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4 Kızıldere devrimin yoludur!
Kurtuluşa Kadar Savaş!

9 “Rojava Devrimi” söylemi

12

Kürt milliyetçileri ve
kuyrukçularının emperyalizmle
olan işbirliği ve tasfiyesinin
örtüsüdür - 1
Düzene dönenler devrime
düşmanlaşırlar...
Kürt milliyetçi hareketin
Grup Yorum’a saldırısı
düzene dönüşün
üstünü örtme çabasıdır!

14 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
17
19
21
22

HDP burjuvazinin limanına
demir atmış görünüyor!
Tüm Cepheliler! Bağımsızlık
konseri için gecenizi
gündüzünüze katmalısınız!
Grup Yorum konser
çalışmaları her gün artan
gönüllülerle sürüyor
İş kazaları kader değil
katliamdır! Adalet istiyoruz!
Her Cephelinin doğum yeri
Kızıldere’dir, Kızıldere
yolumuzu aydınlatıyor!

23 Asıl terörist
emperyalistlerdir!
Emperyalizme direnenler
gerçek vatanseverlerdir,
devrimcilerdir!
26 Devrimci Okul:
Tarihte kitlelerin rolü
27 Hayatın Öğrettikleri:
Her şeyin ilacı halkta
28 Fuhuş ve kumarı
büyüten AKP’dir!
31 10 Soruda:
İşçi örgütlenmesinin
önündeki engeller
nelerdir!
34 Sol’un Köşe Taşları:
Partizan da tercihini
parlamentarizmden yana
yapmıştır!
37 TAYAD’lı Ailelerden:
Oligarşi eğitimli
köpekler, biber gazları ve
ateşli silahlarla
tutsakların iç dünyalarına
nüfus edecekmiş!
Katliamlarınızla teslim
alamadınız, yasalarınızla
da teslim alamayacaksınız!
38 Cepheli: Cepheli emeğin en
yüce ders olduğunu bilir!

39 Halkın Hukuk Bürosu:

40
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Berkin Elvan
soruşturmasında zet silahı
kullanan polislerin resim ve
sicilleri savcılığa bildirildi
Halk düşmanları, burası Gazi!
Gazi Cephe’dir,
mücadeledir!
Berkin’in ölüm emrini veren
Tayyip Erdoğan! Halkın
adaletinden kaçamayacaksın!
Sanatçıyız Biz: Bataklıktan
çıkmak için, sanatçılarımız
yüzlerini halka dönmelidir
Devrimci tutsakları 24 saat
kamera ile izlemek
şerefsizliktir!
Kawa’dan Cengiz’e,
Cengiz’den Berkin’e isyanı
büyütenlere selam olsun!

52 Berkin için adalet istiyoruz!
53 Yürüyüş Dergisi halkın olduğu
54

her yerde!
Avrupa’da Yürüyüş:
İsmail Zat özgür!
Yitirdiklerimiz...

56
58 Adalet İstiyoruz: Devlet
“kendisi için kurşun
sıkanları” koruyor

30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anıyoruz!
Küçükarmutlu Cemevi’nde Devrim Şehitleri Haftası nedeniyle
Şehit Aileleri olarak tüm devrim şehitleri anısına yemek veriyoruz.
Tüm halkımız davetlidir.

Yer: Küçükarmutlu Cemevi - Tarih: 5 Nisan Pazar
Saat:14.00-16.00
Armutlu Halk Cephesi

Patronsuz Sömürüsüz Üretime Başladık!
Tüm Halkımızı Açılışımıza Davet Ediyoruz...
Program: Grup Yorum ve konuk sanatçılar
Yer: Litos Yolu Genç Sanayi Sitesi No: 2 Bayrampaşa
Tarih: 4 Nisan 2015 Cumartes i
Saat: 16.00

Diren Kazova...

İletişim: 0 530 543 41 59
twitt er: @kazovadire nisi / facebook: kazov ad ir enisi

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!
İdeolojik Siyasi Öncülüğünü Emperyalizmin
Yaptığı İnkar, Uzlaşma, Tasfiye Değil,

Kurtuluşa Kadar Savaş
SAYI: 48

30 MART-17 NİSAN, Devrim
Şehitlerimizi Anma ve Parti’nin
Kuruluşunu Kutlama Günleri’mizde, 45 yıllık onurlu tarihimizin yaratıcısı Mahir Çayan’dan
Dursun Karataş’a önderlerimizi
ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor,
kuruluşumuzun 45. yılını devrim
inancımızın coşkusu ve kararlılığıyla selamlıyoruz.
Kızıldere devrimin yoludur. Marksist-Leninist devrim anlayışının terk
edilip, silahlı mücadele veren örgüt ve
partilerin emperyalist ve yerli işbirlikçileri ile uzlaşma noktasına geldiği, 2015’in dünyasında emperyalistler için tehdit oluşturan M-L
devrim anlayışıyla silahlı mücadele veren tek örgüt biziz.
Bütün emperyalistlerin tecrit, kuşatma ve her türlü saldırıları üzerimizde iken 45. yılımıza savaşı büyüterek, onurlu ve başımız dik giriyoruz...
45 yıllık tarihimizin en zor dönemeçlerinde bile bizi yalnız bırakmayan
fedakar halkımızı, en küçük katkılarından dolayı bile sempatizanlarımızı,
taraftarlarımızı, tarihimiz boyunca canını ortaya koyarak hiçbir bedeli ödemekten çekinmeden öne atılan yöneticilerimizi, kadrolarımızı şehitlerimizin huzurunda selamlıyoruz...
Halkımız, yoldaşlar, dostlarımız...
Bu onurlu tarihi Kızıldere’nin yolundan bir milim bile sapmadan yürümemize borçluyuz.
Kızıldere devrimin yoludur!

TARİH: 30 Mart 2015
Kızıldere ihtilalin yoludur!
Kızıldere bizi devrime götüren
pusulamızdır!
84 Ölüm Oruçları’ndan 12 Temmuzlar’a, 17 Nisanlar’dan Büyük
Direniş’e, sayısız ilklerin, kahramanlıkların yaratıcısıyız.
Büyük Direnişimiz Anadolu topraklarından devrim umudunun asla
yok edilemeyeceğinin kanıtıdır. Erdallar, Hasan Selimler, İbrahimler,
Muharremler, Berkinler... Büyük Direnişimiz’in zaferidir...
Savaşımızı Büyük Direnişimizin
yaratıcılığıyla, feda ruhuyla büyüteceğiz... Emperyalizmin, işbirlikçi oligarşinin kuşatmalarını Büyük Direnişimiz’in yaratıcılığıyla, feda ruhuyla yaracağız...
İdeolojik-siyasi öncülüğünü emperyalizmin yaptığı Kürt milliyetçiliğinin, reformizmin, oportünizmin
uzlaşma, tasfiye ve teslimiyetçiliğini
Büyük Direnişimizin yaratıcılığı ve
feda ruhuyla boşa çıkartacağız.

Tarihin Tekerleği
İleriye Döner
Geleceği Biz Temsil
Ediyoruz; Tarih Bizden
Yana, Emperyalizm
Kendi Sonunu
Hazırlıyor!
Yoldaşlar, halkımız...
“ML devrim anlayışıyla silahlı
mücadele veren tek örgüt biziz”
umutsuz olmayın. Karamsar olmayın.
Tek başına kalmayı göze almadan

devrim mücadelesi sürdürülemez.
Kaldı ki, tek başımıza değiliz;
halkımız bizimle, dünya halkları bizimle, tarih bizimle...
“Tarih sınıf savaşımından ibarettir” diyor ustalar; tarihte yenilgiler de,
zaferler de iç içedir. Hiçbir kuvvet tarihin akışını geriye çeviremez.
Tarih bizden yana, geleceğin temsilcisi biziz. Emperyalizm, çürüyen
kapitalizmdir. Kapitalizmin son aşamasıdır.
Sosyalizm, proletaryanın öncülüğünde, çürüyen, lime lime dökülen
emperyalist kapitalizmin sonunu getirecek yepyeni bir toplumsal düzendir.
Tüm dünyada ulusal-sosyal kurtuluş hareketlerinin emperyalizm ve
işbirlikçi iktidarlarla uzlaşma içine girip silahların üstüne beton dökmeye
hazırlanması kimseyi yanıltmasın.
Dünya halklarının tek alternatifi sosyalizmdir. Sosyalizme giden tek yol
silahlı mücadeledir...
İşte emperyalistlerin geldiği durum. Amerika dünya imparatorluğunu ilan etmişti. Irak’ı, Afganistan’ı işgal etti. “Arap baharı” demagojileriyle
Ortadoğu’da demokrasi havariliğine
soyundu. Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da, Suriye’de “diktatörlükleri” yıkıp demokrasiyi getireceklerdi... Ortadoğu’daki bütün politikaları iflas
etti. Dün “diktatörlükleri devireceğim” diye besleyip büyüttükleri IŞİD,
El Nusra gibi işbirlikçi dinci örgütler
bugün kendilerini vuran silaha dönüştü...

Irak’tan Afganistan’a, Suriye’den
Afrika ülkelerine kadar emperyalizmin politikalarını iflas ettiren sınıfsal
bakış açısından uzak da olsa halkların direnişidir. Emperyalistler işbirlikçi
iktidarlar yaratsa da dünyanın hiçbir
yerinde halkları teslim alamıyor.
Emperyalistler çaresizlik içinde
dün “diktatör, terörist” dedikleriyle
bugün yeni ittifaklar kurmaya çalışıyor. Dün “diktatörlükleri yıkmak
için” diye besleyip büyüttüğü işbirlikçi dinci örgütlerle bugün çatışıyor.
Ortadoğu’ya hakim olmak bir yana,
bozulan dengeleri yeniden kurmaya
çalışıyor...
Latin Amerika’da Venezuella’daki ekonomik krizi fırsat bilerek Venezuella’yı karıştırmak istiyor. Ukrayna’da Rusya muhaliflerini açıktan
destekleyerek Kafkaslar’da Rusya’yı
kuşatmak istiyor. Emperyalistler bütün bunları yaparken dünya halklarının kanını akıtmaya devam ediyor..
Dünya halkları şu gerçeği bir kez
daha görmelidir; emperyalistler halklarının baş düşmanıdır. Sınıf bilincinden kopuk, her zaman emperyalizmin işbirliğine açık dinci örgütler
halkların kurtuluşunu sağlayamaz.
Dünyanın dört bir yanındaki kan deryasının, açlığın, yoksulluğun tek nedeni emperyalizmdir. Ezilen dünya
halkları için sosyalizmden başka alternatif, devrimden başka kurtuluş
yoktur.

Emperyalizmin Maşası
İşbirlikçi AKP’nin
Tüm Politikaları
Çökmüştür!
Oligarşinin bugünkü temsilcisi
AKP, Amerika’nın en sadık uşaklarından birisidir. Ortadoğu’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar Amerikan çıkarlarının bekçisidir.
BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) kapsamında maşa olarak sınırsız kullanılmıştır. Ancak Suriye halkının direnişi karşısında çöken Amerika’nın
Büyük Ortadoğu Projesi’yle birlikte
AKP’nin tüm politikaları da çökmüştür. Ortadoğu’da oluşturulmaya
çalışılan yeni dengeler AKP iktidarına tümüyle ters de olsa AKP emper-

yalistlere uşaklık yapmak zorundadır.
Bağımsızlığı olmayan yeni sömürge
bir ülkenin emperyalizmden bağımsız hiçbir politikası olamaz. Yeni sömürgelerde AKP gibi işbirlikçi iktidarların temel görevi emperyalistlerin çıkarlarını korumaktır.
Bunun içindir ki, AKP’nin dış
politikaları oligarşinin yönetememe
krizini derinleştiren temel etkenlerden birisidir.

Oligarşi Tarihinin En
Büyük Yönetememe
Krizlerinden
Birini Yaşıyor!
Çözüm Faşizmin
Parlamentosunda
Değil, Devrimdedir!
1950’lerden beri seçimler yapılıyor. Oligarşinin parlamentosu halka
umut olarak gösteriliyor. Oligarşinin
parlamentosu halkın hiçbir sorununu
çözmemiştir. Oligarşi yıpranan partilerinin yerine bir başka düzen partisini öne çıkartarak krizini hafifletmiş ve halk kitlelerini yeniden düzene yedeklemiştir.
Ancak bugün oligarşi 13 yıldır iktidarda olan AKP’nin tüm yıpranmışlığına rağmen alternatiflerini yaratamıyor.
AKP, oligarşik devletin kendi yasalarına göre de olsa halkı yönetmiyor. 12 Eylül faşist cunta anayasasını dahi uygulayacak manevra alanı
yok. Tam bir diktatörlükle halkı faşist
terörle baskı altında tutuyor.
AKP’nin iktidarı koruyabilmek
için faşist terörden başka politikası
yoktur...
AKP, emperyalizmin yarattığı
yağma, talan, soygun iktidarıdır...
Bugün iktidar kavgası, yani yağma ve
talan kavgası kendi içlerine kadar büyümüştür.

Kürt Milliyetçi
Hareket En Kritik
Dönemlerinde
AKP’nin Can Simidi
Olmuştur!
Bizzat Abdullah Öcalan, AKP’ye
verdikleri desteği “AKP’ye biz ikti-

darı altın tepside sunduk” diye ifade etmiştir. Oligarşiyle “barış”, “çözüm” adı altında yürütülen uzlaşma
politikaları çerçevesinde Kürt milliyetçi hareketin desteği 13 yıl boyunca sürdü.
AKP, oligarşi içi çatışmada rakiplerini bir bir yok ederken en büyük
desteği yine Kürt milliyetçi hareketten aldı. “Açılım”, “barış”, “çözüm”
adı altında sürdürülen uzlaşmacı politikalar ile AKP faşist iktidarını pekiştirdi. Yönetememe krizinin derinleştiği ve faşist terörün en üst
noktaya çıktığı süreçlerde emperyalizmin ideolojik, siyasi öncülüğünü
yaptığı İmralı’da, Öcalan ile “çözüm” süreci başlatıldı.
İki yıl boyunca AKP ve Kürt milliyetçi hareket halkı “çözüm” süreciyle oyaladı. Bugün gelinen süreç
Kürt sorununun oligarşik düzen içinde çözümünün olmadığını bir kez
daha kanıtlamıştır. Kürt halkına
“çözüm” adı altında teslimiyet ve
tasfiye dayatılmaktadır.
Kimse kendini aldatmasın; oligarşik düzen içinde Kürt sorununun
çözümü yoktur. Tarih bir kez daha Kızıldere’nin tek doğru yol olduğunu kanıtlamıştır.

Uzlaşma, Tasfiye,
Teslimiyet Değil
Kurtuluşa Kadar Savaş!
Bağımsız Kürdistan hedefiyle gerilla mücadelesini başlatan Kürt milliyetçi hareket ‘90’ların başındaki
karşı devrimlerle birlikte sırtını dayayacağı güç olarak emperyalistleri ve
oligarşi içindeki çeşitli güçleri gördü.
1993 Newrozu’nda yaptığı tek taraflı ateşkes ilanından bugüne kadar
stratejik hedefi oligarşiyle uzlaşmak
oldu. Kürt milliyetçi hareket için gerilla savaşı oligarşiyle uzlaşmak için
tehdit aracı olarak kullanıldı. Bütün
mücadele tarihi boyunca emperyalizmi hiç hedef almadılar. Bugün
Kürt milliyetçi hareketin önderliği silahlı mücadeleyi oligarşiyle uzlaşmanın önündeki engel olarak görmektedir. Öcalan ile AKP tarafından
yürütülen “çözüm” süreci ise bu engelin tasfiye edilmesi sürecidir. Ancak oligarşi o kadar güçsüzdür ve yö-

netememe krizi o kadar derindir ki,
Kürt halkını bu “süreç”e ikna edecek
en küçük bir adımı dahi atamamaktadır.
Öcalan’ın 2015 Newroz mesajı silahları bırakmaktan geri dönüşün olmadığını göstermiştir. Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan, “Kürt sorunu yoktur” noktasına gelirken Öcalan Newroz mesajında PKK’ye “kırk yıldır
yürüttüğü silahlı olan mücadeleyi
sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uygun siyasal ve toplumsal
strateji ve taktiklerini belirlemek
için bir kongre yapmalarını gerekli
ve tarihi görmekteyim” diye çağrı
yapmaktadır.
Burada Öcalan’ın “yeni dönemin
ruhuna uygun siyasal ve toplumsal
strateji ve taktikler” den kastı; Ortadoğu’da emperyalizmin kurmaya çalıştığı yeni dengelerde rol üstlenmektir. Mesajın devamında vurgu
yaptığı “Eşme ruhu” ise bu rolü oligarşi ile paylaşma isteğidir...

Silahlı Mücadelenin
Miadının Dolduğunu
İlan Etmek Halkların
Direnme Umudunu
Bitirmektir!
Ezenlere karşı ezilenlerin silahlı
direnişi tarihin her kesitinde meşru ve
tek geçerli yol olmuştur. Kürt milliyetçi
hareketin silahlı mücadelenin miadının
dolduğunu ilan etmesi milliyetçi politikaların iflasıdır. Miadını dolduran silahlı mücadele değil, Kürt milliyetçiliğidir. Küçük burjuva milliyetçilik temelinde yürütülen silahlı mücadele
oligarşi ile uzlaşmanın önünde engel olmaktadır. Kürt milliyetçi hareket ise silahlı mücadelenin miadının dolduğunu
ilan ederek sadece Kürt halkımızın
değil, tüm halkların direnme umutlarını yok etmek istemektedir. Buna izin
vermeyeceğiz. Öcalan’ın oligarşiyle
uzlaşmak için ileri sürdüğü subjektif düşünceleri, tarihsel gerçekleri değiştiremez. Bugün emperyalistler ve işbirlikçileri tepeden tırnağa en gelişmiş silahlarla donanırken halklara silahlı
mücadeleyi bırakın çağrısı yapmak
halklara sırtını dönmektir. Halkların
umudunu bitirmektir.

Halkların Demokrasi
Partisi, Düzene Giden
Kürt Milliyetçi
Hareketin Solu Da
Düzenin İçine Çekme
Projesidir!
Bu proje emperyalizmden ve oligarşiden bağımsız değildir. Oligarşinin asıl hedefi DHKP-C’yi düzen içine çekmekti, bunu başaramadı, bizim
için uzlaşmaya, teslimiyete, düzene
giden tüm yollar kapalıdır.
BİZİM YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR! YOLUMUZ KIZILDERE’NİN, DEVRİMİN YOLUDUR!
Bugün HDP, solu düzen içine
çekme misyonunu layıkıyla yerine getirmektedir. Bir kaç hareket dışında reformist, oportünist sol örgütler
Kürt milliyetçi hareketin kuyruğunda emperyalizmin ve oligarşinin
politikalarına yedeklenmişlerdir.
ESP gibi bazı örgütler ise kendi kimliklerini tamamen unutup Kürt milliyetçi hareketin adına konuşmaktadır.
Oligarşinin yönetememe krizi alabildiğine büyürken, HDP düzenin
muhalefeti olma misyonuna soyunmuştur.

Oportünist-Reformist
Sol İdeolojik
Bağımsızlığını Yitirmiştir!
Kendine Ait Bağımsız
Hiçbir Politikası Yoktur!
Oligarşinin F Tipi saldırısı karşısında “direnmeyen çürür” demiştik.
Reformist ve oportünist solu Büyük
Direniş karşısındaki tavrı çürütmüştür. Çürüyen sol ideolojik, politik
olarak ölmüştür. Kendine ait bağımsız hiçbir politikası yoktur. Kendi başına bağımsız örgütlediği tek bir
kampanyası, tek bir eylemi yoktur.
Oportünizmin bu durumu bugün ortaya çıkmış değil, Büyük Direnişe kadar uzanır.
Oportünizm ölüsünü Kürt milliyetçi hareketin yedeğine düşerek gizlemeye çalışıyor. Ancak Kürt milliyetçi hareketin yedeğinde geldikleri
durum hiç de saklanıp gizlenecek gibi
değildir. Kobane’de IŞİD’e karşı mü-

cadele adı altında emperyalizmin
kara gücü haline gelmişlerdir.
HDP içinde yer almayan ÖDP,
TKP gibi reformist partiler seçimlerde olduğu gibi birlikte hareket etmeseler de oligarşiyle “barış”, “uzlaşma”
gibi reformist politikalarda ya Kürt
milliyetçi hareket ile ya da sivil toplumcu düzeniçi politikalarda CHP ile
aynı noktada buluşmaktadırlar. Halk
için alternatif olacak ne bir politika
üretebilmekte, ne de bunu yapabilecek bir güçleri vardır.
Hala M-L örgüt anlayışı ile varlığını koruyan kimi yapılar ise sol
içinde oldukça etkisizdir ve bağımsız bir politikayı hayata geçirememektedir.

Düzene Dönenler
Devrime Düşmanlaşırlar
Kürt milliyetçi hareket başından
beri devrimci hareketi oligarşi ile
uzlaşmanın önündeki engel olarak
görmüştür. Onun için ‘90’lardan beri
hareketimize karşı tavırları hep düşmanca saldırgan olmuştur. Bu saldırıları oligarşiyle uzlaşma masasına
oturdukları dönemlerde silahlı, molotoflu kurum basmalardan, yakmalara kadar kimi zaman düşmanın bile
yapmadığı fiili saldırılara dönüşmüştür. En son “Rojava’ya devrim
demiyorsunuz” diye bilinen bir müzik grubunun konserlerini engellemeleri bu saldırıların hangi boyutlara varacağını göstermektedir.
Değişmez kuraldır: Düzene dönenler devrimcilere düşmanlaşırlar.
Kendilerini düzene kabul ettirmek için
devrimcilere saldırırlar. Kürt milliyetçi
hareket de emperyalizmin ve oligarşinin düşman olarak gördüğü ve terör
listelerinin başına koyduğu hareketimize saldırarak kendini emperyalistlere ve işbirlikçi oligarşiye kanıtlamaya çalışıyor.
HDP içindeki reformist-oportünist
kesimler ise “kraldan daha kralcı”
olarak iftiracı, kışkırtıcı tavırlarıyla
Kürt milliyetçi hareketin gölgesinde
saldırıyor. Onların gerekçesi de aynıdır: Çünkü, düzene dönüşlerinde
yüzlerine taktıkları maskeyi yırtıyoruz. Eleştirilerimizle, ideolojik mücadelemizle oligarşinin, emperyaliz-

min politikalarına yedeklenmelerini
açığa çıkartıyoruz.

Düzene Dönüş,
Tasfiyecilik Daha Çok
Devrim ve Sosyalizm
Söylemleri ile
Yapılıyor!
Kürt milliyetçi hareket devrim
kulvarını ta ‘90’ların başında terk etmiş bayrağından sosyalizmin simgesi olan orak-çekici söküp atmıştır.
‘90’lardan beri de burjuvaziyle aynı
saflara geçip sosyalizmin değerlerine
küfretmiştir. İmralı savunmalarında
Öcalan ‘devrim’e karşı olduğunu
“evrim’i savunduğunu söylemiştir.
Kürt milliyetçi hareketin önderliği devrimi inkar ederken, bugün Kobane’de, Rojava’da ne olmuştur da
devrimden bahsedilmektedir?
Birincisi; Ortadoğu’nun yeniden
dizayn edilmesinde Kürt milliyetçi hareket ABD’nin öncülüğünü yaptığı
koalisyon güçleri içinde yer almaktadır. İlerici olduğunu iddia eden hiçbir hareket ABD’nin güdümünde hareket etmeyi açıklayamaz... “Rojava
ve Kobane devrimi” söylemleri
emperyalistlerle girilen ilişkiyi gizlemenin örtüsüdür.
İkincisi; Faşist düzenle uzlaşırken
Türkiye solunu da yanında götürmek
isteyen Kürt milliyetçi hareket “devrim-sosyalizm” demagojilerini yapmadan AKP faşizmiyle işbirliğini
açıklayamaz.
Üçüncüsü; Düzen içine çekilmek istenen devrimci, ilerici sol,
sosyalist kesimler “devrim ve sosyalizm” demagojisi yapılmadan çekilemez.
Demagoji “halk avcılığı” demektir. Kürt milliyetçi hareket ve
onun yedeğindeki reformist-oportünist sol kesimler “devrim-sosyalizm” söylemleriyle halk avcılığı
yapmaktadırlar...
“Devrim, mevcut egemen sınıfların iktidarının aşağıdan yukarıya
halk hareketiyle zora dayalı olarak
ele geçirilmesi ve ele geçirilen bu iktidar vasıtasıyla da yukarıdan aşağıya yeni bir toplumsal üretim ilişkisinin, yani sosyalist üretim ilişki-

lerinin örgütlenmesidir”
Rojava’da böyle bir devrimin tartışması bile söz konusu değildir. Sosyalizm kavramlarının içinin boşaltılmasına izin vermeyeceğiz. Bunu her zaman yapan burjuvazidir. Burjuvazi
gerçek anlamda bir devrimden söz etmeyi yasaklayıp suç sayarken devrim
olmayan her türlü gelişmeye devrim diyerek de devrimin içini boşaltmaya çalışmaktadır. Kürt milliyetçileri ve oportünizmin bugün yaptığı da budur.

Tek Başımıza da Kalsak,
Sosyalizmi Savunmanın
Onuru Bizimdir
Dün de, bugün de sosyalizmin
onurunu canımız, kanımız pahasına
savunduk, savunuyoruz. Emperyalizm
çağında devrimciliğin, ilericiliğin
kıstası emperyalizme karşı alınan tavırdır. ‘90’lı yıllarda da, bugün de
bunu tek başımıza kalma pahasına
olsa da yaptık, yapmaya devam ediyoruz.
Dayı’nın 21 yıl önce Partimizin kuruluş Kongresi’nde yaptığı şu değerlendirme bugün içinde aynen geçerlidir. “Emperyalizmin, sosyalist sistemi yıktığı, sosyalizmin yenildiği masallarını anlattığı bir dünyada, kendisine “devrimci-komünist” diyen
birçok örgütün emperyalizmle uzlaşmak ve silah bırakmak için kuyruğa girdiği bir dünyada, “M-L’yiz”
diyerek tüm emperyalistlere ve yerli
işbirlikçilerine meydan okuyarak, silahlı mücadele bayrağını kaldırmak,
deli damgasını yemekle özdeşti....
Çürümenin, kokuşmanın doruğa
tırmandığı, ihanetin alabildiğine
ucuzladığı bu sol dünyada, namussuzların, hainlerin, ülkelerini emperyalistlere satanların yanı sıra,
bütün dünyanın düşmanlığını kazanma pahasına bile olsa, proletaryanın, halkın, adaletin, özgürlüğün, sosyalizmin savunucusu olmalıydık.
Emperyalizme teslimiyet yarışına
girildiği, çıkarlardan oluşmuş ve
bataklık haline gelmiş bu sol içerisinde boğulmayacak, ayakta kalacak,
sosyalizmi yeniden yükseltecek siyasal bir çizginin, M-L’nin yalnız ülkemizdeki değil, dünyadaki temsil-

cilerinden olmalıydık.
Hangi söylemle yola çıkarsa çıksın, ne tür büyük silahlı bir gücü
elinde bulundurursa bulundursun,
emperyalizme tavır almayan, onunla uzlaşan her hareket, nihai sonuçta
emperyalizmin denetimi altına girmeye ve ülkesini sömürgeleştirmeye
mahkumdur.
Emperyalizm, kendisine tavır almayan özelliklerini korudukları sürece,
bu örgütlerin dünyadaki politik dengeleri ve çıkarları çerçevesinde yaşamalarına, gelişmelerine izin vermekte bir sakınca görmeyecektir. Bu hareketler, aynı zamanda halkların kurtuluş yolunu saptıran, devrimci potansiyellerini tüketen, milliyetçi-pragmatist ideolojileriyle de sosyalizme
karşı inançsızlığı geliştirerek, kapitalist bencilliği körükleyen bir işlev gördüğünden, bu olumsuz yanlarıyla
halkların kurtuluş mücadelesinin gelişmesini dolaylı da olsa engelleyici bir
rol oynuyorlardı. Bu nedenle, milliyetçiliği de körükleyip, kendi kendini
tüketmesini sağlayarak, sosyalizm
mücadelesi önünde bir engel olmaları emperyalizmin işine gelmektedir.”
Emperyalistler sosyalizme en büyük zararı bu tür örgütlerle vermiştir. Onun için
bu tür örgütleri desteklemiş ve politikaları doğrultusunda kullanmıştır.

Biz Kendi Rotamızda
Yürümeye, Kendi
Sandalyemizde
Oturmaya ve
Kafamızın Üstünde
Kendi Başımızı Taşımaya
Devam Ediyoruz!
Emperyalizmden oligarşiye... düşman ısrarla bizi de düzen içine çekmeye ve yok etmeye çalışmıştır.
‘90’larda 12 Temmuz Katliamı, 16-17
Nisan Katliamı, infazlar, işkenceler,
kayıplar, onlarca yılı bulan hapislikler bunun içindi. 19 Aralık Hapishaneler Katliamı, F tipi tecrit politikaları bunun içindi.
Ancak başaramadılar. Bugün artık
itiraf ediyorlar “bir siz kaldınız değişmeyen” diyorlar... “Kızıldere’nin
adı değişti siz hala değişmediniz” diyorlar.

Hayır Biz
Değişmeyeceğiz!
Her Cepheli’nin Doğum
Yeri Kızıldere’dir!
Dayı’nın söylediği gibi; “Biz kendi rotamızda yürümeye, kendi sandalyemizde oturmaya ve kafamızın
üstünde kendi başımızı taşımaya
devam” edeceğiz. “Biz dünyanın en
inatçı savaşçılarıyız, onlarla, yüzlerle
katledilir, birliklerimiz imha olur,
yine silahlanmaktan, savaşı sürdürmekten vazgeçmeyiz.”

Biz Kızıldere’nin
Yolundan Yürüyoruz!
Bizim Rotamız
Kızıldere’dir!
Kızıldere’nin Yolunda
Emperyalizme ve
Oligarşiye Karşı
Her Alanda Savaşı
Büyüteceğiz!
Kızıldere’nin yolu oligarşiyle,
emperyalizmle uzlaşmanın işbirliğinin yolu değil; KAHROLSUN EMPERYALİZM YAŞASIN BAĞIMSIZ TÜRKİYE diyenlerin yoludur!
Kızıldere’nin yolu “barış” adı altında oligarşiyle, emperyalizmle uzlaşmanın, silahlı mücadeleyi tasfiyenin yolu değil, KURTULUŞA KADAR SAVAŞ diyenlerin yoludur.
Kızıldere’nin yolu devrimin yoludur! Devrim oligarşiyle ve emperyalizmle uzlaşarak, düzeniçi yöntemlerle değil savaşı büyüterek gerçekleşecektir. Devrimin başka yolu
yoktur. Başka yolu olduğunu iddia
edenler halka yalan söyleyenlerdir.
Tüm dünyada tek başımıza da
kalsak savaşı büyüteceğiz. 2015 yılının daha ilk gününde zulmün saraylarından biri olan Dolmabahçe’ye
dayanmamız bunun içindir.
Şehirlerden kırlara... Her alanda
savaşı büyüteceğiz. Alanlardan saraylara her yerde düşmandan hesap
soracağız. KERPİÇ EVLERDEN
GELİP SARAYLARINI YIKACAĞIZ!
“Barış”, “çözüm”, “demokratikleşme”... bunların hepsi safsatadır. Fa-

şizmle barış olmaz. Dünyanın hiçbir
yerinde olmamıştır.
AKP iktidarı doğusundan batısına
ülkemizin dört bir yanında halkımıza
karşı savaş halindeyken “barış”tan,
“demokratikleşmek”ten bahsetmek,
halka karşı açılan savaşta halkı silahsızlandırmaktır. Halkı sahte umutlar,
beklentiler içine sokarak faşist AKP iktidarının politikalarına güç vermektir.
AKP, polisin, MİT’in, askerin
yanı sıra mafya çetelerini dahi kontra bir güç olarak halka karşı kullanmaktadır.
Devrimcilerin görevi bu gerçeği
gözardı ederek halkın faşist düzene
olan öfkesini, olmayan “barış”, “çözüm” söylemleriyle düzeniçine çekmek değil, bu gerçekliğe göre halkı silahlandırmak ve halkın silahlı savaşını örgütlemektir.

Cepheliler! Halkımız!...
AKP’nin her geçen gün daha da
pervasızlaşan faşist terörü, iç güvenlik yasaları... hepsi çaresizliğindendir.
Yönetememe krizinin büyüklüğündendir. Devrimcilerden halktan korkusundandır.
AKP’nin krizini derinleştirmek,
korkularını büyütmek devrimcilerin
görevidir.
Bunun yolu her alanda silahlı
mücadeleyi örgütlemekten ve büyütmekten geçer...
Bunun yolu boykotlarla, direnişlerle, barikatlarla ve her türlü meşru
mücadele araçlarıyla hesap sormaktan geçiyor.
Amerika, “Tekrar M-L bir örgütün güç olmasına izin veremeyeceğiz.
Dünyaya olumsuz örnek olacaklar,
bundan sonra herkes kendini bize
karşı eylem yapabilecek güçte hissedecek, bu çok tehlikeli bir yönelim… buna asla izin vermeyeceğiz!” diyor.
ML bir örgüt olarak dünya halklarına örnek olmamıza hiçbir güç
engel olamayacaktır!

Cepheliler!
Silahlı savaşı büyütmemiz sadece
Türkiye halklarına değil, ezilen, sömürülen tüm dünya halkları için
umut olacaktır. Her Cepheli bu umu-

du ete kemiğe büründürme misyonuyla görevlidir.

Halkımız ve
Dünya Halkları!
1970’lerden bugüne 45 yıldır sosyalizmin bayrağını tek başımıza kalma pahasına büyük bedeller ödeyerek
onurla, gururla dalgalandırdık, dalgalandırıyoruz.
Tarih bizi her geçen gün doğrulamaktadır: Silah bırakıp düzene dönen
örgütler sadece kendilerini tasfiye
ederler, halkların mücadelesine önemli bir etkide bulunamazlar. Halkların
sosyalizmden başka kurtuluş yolu
yoktur. Halklarımızı kurtuluşa götürecek olan DHKP-C’dir.
Tüm dünyada herkes emperyalizmle ve işbirlikçi iktidarlarla uzlaşsa
da biz uzlaşmayacağız. Kızıldere’nin
yolunda devrimin ve sosyalizmin
bayrağını dalgalandırmaya devam
edeceğiz.
Kızıldere’nin yolu uzlaşmanın,
tasfiyenin, teslimiyetin yolu değil
devrimin yoludur. Kızıldere’nin yolunda oligarşiye ve emperyalizme
daha büyük darbeler vurarak savaşı
büyüteceğiz.
30 Mart -17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve Partimizin Kuruluşunu Kutlama Günleri’nde halkımıza ve şehitlerimize ant olsun ki,
yolumuzdan dönmeyeceğiz, bedeli ne
olursa olsun sosyalizm yolunda kurtuluşa kadar savaşacağız. Türkiye ve
Dünya halklarına anti-emperyalist,
anti-oligarşik halk iktidarını armağan
edeceğiz!
YAŞASIN DEVRİM, YAŞASIN
SOSYALİZM!
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!
YAŞASIN ÖNDERİMİZ DURSUN KARATAŞ!
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ PARTİSİ - CEPHESİ!
UZLAŞMA, TASFİYE, TESLİMİYET DEĞİL, KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi

“ROJAVA DEVRİMİ” SÖYLEMİ
KÜRT MİLLİYETÇİLERİ VE KUYRUKÇULARININ
EMPERYALİZMLE OLAN İŞBİRLİĞİ VE
TASFİYENİN ÖRTÜSÜDÜR -1“Marksist devrim anlayışı,
sürekli ve kesintisiz bir ihtilal
sürecini öngörmektedir. Devrim, halkın devrimci girişimiyle
–aşağıdan yukarı- mevcut devlet cihazının parçalanarak, politik iktidarın ele geçirilmesi
ve bu iktidar aracılığıyla –yukarıdan aşağıya- daha ileri bir
üretim düzeninin örgütlenmesidir.” (Kesintisiz Devrim-1,
Mahir Çayan)
Marks, Engels, Lenin ve ülkemiz devriminin önderlerinden
Mahir Çayan’ın devrim konusunda söyledikleri açıktır.
Bir; mevcut politik iktidarın
parçalanıp yıkılarak daha ilerici
bir iktidarın eline geçmesi ki
buna politik devrim deniyor.
İki; bu politik iktidar aracılığıyla daha ileri bir üretim tarzına geçiş ki buna sosyal devrim
deniyor.
Marksist-Leninist devrim teorisi zora dayanır. Bu gerçek
de sınıflar savaşımının ifadesidir.

Rojava ve Kobane üzerine yazdıklarımız, söylediklerimiz geniş bir tartışma
yarattı. Son olarak, bir soru üzerine G.
Yorum’un “Rojava’yı biz devrim olarak
değerlendirmiyoruz” açıklaması tartışmayı farklı bir boyuta çekme çabalarına
karşın yeniden gündeme getirdi.
Tartışma esasen sadece devrimin ne
olup ne olmadığı tartışması değildir.
Tartışma aynı zamanda ideolojik mücadele nedir, ideolojik mücadeleden
kim ne anlıyor tartışmasıdır. Emperyalizm ve ilericilik tartışmasıdır. Milliyetçiliğin neden halkları kurtuluşa götüremeyeceği tartışmasıdır. Ve elbette
halkların kurtuluşunun neden Marksizm-Leninizm’den geçtiği tartışmasıdır.
Öncelikle söylemeliyiz ki ideolojik
tartışma kültürü oldukça geridir. Bu tartışma zemininde bu durum bir kez daha
ortaya çıkmıştır. Kürt milliyetçi hareketi
ve ona yedeklenmiş ESP başta olmak
üzere kimi siyasal anlayışlar değerlendirmelerimiz karşısında deyim yerindeyse
“siyasal bir linç” kampanyası başlattılar.
“G. Yorum’a boykot” çağrıları yaptılar.
İdeolojik mücadele ve tartışmayı bilmeyenler dahası kendi ideolojisine güvenmeyenler zayıflıklarını saldırıyla,
tehditle, boykotlarla, kışkırtmalarla örtmeye yönelmektedirler.
İdeolojik-politik değerlendirme ve
tahlilleri kendilerine “hakaret” olarak
algılayanlar herkesi de kendileri gibi
düşünmeye, değerlendirmeler yapmaya
zorlamaktadırlar.
Gerçek neyse odur. Hiçbir zor onu
değiştiremez.

“Devrim Nedir?” Tartışması Bitmiş Tamamlanmış
Bir Tartışmadır
Devrim kavramı da çarpıtılan kavramların başında gelmektedir. Özellikle

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

1990’lı yıllarla birlikte emperyalizmin
devrimci değerlerin içini boşaltması,
ters yüz etmesi tasfiyecilik saldırısının
öne çıkan yanlarından biri oldu.
Emperyalist yalan ve demagoji makinası karşı-devrimleri devrim diye
sundu. Halk düşmanı katilleri, işbirlikçileri “özgürlük savaşçıları” diye.
Emperyalizmin denetimine girmeyen
ülkeleri işgal etmenin, halklarını katletmenin adı “demokrasi ve özgürlük
götürmek”ti. Devrimci değerlerin
içini boşaltmanın, değersizleştirmenin
bir diğer biçimi de siyasal kavramları
olur olmadık her yerde kullanmaktı;
sıradanlaştırmaktı. Her şeye devrim
demeye başladılar. Öyle ki artık devrim
reklamların konusuydu.
İktidar ve devrim iddiasını yitirmiş,
emperyalizmin ideolojik etkisi altına
girmiş sol, devrimci, ilerici güçler de
emperyalizmin bu politikasına hizmet
ettiler. Bu kavramları literatüründen
çıkarmak da, her yerde olur olmadık
şekilde kullanmak da iktidar ve devrim
iddiasını yitirmenin farklı görünmekle
birlikte iki benzer biçimidir. İkisi de
çarpıtmaya hizmet eder.
Kimse Marksist-Leninist kavramları istediği gibi çarpıtamaz.
Çarpıtma gördüğümüzde buna karşı
mücadele ederiz. Bu siyasal kimliğimizin bir sonucudur. Yanlışa, çarpıtmaya müdahale etmeyen buna
karşı ideolojik mücadele yürütmeyen
bir devrimci anlayış kendi varlık
nedenini yitirmiş demektir.
Devrim nedir, ne değildir bunlar
gerçekte Marksist-Leninist’ler için bitmiş tartışmalardır. Ancak bir kez daha
kavramları hatırlatmakta fayda görüyoruz.
Marks ve Engels’de politik devrim,
sosyal devrim ve sürekli devrim olmak
üzere üç tip devrim kavramı görürüz.
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Marks ve Engels’e göre
politik devrim; politik iktidarın o tarihsel süreç içinde daha ilerici bir yönetime, mevcut gerici iktidarın alaşağı edilerek geçmesidir. Bir hareketin politik devrim olabilmesi için
halk kitlelerinin en azından
önemli bir kesiminin iktidara yönelik mücadelesinin
olması şarttır. Ancak kitlelerin ayaklanması sonucu
iktidarın devrimci ellere
geçmesi halinde politik
devrimden söz edilebilir.
İkinci olarak Marks ve
Engels’e göre bir hareketin
politik devrim sayılabilmesi için bu hareketin sonucunda
oluşan yönetimin ilerici ve demokrat
olması şarttır. (Marks’ın bu tanımı
tekel öncesi dönemin burjuva toplumuna ilişkindir.) Marks ve Engels’te
politik devrim proletarya devrimidir ve bu devrim aynı zamanda
sosyal dönüşümü de sağlar.
Marks’ın sosyal devrim tanımı
ise (gerçek devrim demektedir buna)
bir üretim tarzından daha ileri bir
üretim tarzına geçişi temel almaktadır.
Leninist devrim teorisinde, işçi sınıfının zayıf olduğu, nüfusun büyük
çoğunluğunu köylülerin teşkil ettiği
bir ülkede, emperyalist zinciri parçalamak mümkündür. Burada köylülerin
devrimci potansiyelinin, proletaryanın ve partisinin yönetiminde harekete geçirilmesi temel alınmaktadır.
Mahir Çayan, Marksist devrim
teorisini ülkemiz koşullarına uyarlamıştır. Mahir Çayan devrim sorununu şu şekilde ortaya koymaktadır:
“‘Devrim politik iktidarın ele geçirilmesidir; veya devrim bir üretim
tarzından bir ileri üretim tarzına
geçiştir’ şeklinde karşı karşıya getirilmeye çalışılan bu iki tanım, kendi
başlarına hem doğru hem de eksiktir;
ve eksik oldukları için de yanlıştır.
Marksist devrim teorisinde böyle
karşı karşıya getirilen bir ikilem
yoktur. İktidar meselesi her devrimin
ana meselesidir; ama bütünü değildir.
‘Proletarya ve müttefiklerinin iktidara

el koymasıdır’ şeklindeki devrim tanımı
tek başına eksiktir ve dolayısıyla her
eksik tanım gibi yanlıştır. Tarihte proletaryanın iktidarı ele geçirdiği halde
sosyal dönüşümü sağlayamadığı, Paris
Komünü gibi pek çok devrimci girişimi olmuştur. Bu tanıma göre bütün
bu hareketleri devrim saymak gerekecektir. Aynı şekilde ikinci kavram da
eksik olduğu için nitelik belirleyici
değildir. Bu tanıma göre ‘yukarıdan
devrim’le Almanya’yı feodalizmden
kapitalizme yükselten Bismarck yönetimini devrimci saymak gerekecektir.
“Marksist devrim anlayışı, sürekli
ve kesintisiz bir ihtilal sürecini öngörmektedir. Devrim, halkın devrimci
girişimiyle –aşağıdan yukarı- mevcut
devlet cihazının parçalanarak, politik
iktidarın ele geçirilmesi ve bu iktidar
aracılığıyla –yukarıdan aşağıyadaha ileri bir üretim düzeninin örgütlenmesidir.” (Kesintisiz Devrim1, Mahir Çayan)
Marks, Engels, Lenin ve ülkemiz
devriminin önderlerinden Mahir Çayan’ın devrim konusunda söyledikleri
açıktır.
Bir; mevcut politik iktidarın parçalanıp yıkılarak daha ilerici bir iktidarın eline geçmesi ki buna politik
devrim deniyor.
İki; bu politik iktidar aracılığıyla
daha ileri bir üretim tarzına geçiş ki
buna sosyal devrim deniyor.
Marksist-Leninist devrim teorisi
zora dayanır. Bu gerçek de sınıflar

savaşımının ifadesidir.
Ve altı çizilmesi gereken bir nokta
da emperyalizm çağında politik ve
sosyal devrimi, mücadelesi ve örgütlenmesi ile gerçekleştirecek tek
devrimci sınıfın proletarya ve onun
kitlelerle bütünleşmiş öncü partisi
olduğudur.
Bu teori, tarihin kanıtladığı tek
doğru ve devrimci teoridir.

Rojava-Kobane
Devrim Mi? Değil Mi?
Marksist-Leninist teori ışığında
“Rojava Devrimi” söylemlerini nereye oturtacağız?
Gerçekte oportünistçe söylemlerin
dışında devrim diyen yoktur. Devrim
diyenler de tam bir teorik sefalet
içindedirler.
"Bir de bu arkadaşların unuttukları
bir kavram var; demokratik devrim...
Halkların kurtuluşu, kendi kaderlerini
tayin hakkı için mücadeleleri... Rojava’da olan ve yaşanan tam olarak
budur. Evet, sosyalist/sosyal bir devrim
değil ama demokratik/siyasal bir devrim gerçekleşmektedir. Hem de Ortadoğu gibi gericiliğin ve mezhep savaşlarının kana boğduğu bir bölgede.
Eski Baasçı, Arap milliyetçisi yönetimin yerini; halkın devrimci demokratik
direnişine dayanan yeni bir iktidar
almıştır. Bu tam olarak siyasal bir
devrimdir. Elbette bitmiş, sonlanmış
değil devam eden bir süreçtir." (Evrensel/ Faruk Ayyıldız)

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

“Rojava’da devrim” diyenlerin başında EMEP
gelmektedir. Evrensel Gazetesi bu yönlü değerlendirmelerle doludur. F. Ayyıldız’ın yazısı bunlardan
biridir. Ne diyor Ayyıldız? “Sosyal değil ama tam
olarak siyasal bir devrimdir” diyor. Peki iktidarı
hangi sınıf aldı? Hangi sınıf öncülük etti bu siyasal
devrime? Bu soruların cevabı yoktur. Bu sorunun
cevabı yaşananın politik bir devrim olmadığının
6 Ocak 2014 tarihinde Rojava’nın Amûdê kentinde toplanan
ifadesidir.
Rojava Demokratik Özerklik Yönetimi Yasama Meclisi, Rojava
Aşağıdaki de Kürt milliyetçi çevrelerinden bir Toplumsal Sözleşmesi’ni kabul etti.
değerlendirmedir:
“Sözleşme”den Bazı Maddeler:
“PYD, Rojava kantonlarında denetimi –politik
- 24. Madde: Her kişi ve grup; düşünce, inanç, karar ve
kıvırmaları bir tarafa bırakırsak iktidarı- ele geçir- görüşlerinde özgürdür. Alınan kararların toplumsal barışa,
miştir. Evet bu bölgelerdeki Suriye denetimini - ahlaka aykırı olmaması ve diktatörlüğü savunmaması koşuluyla.
iktidarını- açık bir silahlı mücadele ile yıkmamış- Bu madde açık ve net bir düşünce içermemektedir. “Toplardır ancak zaten ortadan kaybolan bir iktidarın lumsal barışa, ahlaka aykırı” Bu maddeye göre birçok şey
sebep olduğu boşlukta kendi iktidarlarını ilan et- “toplumsal ahlaka aykırı” denilerek halkın üzerinde baskı uymişlerdir ve bu iktidarı selefi hareketlerin tümüne gulamak mümkündür. Yine faşist ve gerici düşüncelere yaşam
karşı ısrarla savunmuşlardır. Türkiye’li Marksistlerin hakkı tanımayacağı belirtilmediği gibi buna göre proletarya
kafası ile hareket edilirse ortada zaten bir iktidar diktatörlüğü de suç sayılabilir.
yok, devrilen bir şey yok dolayısı ile devrim de
- 41. Madde: Mülkiyet ve özel mülkiyet hakkı güvence
yok denir, ki diyorlar da. (…) Rojava Kantonların altına alınır. Yasadışı olarak hiç kimse emlaklarını kullanım
da devrimin temel sorunu olan iktidar sorunu çö- hakkından mahrum bırakılamaz. Hiç kimsenin toprağı ve
zülmüştür. Bundan sonrası devrimin korunması, mülkü elinden alınamaz. Kamu çıkarı için alınması gerekiyorsa
geliştirilmesi ve yayılması sorunudur.”
da karşılığı ödenmelidir.
“Rojava Devrimi”nin en ateşli savunucularından
- Bu madde açıkça özel mülkiyeti güvence altına aldığını
ESP’nin değerlendirmeleri ise asıl olarak devrim beyan ediyor. Oysa demokratik ve sosyalist devrim anlayışında
tespitini neye dayandırdığından çok Cephe’ye özel mülkiyete son verilir. Devrim temel görevi budur zaten.
saldırı ve Cephe kışkırtıcılığından ibarettir.
Sözleşme bu yanıyla kapitalist bir düzeni temsil ediyor.
“Ama, eğer ‘Suriye Devleti’nin yanında’, ‘Ro- 85. Madde: Demokratik Özerklik Yönetimi’nin hukuki
java’nın karşısında yer alınmalıdır’ der ve bütün yemini: Tanrı (Allah) adına yemin ederim ki bu Toplumsal
solu da bu doğrultuda tavır almaya, saf tutmaya Sözleşme’ye ve onun yasalarına saygı duyacağım. Ben halkın
çağırırsanız, ki yaptığınız bu, açıkça sosyal-şoven özgürlüğü ve çıkarlarını savunacağım....
bir pozisyon almış olursunuz. (Yürüyüş, sayı 275,
“Tanrı adına” yemin etmek inanç özgürlüğünün gereği desayfa 23)” (Atılım/ Haydar Özkan)
ğildir, devrimci hiç değildir; bilimsel sosyalizmi yok sayan
Atılım alıntı yapmıyor, kendi düşüncelerini ve idealist bakış açısının ürünüdür.
uydurmalarını Yürüyüş’ten yaptığı bir alıntı gibi
sergiliyor. Bu Atılım’ın genel karakteridir ve kışÖyle ki “Rojava Devrimi” değerlendirmelerinin odakırtıcılığına da uygundur.
ğına
neredeyse IŞİD’e karşı mücadele oturtulmaktadır.
Atılım, Rojava için "Ulusal Demokratik Devrim"
IŞİD canavarına karşı mücadele özgürlük mücadelesi
diyor. Atılım, diğer pek çoklarının aksine politik bir
olarak ortaya konulmaktadır.
devrimle sınırlı kalmayıp sosyal bir devrim içeriği de
Bu değerlendirmelerde IŞİD ve IŞİD’leri yaratan
kazandırmıştır Rojava’da yaşananlara.
halkların
düşmanı emperyalizm gerçeği ortada yoktur.
Kimse ben adını böyle koydum böyledir diyemez.
Canavar
mı
aranıyor? Emperyalizmden daha büyük caCiddiyet, ortaya konulan değerlendirmeyi temellendirmeyi
navar yoktur. Vahşet ve katliam mı aranıyor, emperyalizmin
gerektirir. Böyle bir devrim olduysa bu devrime kim,
dünya halklarına yaşattığı katliamların sayısı telaffuz
hangi sınıflar önderlik etmektedir? Bu devrimin programı
nedir? Emperyalizm karşısındaki duruşu nedir? Aslında
bile edilemez.
bu soru bütün yukardaki değerlendirmeler için geçerlidir.
Bizim söylediğimiz açıktır; Rojava Devrimi vb.
“Rojava’da atılan tek taş bile devrimdir" diyorlar.
diyerek halkları aldatmayın diyoruz.
Tartışmaya çalıştığımız anlayış tam da budur. Devrim
Devrim istiyorsanız bunun yolu emperyalizme karşı
tartışması ideolojik, siyasal ve pratik bir tartışmadır.
savaşmaktan geçiyor diyoruz. Emperyalizmin deneHer türlü duygusallığın, sübjektif niyetlerin ötesinde bir
timinde, onunla kol kola bir devrim olamaz diyoruz.
durumdur. Kadınların yoğun ve aktif olarak çatışmalarda
Emperyalizm Kürt, Arap, Süryani, Türk, Ezidi halklarının
yer alması... Rojava, Kobane’de IŞİD çetelerine karşı
düşmanıdır diyoruz.
savaşım vb. rahatlıkla devrim nitelemeleriyle adlandırılıyor.
DEVAM EDECEK

ROJAVA ANAYASASI:

“ROJAVA TOPLUMSAL
SÖZLEŞMESİ”

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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Düzene Dönenler Devrime Düşmanlaşırlar…

İstanbul’da AKP’nin Polisi, Wan’da HDP’liler Grup Yorum’a Saldırıyor...
HDP’liler Grup Yorum’un Wan Konserini Engellediler!

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİN
GRUP YORUM’A SALDIRISI, DÜZENE
DÖNÜŞÜN ÜSTÜNÜ ÖRTME ÇABASIDIR!
lesi Yorum sahnedeyken, Yorum'a
saldırdı, enstrümanları kırdı. Yorum
ise binlerce kişilik kitlesini sakinleştirip sadece insan zinciri oluşturarak Kürt milliyetçilerini engelledi
uzaklaştırdı.

2- İzmir
Ege Üniversitesi’nde
30. Yıl Şenliğine Saldırı
Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

Kürt milliyetçi hareketi 15 Mart
2015 tarihinde Grup Yorum'un Wan'da
yapacağı konseri, salon sahibini tehdit
ederek, gelecek kitleyi tehdit ederek
engellemeye çalıştı. Günler öncesinden
internet üzerinden açıktan tehditler
savruldu, ağıza alınmayacak küfürler
edildi Grup Yorum'a. Tüm bu engelleme
çabalarına karşı Grup Yorum Wan'a
gitti, konser salonunun önünde 170
kişiyle ateşler yakıldı, halaylar çekildi,
konserimizi yasaklara rağmen yaptık.
Kürt Milliyetçi hareketi 15 Mart 2015
tarihinde Grup Yorum'un Wan'da yapacağı konseri, salonu tehdit ederek,
gelecek kitleyi tehdit ederek engellemeye çalıştı. Günler öncesinden internet
üzerinden açıktan tehditler savruldu,
ağıza alınmayacak küfürler edildi Grup
Yorum'a. Tüm bu engelleme çabalarına
karşı Grup Yorum Wan'a gitti, konser
salonunun önünde 170 kişiyle ateşler
yakıldı, halaylar çekildi, konserimizi
yasaklara rağmen yaptık.
Tekirdağ'da 30. yıl söyleşisinde,
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“Rojava'daki direnişin devrim olmadığını” söylediği için, Kürt milliyetçileri Yorum'a karşı yoğun bir linç
kampanyası başlattılar. Grup Yorum'a
karşı bu düşmanlığın sebebi nedir?
Ne yapmak istiyor Kürt milliyetçileri?
Bize zorla "devrim” dedirtmeye mi
çalışıyorlar… Biz devrim deyince
Kobane’de devrim olmuş mu olacak?
Bu tamamen bahane. Çünkü Kürt
milliyetiçilerinin Grup Yorum'a karşı
yaptıkları saldırılar yeni değil. Sürekli
benzer saldırılara maruz kalıyoruz.
Bu linç saldırılarının sebebi Tekirdağ'da söylediklerimiz değildir. Biz
ilk defa Kürt milliyetçilerinin saldırısına maruz kalmıyoruz.

1- Kürt Milliyetçilerinden
İzmir’de Canan Kulaksız
Şenliğine Saldırı
İzmir'de Canan Kulaksız Şenliği’nde, binlerce kişiye konser verirken, yaklaşık 200 kişilik BDP kit-

Kürt milliyetçileri yine İzmir Ege
Üniversitesi’nde yapılan 30. yıl söyleşisini fiili olarak engellemeye çalıştılar. Yorum söyleşisine gelen kitleyi
kışkırttılar, söyleşinin yapılacağı bahçeye gelerek, Yorum ve dinleyicilerinin etrafında dolaştılar, sloganlarla,
ıslıklarla bazen de fiziki olarak iterek,
tahrik ederek Yorum'u engellemeye
çalıştılar.
Kobane devrim midir, değil midir
tartışmasının çok öncesinde, GrupYorum 30. yıl söyleşilerinin hemen
hepsinde Kürt milliyetçileri Yorum'a saldırgan, kışkırtıcı sorularla
katıldılar, söyleşileri sabote etmeye
çalıştılar. Sordukları sorulara cevap
vermemize bile izin vermeden, arka
arkaya yalan yanlış bilgiler vererek
kitleyi kışkırtmaya çalıştılar. Birçok
söyleşide hemen hemen aynı sorular,
aynı saldırgan üslupla karşımıza çıktılar. Neredeyse aynı soruları, aynı
cümlelerle Urfada'da, Tekirdağda'da sordular.

3- Bakırköy Bağımsızlık
Konserine Saldırı
Yalanlar ve Gerçekler
Urfada ki söyleşide, Bakırköy

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

halk Konseri’nde neden YDGH'lıları
kovdunuz? diye soruldu. İşte kışkırtıcı
sorulardan biri bu?
Bakırköy Halk Konseri’nde
YDG-H'lıların kovulması yalandır.
YDG-H'lılar konserimizi sabote
etmeye çalıştılar, kitleye taşlarla
saldırmışlardı ve Halk Cepheliler
insan zinciri oluşturarak bu saldırgan
grubu alandan uzaklaştırdı. Söyleşilerde arka arkaya bu tür soruları sorarak Yorum'u dinlemeye gelen kitleyi
de Yorum'a karşı kışkırtmaya çalıştılar. Neredeyse konuşmamıza bile
izin vermeden, arka arkaya sorular
yağdırdılar.
Grup Yorum neden Kobane'ye
gitmedi?
Neden Suriye'de konser yaptınız?
Kobane için neden şarkı yapmadınız?
HDP'ye oy verecek misiniz?
Rojava’ya neden beste yapmadınız?
Neden Newroz'a konsere gitmediniz?
Grup Yorum neden Beşar Esad
posteri arkasında konser verdi?
Dolmabahçe'de silah neden tutukluk yaptı?..
Birbiriyle alakası olmayan, Grup
Yorum'u ilgilendiren, ilgilendirmeyen
sorular arka arkaya soruldu. İstedikleri
cevapları alamayınca da, salondan
ayrıldılar.
Gazi Mahallesi'nde 12 Mart Gazi
Katliamı'nın yıldönümünde HDP kitlesi "Grup Yorum şaşırma Sabrımızı Taşırma" sloganları attı. Grup
Yorum'un söylediği hangi söz Kürt
halkına karşıdır? Böyle bir gerçek
neden bulamazlar, bu nedenle sahte
nedenler uydurarak saldırıyorlar.

Emperyalistlerle,
İşbirlikçileriyle
Kolkola Girmiyoruz!
Biz Israrla
Devrim Diyoruz!
Kürt milliyetçilerinin Grup Yorum’a, Devrimcilere saldırısının tek

nedeni budur.
DÜZENE DÖNENLER, DÜZENLE İŞBİRLİĞİ YAPANLAR,
BIJİ SEROG OBAMA DİYENLER, DEVRİMCİLERE DÜŞMANLAŞIRLAR!
KÜRT MİLLİYETÇİLERİN
GRUP YORUM’A SALDIRISI
DÜŞMANCADIR.
Biz ısrarla AKP ile uzlaşmayacağız, Kürdistan Kürt halkınındır,
dünya halklarının baş düşmanı
"Amerika'yla uzlaşılmaz, ona karşı
savaşılır..." dediğimiz için bize saldırıyorlar. Değilse Kobane'de devrim
olmuş desek ne olur, demesek ne
olur. Biz dedik diye Kobane’de devrim olmaz.
Devrime küfreden, devrimi ağzına
almayan Kürt milliyetçi hareket ve
kuyrukçuları Amerika ile işbirliğinin
üstünü örtmek için devrimci oluverdiler. Zorla devrim yaptıklarını söyletmeye çalışıyorlar.
Ama biz ısrarla gerçek devrimden
sözedince, Kobane'de Amerika'yla
uzlaşmalarını, "Biji Obama, Biji
Amerika" demeleri kolay olmuyor,
halkı o kadar kolay aldatamıyorlar.
"Kobane" saldırılarının, linçlerinin
bahanesidir… Kobane’de bir devrim
olduğunu Kobane yönetiminin kendisi
de söylemiyor… Rojava yönetimi
Merkezi Suriye devletinden ayrılmak
isetemiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz diyor… Rojava Anayasası’nda
özel mülkiyet güvence altına alınacak
diyor… Devrim saflarını çoktan terkeden Kürt milliyetçi hareket ve
kuyrukçuları şimdi devrimci oluverdiler, devrim dersi veriyorlar...
2015 Newroz'unda Öcalan'ın metni okundu, bu metinde de, Kobane
için, Rojava için "devrim" denmiyor.
Ve Öcalan'ın konuşma metni halkı,
devrime değil, reformlara, revizyonlara çağırarak bitiyor. Hiçbir resmi
yayınlarında Kobane ve Rojava için
"devrim" denmezken, neden Yorum'a
saldırıyorlar.
Özgür Gündem Gazetesi adına
röportaj yapan M. Ali Çelebi konuyla
ilgili ısrarlı sorularına aynen şunları
söylüyor; “Suriye vatandaşlık kimliği.

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

Rojava bir bölgedir. Halk kendi kendini yönetiyor. Suriye’de bir çözüm
bulununcaya kadar. Ayrı bir şeydir,
veyahut ayrı bir devlettir, veyahut
ayrı sınırlar çizilecek diye bir şey
yok. Ne olursa, bütün Suriye içinde
bir çözüm bulunursa olacak.” Rojova'da da, Kobane'de de IŞİD çetelerine karşı bir direniş verildi. Ve Kobane'de bu direniş zaferle sonuçlanmıştır. Ancak bu zafere, devrim denemez.
Bize saldırmalarının nedeni bizim
ısrarla DEVRİM dememizdir… Kürt
milliyetçi hareket devrim söylemlerini
’90’ların başında terketmiştir… Bütün
politikaları düzenle uzlaşma yönündedir…
Devrim lafını da daha çok Kürt
Milliyetçilerinin kuyrukçuluğunu yapan Oportunizm dillendiriyor. Değilse
Kobane yönetimi de, Rojova yönetimi
de devrim yaptıklarını iddia etmiyor.
Tersine Suriye Devleti ile sürekli bir
ilişkileri ve bağları var. Türkiye'de
AKP’ye yaranmak için "Katil
Esad" sloganları atıyorlar, oysa
PYD ilk silahlarını Suriye Devleti’nden aldı. Beşar Esad yaptığı açıklamada; “Kürt halkına Suriye Devleti
askeri açıdan ayni yardım ve mücadelesinde her türden yardımı yaptık bunun belgeleri elimizde bulunmaktadır" dedi.
Grup Yorum'un benimsediği düşünce ise uzlaşmanın, teslimiyetin
önündeki engeldir… Grup Yorum,
Marksist-Leninist temelde devrimi
savunan ve bunun için iktidar savaşı
veren devrimci hareketin şarkılarını,
marşlarını milyonlara taşır. Dünyanın
Marksist-Leninist Kültür mirasını,
dünya halklarının direniş destanlarını
sahiplenir ve onları ileri taşır. Bugün
dünyada devrimci müziğin öncülüğünü yapmaktadır. Bunun için esas
olarak bize saldırıyorlar.
Israrla “devrim” dediğimiz için
saldırıyorlar. Biz halkın çocuklarıyız,
halk için devrimci müzik yapıyoruz.
Bu nedenle bu saldırıları da boşa çıkartacağız. Hiçbir güç halkla olan
bağımızı koparamayacağı için, Grup
Yorum bu saldırılara karşı da güçlenerek çıkacaktır.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
HDP BURJUVAZİNİN LİMANINA
DEMİR ATMIŞ GÖRÜNÜYOR!
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“Erdoğan’ın konuşması kadar
yavan, basit ve seviyesiz bir konuşma olamaz. (...) Türkiye halklarının
toplumsal sağlığı açısından Tayyip
Erdoğan tımarhaneye bile kapatılmalıdır denilebilir (...) Böyle birisi
Başkan olursa vay Türkiye’nin haline! Herhalde Türkiye’yi Hitler ve Enver Paşa gibi sonu felaket olan maceralara sürükler.
Aslında Tayyip Erdoğan’ın böyle bir cesareti ve iradesi yoktur. Bir
zamanlar İtalyanlara yakıştırılan
çakal karakterinde bir politikacıdır.” (Cemil Bayık, DİHA, 19 Mart
2015)
“Biz kim iktidarda ise onunla
masaya otururuz. Bu yadırganamaz.
Dünyada benzer sorunları çözenlerin hepsi ya faşist iktidarlarla ya da
diktatörlerle meseleleri çözmüş ya da
müzakere etmiştir. Burada olan da
budur.”
“AKP hegemonyasını ve diktatörlüğü temsil eden Erdoğan’dır.
AKP bir yandan Türkiye’de Erdoğan
diktatörlüğünü geliştirecek öte yandan güya Kürdistan’da sorun çözecek. Bu mümkün değil.” (Cemil Bayık, Cumhuriyet, 14-15 Mart 2015)
“Barış sürecinin ilerlemesi kararındayız, HDP olarak süreci destekleyeceğiz. AKP’nin barış ve özgürlük konusundaki hiçbir politikasına güvenmiyoruz. Bu güvensizliğimizi gidermeye yönelik hiçbir adım
atmadı, atacaklarına da inanmıyorum.” (Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet, 16 Mart 2015)
"Cumhurbaşkanına kalsa barış
zaten gelmiş. 'Daha ne istiyorsunuz'
diyor. Biz senden bir şey istemiyoruz.
Allah bizi ve bizim halkımızı senin gibilerinin eline düşürmesin yeter.”

(S.Demirtaş, DHA, 18 Mart 2015)
“Cumhurbaşkanı’nın üslubu çok
seviyesiz, düşük. Artık siyasi olarak,
ahlaki olarak da kendisini kaybeden
bir kişiye dönüştü” (S.Demirtaş,
Cumhuriyet, 23 Mart 2015)
Seçimler yaklaştıkça burjuva siyasi arenadaki tüm propagandalar demagoji, yalan ve karşılıklı atışmalar
üzerine yürümektedir. Aslında bu
durum sadece ülkemize yönelik bir
durum da değildir. Tüm kapitalistyeni sömürge ülkelerde seçimlere giren burjuvazinin, oligarşinin partileri halka yaranmak ve kendilerini
farklı göstermek için yarışırlar. Bu yarış, halktan yana olmayan partiler olmaları nedeniyle de gerçekler üzerine değil, yalanlar üzerine kurulu bir
yarıştır... Başka türlü de olamazdı.
Çünkü, bu partilerin hiçbiri halk
için bir çözüm değildir. Halkın sorunlarını çözmek için değil, egemen
güçlerin çıkarlarını korumak için iktidara taliptirler. Fakat bunu yaparken
de halkı aldatmak, sisteme karşı çıkmalarını engelleyerek egemenlerin çıkarı için siyasi istikrarı sağlamakla
yükümlüdürler.
Burjuva siyasetçilerin yalan ve demagoji üzerine kurulu olan propagandalarının, günü gününü tutmayan
konuşmalarının sonradan nasıl bir çırpıda inkar edilerek sermaye çıkarına
yollarına devam ettiklerine en iyi örneği ülkemizde Süleyman Demirel'dir... Demirel'in meşhur “dün
dündür bugün bugün” sözü bir
gün söylediğini ertesi gün inkar eden
burjuva siyasetçilerin rehberi gibidir...
Utanmadan, yüzü kızarmadan yalan söyleyen ve halkı aldatma üzerine propagandasını kurarak egemenlerin çıkarlarına hizmet eden ve hal-

kı soyup soğana çeviren bu siyasetçi tarzına ülkemizde zübük de denilmektedir. Bu tür siyasetçiler meydanlarda bir yandan bol keseden vaatlerde bulunurlarken bir yandan da
birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya döken bir kavgaya tutuşurlar. Birbirlerine demediklerini bırakmazlar.
Buna halk dilinde “kayıkçı kavgası” denir... Halkı aldatmak ve kendi yalanları etrafında toparlayabilmek
için karşı tarafa atıp tutarlar... Bu öyle
bir kavgadır ki dıştan görenler bunun
gerçek olduğunu sanırlar ve araya girmeye ve daha baskın çıkandan
yana tavır alarak saf tutmaya başlarlar... Eskilerde Haliç'te kayıklarla yolcu taşıyanlar böyle yalancı
kavgalarla müşteri kapmaya çalıştıkları için buna “kayıkçı kavgası”
deniyor...
İşte bugün AKP ile HDP-KCK
arasında sert bir tonda süren kavga da
buna benzemektedir... HDP'nin Cumhurbaşkanı olduğunda ayakta alkışlarla karşılayarak süreç açısından
önemli gördüğü Erdoğan ile atışmaları tam da bu hikayeye denk düşüyor.
Erdoğan hemen her seçim öncesinde MHP oylarını da toparlayabilmek için Kürt sorunu konusunda
mutlaka atıp tutmaya başlar. Bu seçimlerde de bunu yaptı. Gittiği bazı
illerde şunları söyledi:
“Şimdi varsa yoksa bakıyorsun
Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya. Artık böyle bir şey yok”...
Erdoğan çeşitli konuşmalarında bununla da yetinmedi. Dolmabahçe’de
yapılan ortak basın açıklamasına
karşı çıktı.
"Ben oradaki toplantıyı da doğru bulmuyorum. Çünkü bu toplantıda hükümetin Başbakan Yardımcısı
ile şu an parlamento içinde olan bir
grubun yan yana o resmi vermesini
ben şahsen doğru bulmuyorum” diyerek aslında orada ortak bir açıklama olmadığını, Yalçın Akdoğan'ın
farklı şeyler söylediğini söyledi...
Bunlar Erdoğan gibi bir burjuva
politikacısına yakışan sözlerdir elbette... Ki daha sonrasında Erdoğan
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ile Bülent Arınç arasında bu konuda
bazı tartışmalar ve atışmalar da yaşandı... Geçmişte de örneği görülen ve
sonrasında Bülent Arınç gibi bir zübüğün çok rahat inkar ettiği veya yalayıp yuttuğu türden atışmalardır
bunlar.
Ancak bu tür atışmaların içine
KCK-HDP'nin girmiş olması ve benzer türden bir atışmanın muhatabı olmaları ilginçtir... Kendilerine emekçilerin partisi diyen, Kürt sorunun çözümüne soyunan sol, sosyalist söylemler son zamanlarda dilinden düşürmeyen bir anlayışın burjuva siyasi arenada onlara uygun bir tartışmanın içinde olması ve kendi kendisiyle çelişen yaklaşımlar içine girmesi
tercihlerini de ortaya koyar niteliktedir.
Birlikte “çözüm süreci” adı altında bir teslimiyet sürecini şekillendiren ve bu konuda hiç de geri adım atmaya niyetleri olmadığını beyan eden
HDP-KCK tarafının siyasi muhataplarıyla yukarıda alıntılarını yaptığımız
bir üslupla konuşmaya başlamaları ilk
bakışta AKP gerçeğini kavradıkları ve
onların halkın çıkarına hiçbir şey
yapmayacağını gördükleri gibi yorumlanabilir. Ancak bunun böyle olmadığını yine kendi konuşmaları
içinde de görüyoruz. Demirtaş bir
yandan Erdoğan'a veryansın ederken diğer yandan ise “Ülkeyi yönetenler barış istemiyor diye savaş isteyecek halimiz yok” diyerek AKP ile
birlikte başlattıkları sürecin dışına düşmeyeceklerini de garanti ediyor...

“Kırmızı Çizgimiz Yok”
Her Koşulda Teslimiyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İzleme Komisyonu”nun oluşturulmasına karşı çıkması üzerine Demirtaş
yaptığı açıklamada İzleme Komisyonu’nun “Kırmızı Çizgi”leri olmadığını söyleyerek “sürecin kesintiye
uğramasına” neden olacak hiçbir
şey yapmayacaklarını açıkladı. Erdoğan’dan Kürt sorununu bile reddeden açıklamalar yapılırken Demirtaş’ın açıklaması bütün medyayı
şaşırttı... “Şartsız şurtsuz silah bırakılacaksa da bizim buna karşı çık-

mamız sözkonusu olamaz” diye açıklama yaptı.
Birçok yazımızda ifade ettik; Kürt
milliyetçi hareket silahlı mücadeleyi
oligarşiyle uzlaşmanın önünde engel
olarak görüyor. AKP hiçbir şey vermese de silahlı mücadeleyi tasfiyeden
geriye dönüş yok... Süreç gerillayı ve
Kürt halkını tasfiyeye ikna sürecidir.
Burjuva politikacıları Demirel'in
sözü üzere bugün söylediklerini yarın pekala ve çok kolayca yalayıp yutabilecek kişiliktedirler... Bu nedenle de hem üst perdeden ve her türlü
yalanı söylerler ve hem de hakarete
varan lafları söyleyip sonra da bunları çok rahat yalayıp yutabilirler.
Peki KCK-HDP bu kayıkçı kavgasında neden yer alıyor. Erdoğan
sanki halk düşmanı, Kürt düşmanı karakterini ilk defa ortaya koyuyormuş gibi neden atıp tutuyorlar... Bayık açıkça hakaret ediyor Erdoğan'a...
Cevabını da aynı şekilde kendisine hakaret eden Yalçın Akdoğan’dan alıyor.
Oysa daha düne kadar birlikte “çözüm
süreci”ni oluşturmaya çalışıyorlardı.
Halkın kaderini neredeyse bağladıkları, bağlamak istedikleri ve birlikte
çözüm sürecini sonuna kadar götüreceklerini söyledikleri güçlere ilişkin
bir gün bir türlü, öbür gün başka türlü sözler edebilmekte AKP ile yarış etmeye soyunmaktadırlar... Bayık Cumhuriyet ile yaptığı röportajında tutarsızlıklarını birbiri ardına dizebilecek
kadar kendinden geçiyor... Yukarıda
yaptığımız alıntılarda görüleceği gibi
hem süreç diktatörlerle yürür diyor,
hem de Erdoğan’ın diktatör olmasının sorunu çözmeyeceğini söylüyor
vb...
Bayık'ın Hakan Fidan'a ilişkin
sözleri de aslında bu tutarsız bakış açısını çarpıcı şekilde ortaya koyuyor...
Hem yoldaşlarının katlinden sorumlu olduğunu söylüyor, hem de
onun “çözüm süreci” için önemini
söylüyor. Bu nasıl bir çelişkidir. Sizi
katleden bir MİT ile barışı nasıl öreceksiniz? Hem de siz onunla bu süreci örmeye çalışırken o sizi katlediyor, gözdağı veriyor vb.
Seçim süreci başlamadan hemen
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önce ve bu sürece girilirken birlikte
açıklamalar yapmaktan “çözüm süreci”nde sona gelindi havaları yaratılmasına kadar hemen her konuda birlikte olunan AKP ile bir anda köprüler atılıyor havası verilmeye çalışılmasının hiçbir gerçekliği yoktur. Bu
sürece ilişkin yapılan açıklamaları her
iki tarafta kendi çıkarına kullanmaya
çalışıyor. Hemen her seçim süreci öncesinde bu tür kavgaları gördük.
Yarın seçim olup bittikten sonra iki
tarafın da yeniden anlaşacakları, karşılıklı makul, iyi havalarda “çözüm
süreci” adı altındaki teslimiyet sürecini devam ettireceklerini şimdiden
söyleyebiliriz... Demirel’in “dün
dündür” demagojisini HDP-KCK
tarafının da uzun zamandır benimsediğini ve yaşattığını görüyoruz... Bugünkü kayıkçı kavgasında da yaşanan
tam olarak budur.

Sonuç olarak;
1- AKP ile HDP-KCK arasında
devam eden söz düellosu tipik bir kayıkçı kavgasına benzemektedir.
2- Sözler ne kadar sert ve hakaret
içerirse içersin yarın yine birlikte
kol kola “çözüm süreci” adı altındaki teslimiyet sürecinin örülmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.
3- AKP bir burjuva partisidir. Demirel’in demagojik söylemine yakışır bir yalancılığının olması doğaldır.
Ancak kendine sol, sosyalist sıfatlarını yakıştıran HDP-KCK’nın böyle
bir yaklaşım içinde bulunması, soldan
ne kadar uzaklaştığını göstermektedir.
4- “Kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden” demiş halkımız.
HDP de oligarşinin parlamentosunda
yer alıp onlarla fazla mesai yapınca
onlara benzemekte bir sakınca görmüyor olsa gerektir.
5- HDP bu tavrıyla, tutarsızlığıyla halklar için hiçbir çözüm üretemez.
Halkın çıkarlarını savunamaz. Dün
söylediklerini bugün unutanlar, bugün
söylediklerini de yarın unuturlar. Bu
“unutkanlık” burjuva politikacılığının
unutkanlığıdır. Bundan kurtulamayan bir HDP halktan yana bir politika ve çözüm üretemez.
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ABDULLAH ÖCALAN'IN NEWROZ MESAJINDAKİ
‘YENİ DÖNEM STRATEJİSİ’ EMPERYALİZMİN
ORTADOĞU POLİTİKALARINA UYUMDUR!..
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“Deklarasyon gereği ilkelerde
mutabakat oluşmasıyla birlikte
PKK'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne
karşı yaklaşık kırk yıldır yürüttüğü
silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uygun
siyasal ve toplumsal strateji ve taktiklerini belirlemek için bir kongre
yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyim. (...) Bu kongremizle birlikte artık yeni dönem başlamaktadır.” (A.Öcalan, 2015 Newroz Mesajı)
Öcalan’ın Newroz mesajında geçen yukarıdaki sözlerin anlamı oldukça açıktır. PKK’nin silahlı mücadeleyi bırakmasının ne anlama geldiği
konusunda daha önce KCK’nın ve
Öcalan’ın söyledikleriyle birlikte ele
alındığında TC’ye karşı silahlı mücadelenin sonlandırılması ancak silahların bırakılmaması konu edilmektedir.
Toplanacak bir kongrenin alacağı
karar ile Türkiye oligarşisine karşı silah kullanmaya son verilecek. PKK
kongresinin bu kararın yanı sıra “yeni
dönemin ruhuna uygun siyasal ve
toplumsal strateji ve taktiklerini belirlemek için” toplanması gerektiğini söylüyor Öcalan.
Öcalan’ın burada kastettiği yeni
döneme uygun strateji emperyalizmin
Ortadoğudaki çıkarlarına göre silahlı gücünü kullandırtmaktan başka bir
şey değildir.
Rojava’da PYD’nin son dönem
emperyalizmle girdiği ilişkiler ve
son Kobane sürecinde emperyalist
güçler ile birlikte IŞİD’e karşı sürdürülen savaş bölgede PKK’nin silahlı
güçlerinin emperyalizmin çıkarları
doğrultusunda kullanılmasını da gündeme getirmiştir. Ve Kobane bu konuda hem Kürt milliyetçi hareketin
emperyalistlerle işbirliğini meşrulaştırmış, hem de emperyalistlerin
düne kadar “terörist” dedikleri PKK

ile işbirliğini meşrulaştırmıştır.
Öcalan’ın Newroz mesajına bakıldığında tersi bir hareket izlenecekmiş gibi görülebilir. Öcalan şöyle diyor mesajının daha giriş bölümünde:
“Emperyalist kapitalizmin ve despotik yerel işbirlikçilerinin tüm dünyaya dayattığı neo liberal politikaların yol açtığı kriz, bölgemiz ve ülkemizde çok yıkıcı bir şekilde yaşanmaktadır.”
Evet, bu bir gerçeği de ifade ediyor... Emperyalizmin Ortadoğu bölgesinde halkların boğazına nasıl çöktüğü ve teslim almaya çalıştığı bilinmektedir. Irak, Libya, Suriye vb... örnekler ortadadır. Ve halen de emperyalizm bölgede varlığını sürdürmekte, halkları birbirine kırdırma, bölgesel
işbirlikçiler yaratarak bunlar eliyle
kendi egemenliğini orada sağlamanın
çabası içine girmektedir.
Keza bölgede şu an emperyalizmin doğrudan denetlediği ve yönlendirdiği IŞİD eliyle emperyalistler
kendi politikalarına hakim kılmaya ve
bölge ilerici güçlerini de kendi saflarına çekmeye çalışmaktadırlar.
Bu durumu Öcalan da mesajında
şöyle ifade ediyor:
“Bilmeliyiz ki Ortadoğu üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen Emperyalist güçlerin yol açtığı son zorbalık IŞİD görüntüsünde ortaya
çıkmıştır.”
IŞİD’in emperyalistlerle ilişkilerini bu kadar açık olarak ifade eden
ve bölge halkları açısından yaşanan
katliamları vb. ortaya koyan Öcalan’ın
emperyalistler ve bölgedeki işbirlikçilerine yaklaşımı hiç de bu sözlerine uygun değildir.
Emperyalizmin bölgedeki en temel
gücü ABD’dir ve en yakın işbirlikçisi de Türkiye oligarşisidir. Bu tespitleri yapan aynı Öcalan Türkiye oli-

garşisine karşı silahlı mücadelenin bırakılmasının çağrısını yapmaktadır.
Öte yanda ise ABD ile bölgede girilen ilişkilere tek bir söz etmemektedir. Geçmişte ise bu konuda yaklaşımı PYD’nin ABD ile ilişkilerinin
geliştirilmesi yönünde olmuştur. Ve
mesajda Kobane sürecine yapılan
selamlama aynı zamanda bu işbirliğine yapılan selamlamadır.
Emperyalistler bölgede IŞİD üzerinden tüm güçleri kendine bağlamaya
çalışırken Öcalan da IŞİD vurgusu
yapmaktadır. Bu vurguyu emperyalistlerle işbirliğini ortaya koyarak
yapması klasik Ortadoğu politikacılığı ekseninde düşmana karşı her
güçten yararlanma temelinde değerlendirilebilir.
Fakat bu Ortadoğu politikacılığı
her zaman güçlünün güçsüze karşı
galip olması ve onu kullanması ile
sonuçlanmıştır. PKK de kendi çıkar
hesapları içinde emperyalistlerle bölgede yeni ilişkiler geliştirme hesapları içindedir. Bu haliyle de her zamankinden daha fazla emperyalistlere
kendini kullandıracaktır.
Yine Öcalan’ın mesajındaki
“Eşme ruhu”ndan kastedilen; Ortadoğu’da emperyalizm adına üstlenecekleri rolde Türkiye oligarşisiyle birlikte hareket etmeleridir.

Sonuç olarak;
Öcalan’ın Newroz çağrısında geçen yeni dönem stratejisi emperyalizmle bölgede uyumlu çalışma, onun
politikalarına ortak olma stratejisidir.
Bu da PKK hareketinin emperyalizm
tarafından bölgede bölge halklarına
karşı kullanılması anlamına gelir.
Bu nedenle, Öcalan’ı ve PKK hareketini, bir kez daha yüzlerini halklara dönmeleri ve emperyalizmle tüm
ilişkilerini kesip silahlarını bölge
halklarıyla birlikte emperyalizme çevirmeye çağırıyoruz.
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İdeolojik-Politik Öncülüğünü Emperyalizmin Yaptığı İnkar, Tasfiye ve Teslimiyet
Sürecinden Geçiyoruz! İnkar, Tasfiye ve Teslimiyetin Önündeki Tek Engel Cephe’dir!

TÜM CEPHELİLER! BAĞIMSIZLIK KONSERİ İÇİN
GECENİZİ GÜNDÜZÜNÜZE KATMALISINIZ!
Emperyalizmin, işbirlikçi oligarşinin ve
asıl olarak inkarcı, tasfiyeci ve teslimiyetçi
Kürt miliyetçilerinin, reformist-oportünist tüm
kesimlerin saldırıları
bize yönelecektir!
Emperyalizme, işbirlikçilerine, inkarcı, tasfiyeci-teslimiyetçilere
karşı direneceğiz!
Hiç kimse, hiçbir güç
tarihin akışını durduramaz!
Emperyalist sömürünün, yağmanın, işgallerin, çürümenin,
yozlaşmanın, açlığın, yoksulluğun,
adaletsizliğin olduğu bir dünyada
ezilen, sömürülen, toprakları işgal
edilip yağmalanan halkların tek alternatifi sosyalizmdir!
Tek kurtuluş yolu Marksist-Leninist devrimdir!
Bağımsızlığı unutanlar, emperyalizmle, işbirlikçi oligarşiyle işbirliğine can atanlar, faşizmin saldırıları
her alanda pervasızca sürerken “barış”
adı altında faşizmle uzlaşanlar ilericilik-devrimcilik adına tek bir söz
söyleyemezler.
İdeolojik-politik öncülüğünü emperyalizmin yaptığı “çözüm süreci”
Kürt sorununun çözümü değil, 40
yıldır süren mücadelenin inkarı
ve tasfiyesidir! Ezilen halkların kurtuluş umudu olan silahlı mücadelenin
tasfiye edilmesidir! Teslimiyettir!
İnkarcı, uzlaşmacı, tasfiyeciler,
devrim ve sosyalizm adına tek bir
söz söyleyemezler! Faşizmle uzlaşmaya can atanların devrim ve sosyalizm adına söyledikleri her söz
demagojidir! Halk avcılığı yapmaktır! İnkarı, tasfiyeyi, teslimiyeti gizlemektir!

Parti-Cephe devrim stratejisiyle,
taktik ve politikalarıyla, ideolojisiyle, pratiğiye inkarın, tasfiyenin,
teslimiyetin önündeki tek barikattır! Onun için tüm saldırılar bize
yönelecektir!
Çünkü biz BAĞIMSIZ TÜRKİYE demeye devam ediyoruz!
KAHROLSUN FAŞİZM demeye devam ediyoruz…
Emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı savaşı büyütmeye devam
ediyoruz…
Biz var olduğumuz sürece emperyalistler ve işbirlikçi oligarşi huzur
bulamayacaktır!
Biz var olduğumuz sürece Türkiye
ve tüm dünya halkları için devrim
ve sosyalizm umudu yok edilemeyecektir!
Biz var olduğumuz sürece inkar,
tasfiye ve teslimiyet hayat bulmayacaktır!
İnkarcılar, tasfiyeciler, teslimiyetçiler kendi tükenişlerini yaşayacaklardır!
Çünkü hiçbir güç tarihin akışını
tersine dönderemez! Tarih bizden
yana! Çürümüş emperyalist, kapitalist
düzenin tek alternatifi sosyalizmdir!
Biz sosyalizmi temsil ediyoruz! Asla

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

emperylizmle uzlaşmayacağız!
Tüm Cepheliler!
Emperyalizmin, işbirlikçi oligarşinin ve
tasfiyecilerin ideolojik, politik ve her türden saldırılarına karşı
hazır olmalıdır!
Cepheliler! Halkımız!
Bağımsız Türkiye
konserini böyle bir kuşatma altında gerçekleştiriyoruz!
Tüm Cepheliler!
Gecenizi gündüzünüze katmalısınız! Örgütlemediğiz hiçbir işten
sonuç alamayız! Kendiliğindencilik
devrimciliğin düşmanıdır! Biz devrimciyiz! Yüz binler bağımsızlık konserine kendiliğinden gelmeyecek, biz
örgütleyerek getireceğiz!
Tüm Cepheliler!
Gecenizi gündüzünüze katmalısınız çünkü; bu sene sadece AKP faşizminin salıdırılarıyla, engelleriyle
karşı karşıya kalmayacağız, inkarcıtasfiyeci-teslimiyetçilerin de saldırılarıyla, kuşatmasıyla karşı karşıya
kalacağız!
Tüm Cepheliler!
Gecenizi gündüzünüze katmalısınız çünkü; 30 yıl boyunca Grup
Yorum konserleri faşist iktidarlar tarafından binbir gerekçeyle yasaklanmış ya da engellenmiştir!
İlk kez 15 Mart 2015’te Grup
Yorum’un Wan konseri faşizmin dışında Kürt milliyetçileri tarafından
engellenmiştir!
Tüm Cepheliler!
Gecenizi gündüzünüze katmalısınız çünkü; bizim dışımızda bir kaç
örgüt hariç reformist, oportünist sol,
Kürt milliyetçi hareketin yedeğinde
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ideolojik-politik bağımsızlıklarını yitirmişlerdir. Emperyalizmle, oligarşiyle uzlaşma çizgisine girmiş inkar
ve tasfiyeye doğru sürüklenip gitmektedirler!
Tüm Cepheliler!
Gecenizi gündüzünüze katmalısınız çünkü; tek başımıza da kalsak
bağımsız Türkiye demeye devam
edeceğiz! İnkarın, tasfiyenin, teslimiyetin önüne güçlü barikatlar örmek
zorundayız!
Tüm Cepheliler!
Gecenizi gündüzünüze katmalısınız çünkü; asla tek başınıza kalmayacaksınız! Bağımsız Türkiye isteyen, faşizme karşı direnen milyonlar
bizimle! Halkımız bizimle!

Genç Cepheliler, Umudun
çocukları… Şimdi Berkin olma za-
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manı… Kuşatmayı birlikte yaracağız…
Tüm Cepheliler!
Gecenizi gündüzünüze katmalısınız çünkü; devrimciliğin sınandığı
tarihsel bir süreçten daha geçiyoruz…90’lı yıllarda inkarcılık, tasfiye,
teslimiyet açıktan yapılıyordu… Emperyalistler tarihin sonunu ilan etmiş,
inkarcılar, teslimiyetçiler emperyalizmin dümen suyuna kendilerini
kaptırmış devrime, sosyalizme açıktan
küfrediyorlardı!
Biz ısrarla devrim, sosyalizm derken, bize soyları tükenmekte olan
kelaynak diyorlardı!
Biz, sosyalizme en büyük ihanetin
yaşandığı o günlerde tek başımıza
kalmayı göze alıp emperyalizme, işbirlikçi oligarşiye karşı atılım yıllarını
başlattık! Canımız kanımız pahasına
sosyalizmin-devrimin değerlerini savunduk…
Emperyalizm çağında devrimciliğin, ilericiliğin tek bir kıstası vardır!
Emperyalizme karşı alınan tavır
bir hareketin ilericiliğinin, gericiliğinin, devrimciliğinin ölçütüdür!
Çünkü; emperyalizm çağının uzlaşmaz temel çelişkisi ezilen dünya
halkları ile emperyalistler arasındaki
çelişkidir.
Bir hareketin ilericiliği-gericiliği
bu çelişkiye göre değerlendirilir. Bir
hareketin attığı her adıma, her politikasına bakılır: Emperyalizme mi,

hizmet ediyor, ezilen halklara mı?
Emperyalizmin politikalarına hizmet ediyorsa gericidir, halkların
çıkarlarına hizmet ediyorsa ilericidir!
Üçünü bir yol yoktur! Ya emperyalist politikalara güç verilir! Ya
da emperyalist politikalara karşı direnip halkların kurtuluş mücadelesi
büyütülüp, desteklenir…
Gücümüzü geçmişimizden, tarihimizden, değerlerimizden, M-L doğrulardan ve ilkelerimizden alıyoruz.
Onun için Kızıldere’den beri pusulamız hiç şaşmamıştır!
Çavuşeskular’ın emperyalist komplo ile katledilmelerinin karşısında
tek başımıza biz vardık… Çünkü
“yeniden yapılanma” adı altında
işbirlikçi liderler tek tek ülkelerini
emperyalizme teslim ederken Çavuşeskular emperyalizme karşı ölümü
göze alarak direniyordu!
Gerek 90’lı yıllarda gerekse
2000’li yıllarda ABD’nin tüm dünyayı
teslim alma politikalarına karşı direnen Saddam Hüseyin’in küçük
burjuva diktatörü olduğuna bakmaksızın tereddütsüz yanında olduk.
Bugün aynı şekilde tereddütsüz
Libya’da Kaddafi’nin, Suriye’de Esad
iktidarının yanında olduk…
Çünkü; halkların asıl düşmanı
emperyalizmdir! Ortadoğu’da akan
her damla kanın sorumlusu emperyalizmdir!
Cepheliler!
Tüm inkarcılar, tasfiyeciler birleşse
de bizi tasfiye edemezler… 7 yıllık
büyük direnişimiz bunu tüm dünyaya kanıtlamıştır! Umut biziz!
Onun için emperyalistlerin terör listelerinin başındayız!
12 Temmuzlar’da, 16-17 Nisanlar’da sosyalizmin değerlerini kanımızla savunduk… Kürt milliyetçi
hareket sosyalizmin simgesinin bayrağından sökerken biz Çiftehavuzlar’da orak-çekiçli devrimin şanlı
bayrağını dalgalandırdık!
Evet, bugün M-L devrim anlayışının dünyadaki tek temsilcisi
biziz! Onun için Amerika “Tekrar
M-L bir örgütün güç olmasına izin
vermeyeceğiz. Dünyaya olumsuz örnek olacaklar, bundan sonra herkes

kendini bize karşı eylem yapabilecek
güçte hissedecek, bu çok tehlikeli
bir yönelim… buna asla izin vermeyeceğiz!” diyor.
Hiçbir güç dünya halklarına örnek
olmamıza engel olamayacak!
Kürt milliyetçi hareket 93”lerdeki
ilk ateşkesten beri Bağımsız Kürdistan hedefini unutup “barış” adı
altında tasfiye sürecine girmiştir.
Bugün ideolojik-politik önderliğini
emperyalizmin yaptığı “çözüm politikaları” bu sürece son noktanın
konulma sürecidir!
İdeolojik-politik önderliğini emperyalizmin yaptığı bu politikalar
sinsice yürütülmektedir!
Emperyalistler ve işbirlik oligarşi
Türkiye sol, sosyalist devrimci hareketleri de tasfiye etmeden Kürt
halkının mücadelesinin tasfiye edilemeyeceğini çok iyi bilmektedir!

HDP, Türkiye Sol,
Sosyalist, Devrimci
Hareketleri
Düzene Yedeklemek ve
Tasfiye Etmek için
Üretilmiş Bir Projedir!
Kürt milliyetçi hareket HDP aracılığıyla Parti-Cephe’yi düzen içine
çekip tasfiyeye ortak edemediği için
Cephe’ye saldırmaktadır…
Bugünkü saldırıların gerekçesi
“Rojava’ya neden devrim demiyormuşuz”
Rojava’ya devrim demiyoruz çünkü Rojava’da bir devrim yapılmamıştır…
Herkes kendine göre bir devrim
tanımı yapamaz!
Olur olmadık her şeye “devrim”
demek burjuvazinin, ödünün koptuğu
gerçek devrimlerin içini boşaltmak
için yaptığı demagojidir…
Devrim sınıfsal bir kavramdır.
Gerici olan emperyalizmin değil,
emperyalizmi yıkmak için savaşan
ezilen halkların kavramıdır!

Cepheliler!
Gecenizi gündüzünüze katmalısınız. Hedefimiz büyük, milyonlar
var önümüzde, işimiz çok...
Konser komitelerimizi çoğaltalım... Milyonlara ulaşalım!

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Grup Yorum
Konser Çalışmaları
Her Gün Artan
Gönüllülerle Sürüyor

Ba ğcıla r

İkitelli

Hatay

B ursa

Halkın acılarını, coşkularını,
sevinçlerini türküleri ve marşları ile dile
getiren Grup Yorum’u halk sarıp sarmalıyor.
30. Yılında Halkla Birlikte Umudun
Ezgilerini Büyütüyoruz
İSTANBUL
Yenibosna: Halkın Mühendis Mimarları, 18 Mart akşamı "Grup Yorum 30
Yaşında Geliyoruz!" kampanyasının broşürlerini dağıttı. Yenibosna metrobüs durağında bir araya gelen Halkın Mühendis
Mimarları 500 broşürü halka dağıttılar.
Grup Yorum’un Bakırköy Konseri’ne her
sene geldiğini belirtenler, bu seneki konserin ne zaman olacağını soranlar, arkadaşlarına dağıtmak için fazladan broşür
isteyenler oldu. Halkın Mühendis Mimarları ayrıca "İşsizliğe, Düşük Ücretle
Güvencesiz Çalıştırılmaya Karşı Mühendis
Mimar Meclislerinde Birleşelim" kampanyasının bildirilerini de halkla paylaştı.
İkitelli: Köyiçi Mahallesi’nde 18
Mart’ta kapı çalışması yapıldı. Hasan
Ferit Gedik'in ve süren davanın anlatıldığı
kapı çalışmasında Yürüyüş Dergisi’nin
de tanıtımı yapıldı. Esnaflara ve kahvehanelere de girilen kapı çalışmasında mahalle halkıyla mahalle sorunları üzerine
sohbet edildi. Mahalle ara sokaklarına,
caddelerine "Grup Yorum 30 Yaşında
Geliyoruz" afişlerinden de 50 adet yapıştırıldı ve 25 dergi halka ulaştırıldı.
Aynı gün içerisinde ise Arenapark AVM
yolu üzerine masa açıldı. Masa da Grup
Yorum broşürlerden dağıtıldı. Grup Yorum’un 30. yıl konserleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Masa da Yürüyüş Dergisi’nin de tanıtımı yapıldı. 1 dergi ve 60
tanıtım broşürü dağıtıldı. 17 Mart'ta Parseller ve Atatürk mahallelerinde “Grup
Yorum 30 Yaşında Geliyoruz! 12 Nisan'da
Bağımsız Türkiye Konserinde Milyonlar
Olalım!” yazılamalarından 5 adet yapıldı.
22 Mart günü Pazar Pazarı'nda bir
başından bir başına dolaşılarak, Bağımsız
Türkiye Konseri’nin davetiyeleri dağı-

tıldı. Konserin içeriği de anlatılarak 500
davetiye dağıtıldı. 24 Mart'ta Atatürk
Mahallesi’nde kapı çalışması yapıldı.
Çalışmada üç evde uzun uzun sohbet
edildi ve 70 konser bildirisi ile 10 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Avcılar: Halkın Mühendis Mimarları
tarafından 14 Mart'ta Grup Yorum broşürlerinden 250 adet halka ulaştırıldı. Yapılan dağıtım sırasında bir aile konsere
her sene katıldığını ve bu sene de mutlaka
geleceğini söyledi. Broşürde Grup Yorum
logosunu görüp bildiri almak için geri
dönenler oldu. Marmara Caddesi’nde ve
metrobüs içinde 22 Mart'ta 6 kişinin katılımıyla Grup Yorum konser bildirileri
dağıtıldı. Çalışmada 200 bildiri dağıtıldı
Gülsuyu: Mahallede “Grup Yorum
30. Yıl Geliyoruz” afişleri asıldı. Emek
Caddesi tarafına 50 tane Son Durak
Mesut Caddesi üzeri ve Heykel Meydanı’na 200 afiş ve 25 pullama yapıştırıldı. Afişler 18 Mart'ta asıldı.
Bahçelievler: Zafer Mahallesi’nde 19
Mart’ta masa açıldı, evler gezilip 5. Bağımsız Türkiye Konseriyle ilgili bilgi verildi. Çalışmada yaklaşık 200 bildiri dağıtıldı.
1 Mayıs: Mahallede Grup Yorum
konseriyle ilgili 60 afiş asıldı. Yürüyüş
Dergisi’ni tanıtmak için “Bağımsızlık,
Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüş
Dergisi Okuyalım ve Okutalım” afişlerinden mahallenin çeşitli bölgelerine 60
adet asıldı.
Esenyurt: Halk Cephesi olarak 22
Mart'ta Grup Yorum tarafından 12 Nisan'da
5.'si düzenlenecek olan Bağımsız Türkiye
Konseri üzerine sohbet edildi. Sohbette
daha önce konser çalışmalarında hiç yer
almayanlarla konser çalışmasında neler
yapılması gerektiği üzerine konuşuldu.
Ayrıca yeni kararların da alındığı sohbete
15 Grup Yorum gönüllüsü katıldı. 23
Mart'ta Esenyurt Meydanı ve Yeşilkent
Mahallesi’nde 20 çıkartma ve 200 sticker
yapıştırıldı. Ayrıca konserin yeri ve tarihini
belirten 1 adet "Grup Yorum Halktır,
Susturulamaz! Halk Cephesi" imzalı ya-
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zılama yapıldı.
İdil Kültür Merkezi: İdil Kültür
Merkezi Grup Yorum konser çalışmalarına devam ediyor. 22 Mart'ta
Taksim Galatasaray Lisesi önünde
masa açıldı. Açık kalan masada 2 bin
konser davetiyesi halka ulaştırıldı.
Aynı gün Umudun Çocukları Orkestrası öğrencileri kurstan sonra evlerine
giderken kendi bulundukları mahallelerde esnafa, mahalle halkına konser
davetiyesi dağıttı.
Armutlu: 23 Mart günü Grup Yorum konser afişlerinden 100, Kazova
işçilerinin üretim atölyelerinin açılışına
çağrı afişlerinden 50 afiş mahallenin
değişik yerlerine asıldı.
DENİZLİ: Halk Cepheliler ve
Dev-Genç'liler 22 Mart'ta 30 yıldır
halkın umudunu, isyanını türkülere
taşımış Grup Yorum ‘un 30. Yıl İzmir
konserini duyurmak için otobüs durakları, panolar gibi birçok yere yazılamalar yaptılar.
HATAY: Hatay Grup Yorum Korosu
Newroz’da İlk Konserini Yaptı! Hatay
Grup Yorum Korosu, 21 Mart’ta Samandağ Abdullah Cömert Alanı'nda
Demirci Kawalardan Cengiz Soydaşlara
devam eden Newroz’un mücadele ruhunu ezgileriyle yaşattığı ilk sokak
konserini verdi. Enstrümanlarıyla alanda
toplanan Grup Yorum Hatay Korosu,
halkın geleneksel Newroz Bayramı’nı
kutladıktan sonra kısa bir açıklamayla
çalışmalarını anlatarak, 30. yılında umudun ezgilerini haykırmaya devam eden
Grup Yorum’un sesine ses olmaya devam
edeceklerini belirttiler. 6 bölgede yapılacak olan 30. yıl konserlerine bu bölgeden de araç kaldırılacağının duyurusu
yapıldı. Ayrıca 12 Nisan’da İstanbul

Bakırköy’de beşincisi gerçekleştirilecek
olan Bağımsız Türkiye Konseri'nin duyurusu yapılarak halkla konser çağrıları
paylaşıldı. Etkinliğe yoğun destek ve
ilgi vardı. Konser sırasında ara ara “Türküler Susmaz, Halaylar Sürer”, “Grup
Yorum Halktır, Susturulamaz” sloganları
atıldı. Halaya geçildiğinde ise alanda
bir ateş yakılarak çevresinde halaylara
omuz verildi. Gittikçe artan desteğe balkonlardan ve işyerlerinden konseri ilgiyle
izleyenler de alkışlarıyla katıldır. "Çav
Bella" marşıyla Grup Yorum Hatay
Korosu konserini bitirdi.
MERSİN: Mersin Grup Yorum
Gönüllüleri'nden Sokak Konseri
Mersin’de 22 Mart'ta "Mersin Grup
Yorum Gönüllüleri" Büyükşehir Belediyesi Taş Bina çevresinde masa
açıp, sokak konseriyle “Grup Yorum
30. Yılında Geliyoruz!” başlıklı bildirileri dağıttı. İlerleyen süre içerisinde
farklı siyasetler içerisinden gelen insanlar Grup Yorum’a başlatılan provokasyona karşı olduklarını ve Yorum’la beraber olduklarını söylediler.
Ardından türküler eşliğinde halay çekildi. Bildiri dağıtımına yeni gönüllüler
de katıldı ve yaklaşık bir saatlik çalışma
sonunda 500'e yakın bildiri dağıtıldı.

Grup Yorum
Kürdistan Söyleşilerine
Devam Ediyor
DERSİM: Grup Yorum gönüllüleri
22 Mart'ta Dersim Çemişgezek’te örgütledikleri 30. yıl söyleşilerine Grup
Yorum elamanı Ayfer Rüzgâr ve Dersim
Grup Yorum korosu katıldı. Grup Yorum
Çemişgezek'te ilk kez bir programa
katıldı. Yolların kapalı olmasına rağmen

Devrimcilere Uzanan Elleri Kırarız!
Hatay Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde 11 Mart'ta Umudun
Çocuğu Berkin Elvan için Boykot çalışması yapan Dev-Genç'lilere, okul
müdürü Enver Canpolat sözlü ve fiziki şiddette bulunarak darp etmişti.
Bunun üzerine Cephe milisleri, Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi duvarlarına ve giriş kapısına 23 Mart'ta “Enver Canpolat'ı Uyarıyoruz!
Devrimcilere Kalkan Elleri Kırarız! DHKP-C” ile birer “DHKP-C”,
“DHKC”, “CEPHE”, ve “Berkin Elvan Ölümsüzdür” yazılamaları ve
“Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Enver Canpolat'ı Uyarıyoruz!
Devrimcilere Uzanan Elleri Kırarız! Hesabını Soracağız! CEPHE” yazılı
kuşlamalar yapılarak işbirlikçi okul müdürü Enver Canpolat uyarıldı.
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köylere ulaşılıp söyleşiye gelecek kitlenin geliş, gidişleri örgütlendikten
sonra tekrar ilçe merkezine geçildi.
Söyleşi saati yaklaştığında söyleşinin
yapılacağı Meyman Kafe dolmaya başladı. Yaklaşık 180 kişinin katıldığı söyleşide Grup Yorum ‘un 30.yıl projelerinden bahsedildi. Grup Yorum’un
30. yılında vereceği stat konserlerinden
bahsedildi. Elazığ’da yapılacak konserin
duyurusu yapıldı. Yorum gönüllülerinin
komiteler kurarak yapacağı çalışmalarla
bu konserlerin başarıldığı anlatıldı.
Söyleşi soru cevap şeklinde devam ettikten sonra müzik dinletisine geçildi.
Müzik dinletisinin ardından söyleşi bitirildi. Söyleşiye yaklaşık 180 kişi katıldı.
ÇANAKKALE: Grup Yorum 24
Mart’ta yapacağı söyleşi için 18
Mart'tan beri Çanakkale Dev-Genç’liler
çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale
sokaklarını afişle donatan ve bildiriler
dağıtan ve her yerde olumlu tepkilerle
karşılanan Dev-Genç’liler Çanakkale
Üniversitesi’nde de çağrı çalışmaları
yaptılar.
KIRKLARELİ: Çarşı bölgesinde
18 Mart'ta Grup Yorum söyleşi standı
açıldı. Türküler eşliğinde, 22 Mart’ta
TMMOB lokalinde yapılacak olan söyleşi için çağrı bildirileri dağıtıldı. Ayrıca
Dev-Genç'liler de İstasyon Caddesi ve
pazar yerinde bildiriler dağıtarak halkla
sohbet ettiler. Esnaf dolaşılarak bilgilendirme yapıldı. Çeşitli noktalara ayrıca
çıkarılan davetiyeler dağıtıldı. Özellikle
liselilerin olumlu tepkileriyle karşılaşıldı.
Yapılan çalışmalarda yaklaşık 500 bildiri
halka ulaştırıldı.

Biz Bir Dost
Sofrasında, Bir De
Harman Dalında Diz
Kırarız!
Antalya TAYAD’lı aileler 15 Mart’ta
özgür tutsak Sercan Ahmet Arslan’ın kardeşi
Cankat’ın sünnet düğününü ailelerin katılımı
ile yaptı. Eğitim-Sen binasında yapılan
sünnet düğününde birlikte halaya durup
yemek yenildi.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

İŞ KAZALARI KADER DEĞİL, NEFA İŞÇİSİ DİRENİŞİNE DEVAM EDİYOR!
Nefa işçisi Erkan Munar, 23 Şubat günü işten atıldığı fabrikanın
KATLİAMDIR!
önüne kurduğu çadırla başlattığı direnişine hala devam ediyor.
Nefa işçisi Erkan Munar, fabrikanın
ADALET İSTİYORUZ!

önüne çadır kurup tek başına direnişe başladı. Direnen tüm işçiler gibi, ilk yaşadığı
Devrimci İşçi Hareketi “Çalışırken Ölen ve Sakat
patronun tehditi ve gözaltı oldu. Bedel
Bırakılan İşçiler İçin Adalet İstiyoruz” şiarıyla Unkapanı
ödemeden, zaferin kazanılamayacağını ilk
SGK önünde başlattığı oturma eylemlerinin üçüncüsünü
günden öğrendi. Ve direnmeye devam etti.
yaptı.
Daha sonra karşısına çeşitli biçimlerde
21 Mart tarihinde, Unkapanı SGK önünde toplanan
çıktı direniş kırıcıları. Onlar patronlar gibi
DİH’liler, “Çalışırken Ölen İşçiler İçin Adalet İstiyoruz”
değildi. Dost gözüküyorlardı:" Direnmeye
yazılı pankartı açarak önce basın açıklaması yaptılar.
değmez, yazık sana, bu düzen haksız ve
Daha sonra Devrimci İşçi Hareketi olarak, 13 Nisan’da
adaletsizdir, baş edemezsin" dediler...
Manisa Akhisar Adliyesi’nde, Soma'da katledilen maden
"Direnmeye değer" dedi Erkan Munar.
işçilerinin davasında olacaklarını duyurdular. Daha sonra
"Direnmeye değer. İşçilerin ve ailelerinin
oturma eylemi başladı. Oturma eylemi sırasında çevrede
kaderi patronların iki dudağı arasında
bulunan halka ajitasyon çekildi, eylemin amacı anlatıldeğil. Bizlerin de söyleyecek bir sözü var.
dı.
Ve bunu sesli bir şekilde duyurmaya çalıDevrimci İşçi Hareketi; “Çalışırken Ölen İşçiler
şıyorum." diyerek sürdürdü direnişini.
İçin Adalet İstiyoruz” talebi ile başlattığı kampanyasını
Nefa işçisi direnişe tek başına başlasa
yoksul emekçi mahallelerinde sürdürüyor. 20 Mart tarida yalnız değil. Emeğiyle çalışan tüm
hinde, DİH Gebze İnönü ve Emek mahallelerinde toplu
bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada yaklaşık 2000 işçi-emekçiler, işsizler onunla beraberler.
Erkan Munar sadece kendisi için değil onlar için de direniyor.
bildiri halka ulaştırıldı.
Soma’da, Ermenek'de katledilen madenciler için de direnişine
devam ediyor.

Sorunlarımızın Çözümü
Birlikte Mücadeleden
Meclisleri Büyütmeden Geçer!

Çalışırken Ölen İşçiler İçin Adalet
Talebimizi Büyüteceğiz !
Devrimci İşçi Hareketi olarak başlatılan, "Çalışırken
Ölen İşçiler İçin Adalet İstiyoruz” kampanyası kapsamında
adalet talebi halkla buluşturulmaya devam ediliyor. Gazi
Devrimci İşçi Hareketi 23 Mart'ta İsmetpaşa Caddesi’nde
işçi katliamları ile ilgili 100 afiş astı. Akşamüstüne kadar
açık kalan masada 600 adet "Çalışırken Ölen İşçiler İçin
Adalet istiyoruz" konulu bildiri, 1800 adet Grup Yorum
konser davetiyeleri, 100 adet 30 Mart Kızıldere anması
için bildiriler halka ulaştırıldı. Açılan masada ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan ve
RTÜK tarafından yayınlatılan “İş Kazası Yoktur. İhmal
ve Tedbirsizlik Vardır” temalı iş kazalarını işçilerin
hatası olarak yansıtan ve böylelikle patronları ve devleti
aklayan “Kamu Spotları Kaldırılsın” talepli başlatılan
imza kampanyası çerçevesinde 100 imza toplandı.

Devrimci İşçi Hareketi Meclisi, 22 Mart tarihinde ikinci
toplantısını yaptı. Bu toplantılarla Devrimci İşçi Hareketi
Meclisi fabrikalarda çalışan işçilerden, kamu sektöründe çalışan
taşeron işçilere, sendikalı işçilerden, sendikasız işçilere, özel
sektörde çalışan işçilerden emeklilerimize, işçi ailelerine kadar
bir araya gelerek birlik ve dayanışmamızı büyütüyor. Yapılan
toplantıdan sonra kısa bir seminer verildi. Seminerde Devrimci
İşçi Hareketi’nin mücadele çizgisi, tarihi ve direnişi kısaca anlatıldıktan sonra İşçi Meclisleri tartışıldı. İşçilerin meclis girişimlerinden, çalışmalarından bilgi verdikleri sohbetlerin ardından
“Çalışırken Ölen İşçiler İçin Adalet İstiyoruz” kampanyası tartışıldı. Daha sonra Soma'da katledilen 307 maden işçisinin 13
Nisan'da Manisa Akhisar'da yapılacak mahkemesine gidiş için
çalışma yapılması konusunda konuşuldu. İki saat süren toplantının
ardından çay içilip börekler yendikten sonra toplantı bitirildi.

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK!
Gerici Yobaz AKP ve Düzen Partilerine Geçit Vermeyeceğiz!
Esenyurt Halk Cepheliler Balıkyolu Mahallesi’nde 23 Mart'ta
yobaz ve gerici AKP'nin pankartını indirdi. Yapılan açıklamada;
"Biz bulunduğumuz mahallelerde düzen partilerine geçit
vermeyeceğiz ve siyaset yapma izni vermeyeceğiz. Halkların
kurtuluşunun seçimlerde değil, devrimde olduğunu tüm
halkımıza anlatacağız. Ve düzenin kirlettiği vatanımızı devrimle temizleyeceğiz" denildi.

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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Her Cephelinin Doğum Yeri Kızıldere’dir

Kızıldere Yolumuzu Aydınlatıyor

Sayı: 462

THKP-C önderi Mahir Çayan’ın
da aralarında bulunduğu 9’u THKPC’li, 2’si THKO’lu 11 devrimci, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf
Aslan’ın idamını engellemek için,
26 Mart 1972’de Ünye'de NATO üssünde görevli 3 İngiliz teknisyeni
rehin aldılar. Yanlarında rehinelerle
birlikte Tokat’ın Niksar ilçesinin Kızıldere köyüne gittiler. 30 Mart
1972’de Kızıldere’de, düşmanın
kuşatması karşısında, Mahir Çayan’ın “Biz buraya dönmeye
değil, ölmeye geldik!” sözleriyle Türkiye devrim tarihinin manifestosunu yazarak
şehit düştüler. Samanlığa geçip saklanan Ertuğrul Kürkçü dışında savaşçıların hepsi,
dillerinde slogan ve marşlarla, çatışarak şehit düştüler.

Sabahattin KURT:
1949, Van Gevaş doğumludur. Ankara'da Devrimci
Gençlik Hareketi içinde savaşçı yanlarıyla
öne çıktı.

Ertan SARUHAN:
1942, Fatsa, Beyceli Köyü
doğumludur. Karadeniz'deki mücadelenin yerel
önderlerindendir. Karadeniz'in çeşitli kesimlerinde yayın
faaliyetinden eylemleri organize
etmeye, gerillanın lojistik hazırlıklarına kadar sürekli aktif
bir yerel önderdir.
Saffet ALP: THKPC'nin ordu içindeki örgütlenmesini gerçekleştiren kadrolardan biridir. 1949, Kayseri doğumludur.
Başlangıçta askeri birliklerde
“Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci
Örgütü” adlı bir örgüte önderlik
yapmış, giderek Parti-Cephe'nin kadrolarından biri olarak doğrudan örgütlenmenin içinde yer almıştır.

Yürüyüş
29 Mart
2015

Mahir ÇAYAN:
THKP-C önderi. Yazılarıyla, eylemleriyle,
yaşamıyla ve ölümsüzleştiği
Kızıldere direnişiyle, çizdiği
devrim yolu bugün de yol göstermeye devam ediyor. 15 Mart
1946 Samsun doğumludur. 1963’te
mücadeleye atıldı. 1964'te Ankara
SBF öğrencisi olduğu dönem, onun
önderlik misyonunu üstlendiği dönemdir. Dev-Genç’te hep önder bir
devrimci olarak yer aldı. Türkiye
devriminin yolunun netleştirilmesinin
önderi oldu. THKP-C’nin kurucusu,
Merkez Komitesi üyesidir.
Sinan Kazım ÖZÜDOĞRU:
THKP-C'nin önder kadrolarındandır. Genel Komite üyesidir.
1947 Sivas-Şarkışla-Ortaköy
doğumlu olan Sinan Kazım, Ankara'da mücadele içinde yer aldı.
Ekim 1970'te TDGF Genel Sekreterliği’ne getirildi. 12 Mart faşizmi
ve ihanet karşısında da omuz omuzadır Mahir'le; Kızıldere'de olduğu
gibi.
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Hüdai ARIKAN: 1946,
Denizli-Çivril doğumludur.
Ankara'da gençlik mücadelesinin ve Dev-Genç'in
örgütlenmesinin birçok aşamasında vardır. Partinin ilk örgütlenmelerinde yer alan kadrolardan ve
THKP Genel Komitesi üyesidir.

Nihat YILMAZ: 1937,
Fatsa-Bozdağı Köyü doğumludur. Karadeniz bölgesindeki Parti-Cepheliler’dendir.
Fındık mitinglerinden tütün mitinglerine kadar bölge halkının mücadelesinin içindedir.
Ahmet ATASOY: 1946
Ünye-Sarıhalil Köyü doğumludur. Karadeniz köylüleri içinde yürütülen mücadelelerde örgütlenmiş bir devrimcidir. TİP içinde yaşanan ayrışma
sürecinde reformizmden koparak
THKP-C önderliğinde mücadeleye
atılmıştır.

Ömer AYNA: 1952 Diyarbakır, Dicle doğumludur.
THKO'ludur. 1960'ların gelişen mücadelesi içinde tercihini silahlı savaştan yana
yapmıştır. Kızıldere'deki siper yoldaşlığına THKO cephesinden katılan
ikinci savaşçıdır.
Cihan ALPTEKİN:
1947 Rize, Ardeşen doğumludur. THKO yöneticilerindendir. Bir dönem TDGF İstanbul
Bölge Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.
1969 Temmuz’unda, THKO'yu oluşturacak gençlik önderleriyle birlikte
Filistin kamplarına gitti. Ayrışmalarda
tercihini silahlı kurtuluş savaşından
yana koyarak THKO içinde yer aldı.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

ASIL TERÖRİST EMPERYALİSTLERDİR!
EMPERYALİZME DİRENENLER GERÇEK
VATANSEVERLERDİR, DEVRİMCİLERDİR!
DHKP-C Sadece Oligarşinin Değil, Emperyalizmin De Korkusudur!

Amerikan Gazetesi Wall Street Journal’da DHKP-C Hakkında
Yayınlanan “Türkiye’de Hortlayan Terör Tehlikesi” Başlıklı
Bir Makale Üzerine
ABD emperyalizmi, Anadolu
topraklarında, halk düşmanı
AKP’ye karşı büyüyen öfkenin
DHKP-C'de birleşmesinden ve
DHKP-C'nin bu öfkeyi devrime
götürmesinden korkuyor. ‘Çözüm süreci’ni Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan
biri olarak gördüğünü ve destek
vereceğini açıklayan, Öcalan'ın
PKK'ye silah bırakma çağrısından büyük memnuniyet duyan
ABD emperyalizmi; silahlı mücadelede ısrar eden, halkın adaleti
olmakta kararlı, hesap soran Devrimci
Hareketi terörist ilan ediyor.
Terörizm demagojisiyle tüm dünya
halklarını, örgütleri yıldırmayı, düzene
çekmeyi, boyun eğdirmeyi amaçlıyorlar. “Terörist” diyerek, ülkeleri
işgal ediyor, katlediyor, kaybediyor,
başka ülkelerin yasalarını hiçe sayarak
devrimcileri kaçırıyor. “Terörist” diyerek gözaltına alıp işkence yapıyor,
“Terörist” diyerek tutukluyor... Amerikan çıkarlarına karşı olan, Amerika'yı eleştiren, Amerika’nın ve işbirlikçilerinin düzenine karşı çıkan
herkese “terörist” diyor. Bu yüzden
terörist ülkeler, örgütler, kişiler listesi
yapıyorlar. Bunun için yoldaşımızın
başlarına ödül koyuyorlar.
Haydut ABD, devasa askeri, teknik gücüne rağmen devrimci irade
karşısında çaresiz. Para ödüllerinden
medet umuyor. Fiziki, ideolojik, psikolojik hemen her türlü yöntemle
devrimcileri yok etmek istiyor.
ABD’ye karşı çıkma ve savaşma cesareti gösterenler, dünyanın en onurlu, soylu tavrını gösteriyorlar. Çünkü
ezilen halkların ve dünya halklarının
saflarında yer alıyorlar.

En Büyük Terörist,
Dünya Halklarının
Baş Düşmanı ABD’dir!
En büyük terörist, ayak bastığı
her yere işkence, katliam, gözyaşı,
açlık, yoksulluk götüren, halkların
inançlarını, kültürlerini, dillerini yok
eden dünya halklarının baş düşmanı
terörist ABD emperyalizmidir. ABD
emperyalizminin bu azgın terörününün kökeninde, dünya halklarının
ayaklanacağı ve sömürü düzenlerinin
başlarına yıkılacağı korkusu vardır.
Ülkemizde ve dünyada devrimi, silahlı mücadeleyi savunan örgütler,
partiler, önce bayraklarından orakçekiçi çıkarıp sonra on binlerle ifade
edilen gerilla güçlerine rağmen devrim iddiasından vazgeçerken, uzlaşmaya, barışmaya çalışırken; DHKPC'nin, Marksizm-Leninizm'de, devrim
iddiasında ve silahlı mücadeledeki
ısrarı korkutuyor emperyalizmi.
4 Şubat 2015 tarihinde, Wall
Street Journal'da, Jonathan Schanzer ve Merve Tahiroğlu imzasıyla,
"Türkiye'den hortlayan terör tehlikesi" başlıklı yazı da bu korkunun
ifadesidir. Yazıyı kaleme alanlardan
Jonathan Schanzer, Amerikan baş-

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

kanlarının koruma biriminin de
bağlı olduğu Hazine Bakanlığı’nda, terörle mücadele analisti
olarak uzun süre görev yapan
CIA'nın has adamlarındandır.
Eski CIA yöneticilerinin bir
arada toplandığı, kısa adı,
‘FDD’ olan, ABD merkezli,
Demokrasiyi Koruma Vakfı
(Foundation for Defence of Democracies) isimli düşünce kuruluşunun da başkan yardımcısıdır. Merve Tahiroglu ise yine
emperyalizmin hizmetinde, CIA'ya
çalışan bir araştırmacıdır. “Düşünce
Kuruluşu” adı altında CIA'nın bir
kolu gibi çalışan Demokrasileri Savunma Vakfı, asıl olarak, Amerikan
emperyalizminin politikalarını uygulama konusunda yeni sömürge ülkelerin işbirlikçi iktidarlarına akıl
hocalığı yapan bir kurumdur. Şu anki
yöneticisi de eski CIA başkanlarından
R. James Woolsey'dir.

Sayı: 462

Yürüyüş
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Parti-Cephe'de Birleşmesi
CIA'yı Korkutuyor
Yazıyı kaleme alanın kimliği de
yazının içeriği de niyeti ve korkuyu
açıkça gösteriyor. Aynı zamanda yazının hangi merkezden servis edildiğini de tabi... Bu yazı ile CIA, AKP
faşizmine, DHKP-C için “Türkiye'nin
en aktif terör tehdidi olarak ortaya
çıkmış durumda ve hiç kimse durumun farkında değil” diyerek bir yandan AKP'ye “daha fazla saldır, ayaklarınızın altında ez onları” mesajları
gönderiyor, diğer yandan da “Alevilerin DHKP-C'ye gitmesinin önünü
kes” diye akıl veriyor. Korku sadece
Alevi halkın Devrimci Hareketle birleşmesinden değil, CIA aynı zamanda
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Kürt milliyetçi hareketin AKP ile
aralarında uzlaşma sağlaması halinde,
bu tasfiyeye karşı olan Kürt halkının
da "DHKP-C'nin çekim alanına"
girebileceği konusunda uyarıyor.
“2000'lerin ortalarında sessizdiler, grubun kurucu lideri Dursun
Karataş 2008'de kanserden öldü.
2012'den beri çarpıcı bir şekilde
geri döndüler“ diyorlar CIA beslemeleri. Öncelikle belirtelim ki; Öğretmenimiz, önderimiz, Dayımız sadece fiziki olarak aramızda yok.
Savaş onun öğrettikleriyle, çizdiği
yolda onunla yürüyor.
İkincisi; biz bir yere gitmedik ki
dönelim... Halkın adaletini istediğimiz
gibi uygulayamadık, hesap sormakta
zayıf kaldık belki ama, herkesin sustuğu bir dönemde hep mücadelenin
ortasında olduk. “Ya ölüm ya düşünce değişikliği” saldırıları karşısında “ölürüz ama inançlarımızdan
ve düşüncelerimizden vazgeçmeyiz”
dedik. Siz daha DHKP-C'nin “çarpıcı
dönüşünü” görmediniz. Çarpıcı dönüşümüz sonunuz olacak!
Üçüncü olarak; onlarca yıldır,
başta ABD olmak üzere emperyalizmin terör listesine aldığı, insanların
başına ödüller koyduğu, 45 yıllık
tarihe sahip DHKP-C için “Pek bilinmeyen Marksist bir grup, pek de
beklenmemesine karşın hızla Ankara'nın güvenlik sorunlarından biri
haline geliyor” diyorlar. “Pek bilinmeyen Marksist bir grup” ifadesini
kullanmaları, bir bilmemezlik durumu
söz konusu olmadığına göre bilinçli
bir çarpıtma. CIA'nın has adamı olup
da THKP-C'den Devrimci Sol'a,
DHKP-C'ye uzanan tarihin Türkiye
ve dünya halkları nezdinde bilinmediğini düşünmek mümkün değildir.

Patlamayan Bombalara
Boşuna Şükretmeyin!
Çünkü Her An Her Yerde
Patlayacakların
Korkusuyla
Yaşayacaksınız

Tüm Yoksul Kentler ve
Mahalleler Bizim Olacak

Jonathan Schanzer ve işbirlikçisi
Merve Tahiroğlu; “2012 ortalarında
ve 2013 başlarında DHKP-C bir düzine saldırı gerçekleştirdi. ... Anka-
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ra'nın şansına, bereket versin ki grubun taktikleri küçük ölçekli bombalar
ve küçük ölçekli silahlarla yapılan
gerilla saldırıları ile sınırlı” diye
kendilerini avutuyorlar ama o “küçük
ölçekli” saldırılar “büyük ölçekli”
korkular yaşatıyor.
Devrimci Hareketin anti-emperyalist eylemlerinden ne kadar rahatsız
oldukları ortada. “Silahlar evde yapılmış olduğundan çoğu işe yaramıyor” diyorlar ama “Bütün bunlara rağmen saldırıların sıklığı ve
hedefi, belli bir şekilde Batıya ve
NATO'ya yönelmiş durumda. Bunlar
endişe sebebi” demekten de kendilerini alamıyorlar. Onlara şimdiden
daha büyük endişelere hazır olun!
diyoruz.
Berkin Elvan'ın katillerinin açıklanması için yapılan eylemlerle ilgili
“DHKP-C'li bir terörist, başbakanın
ofis olarak kullandığı İstanbul'daki
tarihi Dolmabahçe Sarayı'na iki el
bombası attı. İki bomba da patlamadı.“ diye yazıyorlar. Ama patlamayan
bombalar bile size “Türkiye'nin karşısına çıkan diğer terörizm sorunları
sona ererken, DHKP-C yeniden diriliyor” dedirtmeye yetti.
2013 Şubat'ında Cephe savaşçısı
Alişan'ın Ankara ABD elçiliğine yaptığı feda saldırısı sonrası yaşadığınız
korku, fiziki kayıptan ya da bizim fiziki gücümüzden değildi. Hala Marksizm-Leninizmi savunmamızdan, devrim iddiamızdandır korkunuz. Halkın
adaletinin peşini bırakmayacağımızdan, yoldaşlarımızın hesabını sormadaki ısararımız ve kararlılığımızdandı
korkunuz. 3 devrimcinin başına, 3’er
milyon dolarlık ödül bu korkuların
sonucudur. Siz, bir yandan bombalar
patlamadı diye şükrederken diğer
yandan da her an, her yerde patlayacak
gibi korkuyla yaşayacaksınız.

Haziran Ayaklanması’nı “DHKPC için, eylemlerin düzen karşıtı karakterinden menfaat sağladığı bir
armağan” olarak değerlendirmiş
CIA'nın beslemeleri. Bu sonuca Haziran Ayaklanması’ndan aylar sonra
çatışmaların “DHKP-C'nin destek

bulduğu Okmeydanı gibi mahallelerinde” devam etmesinden varmışlar.
Oysa DHKP-C'nin, yoksul emekçi
mahallelerindeki polisle, sivil faşistlerle, mafyalarla çatışmaların, ayaklanmaların, barikatların, gecekondu
direnişlerinin tarihi çok eskidir. Ve
bundan böyle de sadece Okmeydanı,
Çayan, Gazi değil tüm yoksul kentler
ve mahalleler bizim olacak. Ayaklanmaların merkezi olacak. Tüm yoksul mahalleler bizimle özgürleşecek.

Bizi Dünya Ölçeğinde
M-L Bir Örgüt Yapan
İdeolojik-Politik
Gücümüzdür
CIA beslemeleri, “Geçmişte polis
baskısının etkileyici bir şekilde ispat
ettiği gibi DHKP-C kolayca dağıtılamıyor.”, “28 şehirde yapılan seri
operasyonlar, baskınlar, grubu zaptetmede başarısız oldu. DHKP-C,
bir ay sonra iktidardaki Adalet ve
Kalkınma Partisi ve Adalet Bakanlığı'nın Ankara'da bulunan merkezlerine saldırdı” diyerek 45 yıllık
tarihimizden öğrendiği bir gerçeği
itiraf ediyorlar. Kızıldere’den bu
yana, en öndekilerimiz, en deneyimlilerimiz olmak üzere onar, yüzer
şehit düştük, yüzlerle tutuklanıp hapishaneleri doldurduk. Fiziki olarak
güçten düştük. Ama ideolojik olarak
asla zayıflamadık. Politik olarak daha
da güçlendik. Halk hareketi olduğumuz için, halkın örgütü olduğumuz
için, köklerimiz halkın içinde olduğu
için “bittiler”, “bitirdik” denilen yerde
yeniden doğduk biz. 45 yıllık özgün
ve ilklerle dolu tarihimiz boyunca,
bizi dünya ölçeğinde M-L örgüt yapan, direniş destanlarına, kahramanlıklara imza atan ne sayımız, ne para
ve silah gücümüzdür. İdeolojik-politik gücümüzdür. Eylem anlayışımız,
halkın örgütü oluşumuzdur. Cesaretimiz, cüretimizdir. Feda ruhumuzdur.
Dünya ve ülkemiz halklarını sömüren, katleden emperyalizme ve faşizme öfkemizdir, devrim iddiamızdır.
45 yıllık tarihimiz Cephe’nin gücü,
kesintisizliği ve yenilmezliğidir.
“DHKP-C'nin 2015 yılında da
iddiasından vazgeçtiğine dair bir
işaret yok”
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Halkların katili CIA'nın, verdiği
akıl da, uyarıları da boşuna... Korkusunun da ecele faydası yok. DHKPC, Anadolu devriminin öncüsü ve iktidarın tek alternatifidir. Parti-Cephe,
beynini emperyalizme teslim etmediği
için, emperyalizmin saldırıları karşısında teslim olmadığı için, Yeni Dünya
Düzeni saldırıları karşısında ideolojik-politik bağımsızlığını koruduğu,
eğilip bükülmediği için, halkların başbelası emperyalizm ve halk düşmanı
oligarşi ile barışmadığı, uzlaşmadığı
için tek alternatiftir. ABD emperyalizminin korkularını büyüteceğiz. Sadece Alevileri ve Kürt halkını değil,
Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez bütün
ulus ve milliyetlerden, Alevi, Sünni,
Şafi, Hristiyan bütün din ve inançlardan, işçi, işsiz, memur, köylü, gençlik

kadın-erkek halklarımızı birleştirecek,
örgütleyecek ve silahlanıp savaşacağız.
Zaferi kazanacak, Demokratik Halk
İktidarını kuracağız.
CIA'nın satılık kalemleri «Türk
iktidarı gelecek aylarda daha fazla
DHKP-C saldırısına kendini hazırlıyor» diye yazmışlar. Doğru ama
eksik yazmışlar. Türkiye oligarşisinin,
AKP iktidarının devrimcilere ve halka
karşı bütün saldırılarından ABD emperyalizmi de sorumludur ve yaptığı
her saldırının mutlak bir karşılığı
olacaktır. Oligarşi nasıl bekliyorsa
Amerika da beklesin...
Devrimciler bedel ödemeyi göze
alarak mücadele ederler. Emperyalistlerin her türden askeri, politik,
psikolojik saldırılarına uğrayacaklarını

bilirler. Ölümü halaylar ve tilililerle
karşılayan 600'ü aşkın kahraman şehitlerimizin yazdıkları direniş destanları, kanlarıyla attıkları imzalar,
emperyalizmin her türlü zorbalığına,
haydutluğuna direnme azmimizdir
aynı zamanda. Emperyalizmin hedefi
olmak, terör listesinde yer almak
onurdur, doğru yolda olduğumuzun
kanıtıdır. Çünkü emperyalizme karşı
olmak, bizi teslim alamadığını gösterir. Bütün dünya halklarını, ülkeleri,
örgütleri, partileri bu onuru birlikte
taşımaya; dini ve milliyeti ne olursa
olsun, emperyalizme karşı birleşmeye,
Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan,
Latin Amerika'dan dünya halklarını
Amerika karşısında dimdik durmaya
ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

Halkımıza En Görkemli Sahneleri Kurmamızı Engelleyemezsiniz!

Stadyumlar Grup Yorum’a Yasaklanamaz!
Grup Yorum 23 Mart'ta, Stadyum konserleriyle ilgili karşılaştıkları yasaklamayla
ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: "2010
yılına denk gelen 25. yılımızı, Türkiye'nin
gelmiş geçmiş en büyük konseri ile kutlamıştık. İstanbul İnönü Stadyumu'nda
yaptığımız konserimize 55.000 dinleyicimiz
katılmıştı. Bu sene 30. yılımızı kutlamak
için hazırlıklarımıza erkenden başladık.
Görsel ve müzikal bir şölen hazırladık.
'Grup Yorum Tarihi Müzikali' bu şölende
Senfoni orkestrasından dans ve teatral gösterilere, videolardan ışık ve dekorlara kadar tüm detaylar üzerinde
aylardır çalışma yürütüyoruz. İstiyoruz ki hem politik
hem estetik anlamda halkımıza, dinleyicilerimize unutulmaz bir etkinlik yaşatalım." denilerek bu defa sadece
İstanbul ile sınırlamayıp, Anadolu'nun 5 ayrı noktasında
stadyum konserleri vermek için aylar önceden girişimlere
başladıklarını ama stadyumların çeşitli bahanelerle
olumlu cevap vermedikleri anlatıldı. İstanbul'daki stadyumların yanı sıra, Ankara 19 Mayıs Stadı, İzmir Atatürk
Stadı, Adana 5 Ocak Stadı ile Elazığ Atatürk Stadı için
yetkilileri ile görüşmeler yapıldığı, ancak tüm şehirlerde
yapılan tüm başvuruların; 'sahanın uygun olmadığı', '
stadyumun tadilata alınacağı', 'söz konusu tarihlerde
müsabakalar olacağı' gibi gerekçelerle reddedildiği belirtildi. Stadyumların halkın vergileri ile yüzbinlerce,
milyonlarca taraftarın desteği ile yapıldığını ve kimsenin
malı olmadığı vurgulanan açıklamada; "... Bu nedenle
stadyumlar tüm halka aittir. Başta spor müsabakaları
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olmak üzere, kitlesel halde yapılacak olan kültür - sanat
etkinliklerine de açılması gerekir. Bu tüm dünyada
böyle yapılmaktadır. Ülkemizde de birçok yabancı grup
ya da kişi benzer şekilde konserler yapmıştır, yapmaktadır.
Ancak bize hiçbir stadyum verilmiyor... Bir ayrıcalık
istemiyoruz. Başkasına hangi şartlarda veriliyorsa, bize
de aynı şekilde verilmesini istiyoruz...Bu keyfiyeti bu
yasağı kabul etmiyoruz. Sesimizi böyle kesemezsiniz.
Görkemli sahneler kurmamızı, ülkemizin dört bir
tarafında yaşayan insanlarımıza sesimizi, müziğimizi
taşımamızı engelleyemezsiniz.
...Dinleyicilerimize çağrımızdır! AKP'nin Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü'nü, Adana İl Spor Müdürlüğünü, İzmir İl Spor Müdürlüğünü, Elazığspor Kulübünü
telefonla arayalım ya da mailler gönderelim. Yaptıkları
bu yanlışı düzeltmelerini isteyelim. Stadyumların tüm
halkın malı olduğunu hatırlatalım. Bu yasağa, bu
keyfiyete, bu hukuksuzluğa karşı hep birlikte mücadele
edelim!" denildi.
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ci olan ezilenler
olmuşlardır. Tarihi yazan onlardır.
Adalet için
başkaldırmalarıyla, sınıf kinleriyle, sevgileriyle, emekleriyle...
düzenleri yıkmışlar, yerine yeni toplumsal bir düzen kurmuşlardır... Günü
gelmiş dağlara bakıp "of" çeken olmuşlar, günü gelmiş "ferman padişahınsa.." deyip dağlara çıkmışlardır.
Gün olmuş "devlet yıkılmaz" deyip
kralların imparatorların önünde boyun
bükmüşler günü geldiğindeyse tahtları devirmişlerdir.

Ders: Tarihte
Kitlelerin Rolü
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Sevgili Devrimci Okul okurları
merhaba;
Burjuvazi; kitlelerin tarihteki rolünü asıl olarak tarihi yazanların ezilen halk kitleleri olduğunu gizlemeye çalışır.
Burjuvaziye göre tarihi yazanlar;
krallar, imparatorlar, beylerdir. Onların
kaleme aldığı tarihte kitleler yoktur.
Varsa da ya bir devlet adamının ya da bir kralın, generalin ardından hareket
eden, onlara tabi olan "yığın"lar vardır. Gerçekte bu
halk kitleleri ne düşünürler,
nasıl yaşarlar, ne isterler
bunların hiçbirisi burjuvazinin tarihinde yoktur.
Burjuvazi yok saysa da,
gerçekte tarihi yazanlar
kitlelerdir.
Kitlenin kelime anlamı "insan topluluğu" demektir.
Biz, kitleler derken emekçi kitlelerini, halk kitlelerini tarif etmiş oluruz. Bir toplumun elinin altındaki bütün maddi değerleri, emekçi kitleler
yaratmıştır. Biliyoruz ki toplumlar tarihi maddi "üretim"e dayanır. Burada belirleyici güç; üretime emekleriyle
katılanlar, emekçi halklardır.
Halkın günlük yaşamı, çalışması
gösterişsizdir. Ama tarihin gerçek
temeli onlardır. Halkı oluşturan toplumsal katmanlar toplumdan topluma
değişse de halkın rolü hiç değişmez.
Köleci toplumda kitleler kölelerden oluşmuştu. Feodal toplumda kitleler köylülerdi. Günümüzde ise emeğiyle geçinen tüm yoksullar; emperyalizmin ve oligarşinin haklarını yok
saydığı, ezdiği milyonlarca genç,
yaşlı, kadın, erkek her milliyet ve
mezhepten halkımızdır.
Egemen sınıflar istedikleri kadar
yok saysa da tarihte daima belirleyi-

yazarlar. Bugüne kadar tüm altüst
oluşların fitilini ateşleyenler; kendiliğinden ya da örgütlü olan ayaklanmaların yaratıcısı ve temel gücünü
oluşturanlar; en çok ezilenler en çok
yoksullar olmuştur.
Köleci toplumda Spartaküsler’in
öncülüğündeki köle ayaklarmalarından feodal toplumdaki Bedreddinler’in Thomas Münzerler’in öncülüğündeki köylü isyanlarına; Paris Komünü’nden Sovyet Devrimi’ne, Küba
Devrimi’ne kadar bütün isyanlarda
halk kurtuluş savaşlarında belirleyici rol ezilenlerin olmuştur. Halk kitleleri kanlarıyla yazdıkları tarih ile zaferlerin nasıl kazanıldığını, devrimlerin nasıl yapıldığını da öğretirler.

MİLYONLARCA
YOKSULLA
DEVRİM YAPACAĞIZ,
TARİHE
YENİ SAYFALAR
YAZACAĞIZ
–Halk Tarihin Nesnesi ve
Öznesidir
Halk, yaşadığımız toplumun tüm
maddi varlığının üreticisidir. Engels,
servetin anasının doğa, babasının
ise emek olduğunu söyler. Toplumun
bütün maddi zenginliklerini emeğiyle yaratan, bütün bu üretim sürecinde değerler, gelenekler yaratan da
halktır. Emek gücüne, üretme gücüne sahip olan halk, aynı zamanda bütün zenginliklere zorla el koyan egemen sınıfın iktidarını yıkma hakkına
ve gücüne de sahiptir. Bunlardan dolayı halk, toplumlar tarihinin hem nesnesi hem de öznesidir. Nesnesidir,
çünkü toplumlar tarihi halkın tarihidir. Öznesidir, çünkü tarihi yazanlar
bizzat halkın kendisidir.
Halklar toplumsal gelişmenin nesnel yasalarına uygunluk içinde tarihi

–Kitleler
Esas Olarak
Örgütlendiklerinde
Bir Güç
Olmuşlardır ve
Olacaklardır

Kitleler örgütsüzken,
kendi başlarına potansiyel
bir güç olmaktan başka bir
anlam ifade etmezler. Devrim örgütlü halk kitleleriyle yapılır. Devrim iddiası taşıyan, kendini devrimci olarak tanımlayan tüm hareketler için
halk kitlelerinin örgütlenmesi, kitlelerin devrim mücadelesine yönlendirilmesi, devrimci faaliyetin temelini
oluşturur.
Devrimi halk kitleleri yapacaktır.
Ama kendiliğinden bu mücadeleye
katılmazlar. Lenin’in söylediği gibi
"devrimin gereğini tam olarak anlamış olmaları ve uğruna hayatlarını
feda etmeye hazır olmaları" gerekir.
Bugün, halk kitleleri sömürü düzeninin etkisi altındadır. Emperyalizm
ve işbirlikçilerinin çeşitli propagandaları, örgütsüz olan milyonlarca insan üzerinde etkili olabilmektedir.
Devrimcileri yeterince tanımamaktadırlar. Gerici, şoven politikalara
göre düşünebilmekte, tarikat, aşiret
ilişkileri içinde hareket edebilmektedirler. Umutsuzluk ve yozlaşma, ülke
gerçeğini ve devrimin gerekliliğini
görmelerine engel olmaktadır. Ege-

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

men sınıflar, daha çocukluktan başlayarak eğitim
sistemleriyle ve diğer tüm
kurumlarıyla; kitleleri mevcut düzeni ayakta tutacak
şekilde biçimlendirmektedirler. Halk kitlelerini kendileri için, düzenleri için
bir tehlike oluşturmaktan
çıkarmak isterler.
Halk kitlelerini düzenin
etkisinden çıkarıp, devrimin belirleyici gücü haline
getirecek olan devrimcilerdir. Devrimcilerin görevi,
aldatılan, yozlaştırılan, sömürülen kitlelere gerçekleri göstermek ve devrim
mücadelesinin saflarında
örgütlemektir.
En yoksullar başta olmak üzere bütün halk kitlelerinin desteğini kazanamayan ya da aldığı desteği
sürekli hale getiremeyen
toplumsal hareketler, kitlelerin gücünü kavrayamamış, dolayısıyla da kitlelerin desteğini kaybettikleri
noktada mücadeleyi zafere
taşıyamamışlar ya da yaptıkları devrimler kalıcılaşmamıştır.

–Halkı
Örgütlemek
Bir Zorunluluktur
Binlerce yılın sınıf mücadelesi ve gerçekleşen devrim deneyimleri bize göstermiştir ki; bir ülkede devrimci mücadeleyi örgütlemek, geliştirmek ve devrimi gerçekleştirmek için halk
kitlelerini, yoksul kitleleri
örgütlemek zorunluluktur.
Zorunluluktur çünkü,
devrimci olmamızın, mücadele etmemizin, sosyalizm ideolojimizin temel
amacı sömürüye ve sömürüden kaynaklanan yoksulluğa son vermektir.
Milyonlarca yoksul bugün açlığın, yoksulluğun

nedenlerini tarihsel sezgileriyle, deneyimleriyle görmekte, yaşadıkları sorunların kaynağını anlamaktadırlar.
Ama devrimci alternatifi yeterince görememekte,
ona güven duymamaktadır.
Halk örgütlülükleri henüz
yeterince gelişmiş, halkı
örgütlü bir güç haline getirememiştir. Dayı; "yoksulluğa ancak yoksullar son
verebilir, açlığa ancak açlar son verebilir. Onları
örgütlemek devrimi örgütlemektir" diyor. Biz
halka gittikçe, halk kitlelerine önderlik ettikçe, kitleler gerçeği görecek, neden
ve nasıl mücadele edeceğini kavrayacaktır.
Mahirler'den bugüne
halka güvenerek, halkı örgütleyerek mücadele ettik.
En yoksullar başta olmak
üzere bütün halk kitlelerine
devrim alternatifini gösterdik... Tarihimiz boyunca
hep halk kitlelerinin içinde
olduk, devrim için, halk
için "canım feda" dedik.
Devrimin, uğruna canımızı
verecek kadar gerekli olduğunu göstermek için savaşı büyüttük. Gün oldu
halkla mahalleler kurduk,
gün oldu "hedef karakol"
deyip ayaklandık, gün oldu
barikatlar kurduk, gün oldu
meydanlarda yüzbinler olduk. Ve gün gelecek milyonlar da olacağız. Lenin'in
dediği gibi "devrim uğruna hayatlarını feda etmeye hazır" milyonlarca
yoksulla yeni bir tarih yazacak, dünyayı bir kez de
Türkiye'den sarsacağız.
Sevgili okurlar,
Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere... Hoşçakalın..

Hayatın
Öğrettikleri

Her Şeyin İlacı
Halkta
Okulların açılmasına az
bir zaman kalmıştı. Tabi bizim
için Seher Şahin Rehberlik ve
Dayanışma Masası hazırlık
dönemi başlamış oluyordu.
Seher Şahin Rehberlik ve
Dayanışma Masası için bir arkadaş bilgisayarda broşür hazırlamıştı. Tabi iş o kadarla kalmıyordu. Gidip onu bastırmak gerekiyordu. Ve bu görev bana verilmişti. Bende sabah erken saatlerde dernekten çıkmak için hazırlandığım bir sırada Anadolu'dan bir arkadaş geldi
ve " seninle geleceğim sonra geri döneceğim, aynı broşürden banada lazım" dedi. Biz böylelikle dernekten
çıktık.
İlk olarak Anadolu'dan gelen arkadaşın broşürünü
bastırdık ve o yola çıktı. Benim işim sonra bitti ve broşürlerin parasını verdim. Tabiki üzerimdeki bütün para
broşürlere gitti. Geri dönmek için param kalmadı. Elimde 2 poşet dolusu broşür ile düşünmeye başladım. Dışarı çıktığımda, kapının önünde CD satan bir genç vardı. Yanaştım yanına anlattım kendimi, ne yaptığımı ve
düştüğüm durumu. Ve verebiliyorsa bana 1 TL vermesini, buraya hep geldiğimi ve parayı geri vereceğimi söyledim. Çıkartıp 1 TL'yi verdi. Akbile attırmak
istediğimde Akbil bayisi en az 3 TL dedi, ne kadar tartışsamda sonuç alamadım. Geri gencin yanına gidip
1 TL'yi geri vermek istediğimi teşşekkür ettigimi söledim. Yürüyerek gideceğimi söyleyinci beni durdurup 50 kuruş daha verdi ve "minübüsle git" dedi. Bende parayı alıp, geri vereceğimi belirterek yanından ayrıldım.
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Sonuç Olarak; Her Şeyin İlacı Halkta
Herşeyin ilacı halka gitmek diyoruz. Ve bunu gerçekleştirdik mi büyük veya küçük herşeyi halkta bulabiliriz.
Kendimizi anlatmalıyız. Niyetimizi söylemeliyiz. Eğer bizler kendimizi anlatırsak açamayacağımız
kapı yoktur.
Her zaman tedarikli olmalıyız. Alternatif bir planımız olması gerekiryor. Herşeyi düşünmeliyiz. Ben
paramın yetemeyeceğini veya yol parasını hiç düşünmedim. Düşünmüş olsaydım baştan ayırırdım yol
parasını ve bu durum başıma gelmezdi.
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Yozlaştırma Politikası,
Emperyalizmin Halkları
Teslim Alma Politikasıdır

Uluslararası Fuhuş Turizm Turları,
Devletlerin ve İstihbarat
Örgütlerinin Bilgisiyledir
Son 10 Yılda Fuhuş Yapan İnsan
Sayısının 3 Kat Arttığı Türkiye'de
50 Bin Çocuk 'fuhuş' İçin
Sokakta Çalıştırılıyor
Türkiye’de de Fuhuş Sektörü
Devlet Eliyle ve Kontrolünde
İşlemektedir
Fuhuş, Kapitalist İlişkiler
Ortadan Kalkınca, Sosyalizmde
Son Bulur
Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde
Kumara En Büyük Yatırımı
Yapan AKP'dir
Devlet Eliyle Oynatılan Sanal
Kumarlarda Türkiye
1 Milyar Dolarlık Hacimle
Dünya Üçüncüsüdür.
Son 10 Yılda Şans Oyunları
4 Kat Arttı!
Türkiye’de Milli Piyango’dan
İddaa’ya, Ganyan’dan Loto’ya,
Toto’ya Varıncaya Kadar
Şans Oyunu Adı Altında Kumarda
Dönen Para 9 Milyar Dolar...
Kumarı, Umut Haline Getiren
Giderek Artan Yozlaşma ve
Yoksullaşmadır

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!

Fuhuş ve Kumarı
Büyüten AKP’dir!
7. Bölüm
Dünyanın dört bir yanından belli fuhuş
merkezlerine özel uçaklar kaldıran, turizm
şirketleri var. Bunlar zenginlere her tür
sapıklıkları için "alternatifler" sunmaktadırlar. Bu alternatiflerin içinde, aleni olarak
çocuk fuhuşu da vardır. Özel olarak Filipinler'den Tayland'a, Brezilya'ya kadar
bir çok ülkeye yönelik çocuk fuhuşu için
turlar düzenlenmektedir. Yoksul Tayland,
fuhuş turizmi denilince akla ilk gelen ülkelerdendir. Ve Tayland'ın yoksul çocukları
tüm dünyanın gözleri önünde sapıkların
zevk nesnesi haline getirilmişlerdir.
Latin Amerika ülkelerinde fuhuş yaptırılan çocukların sayısının 40 milyonu
aştığı belirtilmektedir. Asya ülkelerinde
fuhuş ticaretinde kullanılan 16 yaşın altındaki çocukların sayısı 2 milyondur.
"Özgürlükler ülkesi" ABD'de 400 bini
aşkın çocuğa fuhuş yaptırılıyor.
Son 10 yılda fuhuş yapan insan sayısının 3 kat arttığı Türkiye'de 50 bin
çocuk, 'fuhuş' için sokakta çalıştırılıyor.
Rusya, Japonya, Avustralya gibi bir
çok ülkede çocuk yaşta fahişeler alenen
pazarlanmaktadır. Bütün emperyalist ülkelerde fuhuş ticareti yaygındır. Çocuk
fuhuşu için yapılan uluslararası turizm
turları, dünyanın tüm kapitalistlerinin ve
polisinin bilgisi dahilindedir.

Türkiye’de de Fuhuş
Sektörü Devlet Eliyle ve
Kontrolünde İşlemektedir
Fuhuş, devletin vergi aldığı, resmi
izin verdiği bir yozlaştırma biçimidir.
AKP iktidarında fuhuş, genelevleri de
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aşarak, mantar gibi her yerde çoğalan
barlara, pavyonlara, otellere, giderek caddelere, meydanlara taşmış, hatta üniversitelere, öğrenci yurtlarına ve hatta yetiştirme yurtlarına uzanmıştır.
Türkiye’de de fahişelik bir “meslek”
olarak görülmekte ve yasal kılıf için “vesika” dağıtılmaktadır. Fuhuş, “genelev”,
“randevuevi” gibi adlar altında normal
görülmektedir.
Fuhuş sektörü doğrudan devlet eliyle
veya devletin göz yummasıyla ya da
dolaylı biçimlerde oluşturulmuştur ve sürekli olarak da genişlemektedir. Ülkemizde
yüz binlerce kadın, genç kız ekonomik
nedenlerle fuhuş batağına sürüklenmiştir.
Bunda elbette yalnızca ekonomik nedenler
belirleyici değildir. Ekonomik nedenler
fuhuşa, kadın ticaretine zemin hazırlamaktadır. Bu zemin, halkın değerlerinin
yozlaştırılmasıyla birleşince, işte orada
fuhuş normal görülmeye, kanıksanmaya
başlanmaktadır. Burada en önemli olgulardan biri, burjuvazinin kadını bir cinsel
meta olarak görmesi ve bu anlayışı da
topluma eğitimiyle, medyasıyla, dizileriyle,
dayatmasıdır.
Fuhuşu, bu anlamda kanıksatan bir
kültürel ortam söz konusudur. Aleni fahişelik, “aşk” diye sunulabilmekte, evlilikte
aldatma gayet normal bir davranış gibi
sunulabilmektedir.
Daha da önemlisi fuhuş sektörü devlet
eliyle ve kontrolünde işlemektedir. Fuhuşa
yasal çerçevede izin veren, vergilendiren
bir devlet, fuhuşa ve kadın ticaretine de
karşı olamaz. Fuhuşa verilen bu “izin ve
icazet”in hem ekonomik, hem kültürel
amacı vardır. Fuhuşun yaygınlaştırılmasında elbette asıl belirleyici olan; halkın
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ahlaki değerlerinin yok edilmesi, halkın
çürütülmesidir.
6. Filo ülkemize geldiğinde İstanbul’daki genelev sayısını arttıran, genelevleri bakımdan geçiren de oligarşik
devlettir. Bugün de İncirlik’te görevli
Amerikan askeri personeli için İncirlik diskolar, barlar ve genelevlerle
doldurulmuştur.
Bugün Türkiye'de fuhuş yasaldır,
hatta Yargıtay fuhuşu “bir kadının
menfaat karşılığı veya alışkanlık suretiyle, vücudunu başkalarının cinsel
zevkine teslim etmesi ve bu suretle
birçok erkekle cinsel ilişkide bulunması sanatı” olarak tanımlamıştır. Yani
utanılacak bir durum olan fuhuş, sanat
olarak görülmektedir.

Fuhuş, Kapitalist
İlişkiler Ortadan Kalkınca,
Sosyalizmde Son Bulur
Bu soruya Marx-Engels’ten cevap verelim. Komünist Manifesto’da “günümüz
üretim ilişkilerinin ortadan kaldırılmasıyla,
ondan kaynaklanan kadın ortaklaşalığının
da, yani resmi veya gayri resmi fuhşun da
yok olacağı kendiliğinden anlaşılmaktadır”
diyor Marx ve Engels. Yani kapitalizmin
bütün pislikleri gibi fuhuşu da temizleyecek
olan devrimdir. Fuhuşla mücadele için
devrimi beklemeyeceğiz elbette. Fuhuş da
içinde olmak üzere yozlaşmanın her türüne
karşı mücadelemizi sürdürmeliyiz.

Türkiye Cumhuriyeti
Tarihinde Kumara
En Büyük Yatırımı Yapan
AKP’dir!
Sömürmek ve Yozlaştırmak
İçin Şans Oyunları Adıyla
Kumar Yaygınlaştırılıyor
Kapitalist düzendeki çürüme ve
yozlaşma yaşamın her alanına yansır.
Bencillik, çıkarcılık, yolsuzluk, hırsızlık,
her türden ahlaksızlık devletin bütün
kurumlarında mevcuttur. Burjuvazinin
“şans oyunları” dediği kumar da bunlardan biridir.
Yoksulluk arttıkça, umudunu kumara, çekilişlere bağlamak gittikçe
daha yaygın bir duygu haline getirilir.

Kazan ve İddaa ile birlikte haftanın
hiçbir anını boş bırakmıyor.

Kumarı, Umut Haline
Getiren Giderek Artan
Yozlaşma ve
Yoksullaşmadır

Halk içinde bulunduğu yoksullukla
sürekli bir boğuşma içindedir. Ama ne
yaparlarsa yapsınlar, yoksulluktan kurtulamazlar. Bu nedenledir ki, “daha iyi
bir yaşam”, geniş halk kitlelerinin hiç
bitmeyen özlemi durumundadır. Yoksulluğun, işsizliğin çözümü ve daha
iyi bir yaşam elbette mücadele ve nihayetinde sömürü düzeninin yıkılmasıyla gerçekleşebilir. Fakat kapitalist
sistem, kitleleri mücadeleden uzaklaştırmak için, yoksulluktan kurtuluş umudu olarak, emeksiz para kazanmayı
özendirir. Kumar; emeksiz para kazanmanın ve kitleleri yozlaştırmanın
yollarından sadece biridir. Kumarla,
suni bir hayal dünyası yaratılır ve
kitleler sahte umutlarla oyalanır, sorunlarının kaynağının bu sistem olduğu
düşüncesinden uzaklaştırılır. Böylece
kendi benliğini yitirmesi, çevresine yabancılaşması sağlanır.
Ekonomik ve sosyal bunalımın arttığı, çözümsüzlük ve yoksulluğun derinleştiği dönemlerde toplumun büyük
çoğunluğu şans oyunları ile umut arayışına yönelir. Bu yönlendirme basın
ve TV aracılığıyla özellikle körüklenir.
Her sokak başındaki iddia bayileri, büfelerde de sigara ve çikolatanın yanında
spor toto kuponları, at yarışları, piyangolar, kazı kazanlar, TV’lerde çok da
masum görülen, gösterilen yarışma
programları ile kumarı hayatımızın
içine sokarlar. Televizyonlarda, haftanın
hemen her günü, günün her saati insanların kumar oynamaları için programlar düzenleniyor. Bir gün On Numara, diğer gün Şans Topu, ertesi
gün Süper Loto, daha sonra Sayısal
Loto diye devam ediyor. Ayda üç kez
Milli Piyango çekilişi yapan Milli Piyango İdaresi, Spor Loto ve Spor
Toto’yla beraber, Altılı Ganyan, Kazı
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Yasalara göre, Türkiye'de kumarhane
açılması yasaktır ve kumarhane açana
ve oynatana hapis cezası vardır. Fakat
kumar, "şans oyunları" adı altında yasallaştırılıp, masumlaştırılarak bizzat
devlet eliyle oynatılmaktadır. Kumar
sadece kağıt üzerinde yasadışıdır. Devlet
eliyle oynatılan sanal kumarlarda
Türkiye; 1 milyar dolarlık hacimle
dünya üçüncüsüdür.
Devlet, kumar ve şans oyunlarını
yozlaştırma politikasının bir aracı olarak
kullanır. Özellikle emekçi-yoksul semtlerde, gecekondu mahallelerinde kıraathanelerin, “kulüp”lerin çoğalması,
“küçük çaplı” kumarın adeta masumlaştırılıp meşrulaştırılması bu politikanın
sonucudur. Devletin şans oyunları olarak adlandırıp masumlaştırdığı kumarı,
giderek umut haline getiren yoksulluktur. İşsizlik, yoksulluk ve kültürel
dejenerasyon, yozlaşma, sosyal kültürel
imkanın darlığı, yoksul emekçi halkı
kahve kültürüne yöneltmekte, buralar
da yer yer kumara açılan bir kapıya
dönüşebilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nde gelmiş
geçmiş kumara en büyük yatırımı yapan
AKP iktidarıdır. İstatistiklere göre;
Milli Piyango İdaresi’ne bağlı şans
oyunlarının satış gelirleri, AKP'nin iktidarda olduğu son 10 yılda 4 kat artış
göstermiş ve Türkiye’de Milli Piyango’dan İddaa’ya, Ganyan’dan Lotoya, Toto’ya varıncaya kadar şans
oyunu adı altında kumarda dönen para
9 milyar doları bulmuştur.
Kumar, çok eskilerde, gizli ve hep
karanlık, kuytu yerlerde oynanırdı.
Şimdi her yerde aleni oynanır hale
geldi. Neredeyse her yerde, istediğiniz
türde kumar oynayabileceğiniz bir bayii
veya bir kazı kazancı var. Şans oyunları
bayileri, dağ başındaki bir köyden, şehrin en dışındaki gecekondulara kadar
yayılmış durumdadır. Devletin Maliye
Bakanlığı’na bağlı Milli Piyango,
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Spor Toto, Süper Loto, Sayısal Loto,
Hemen Kazan, Şans Topu, İddaa,
Müşterek Bahis, Ganyan, On Numara gibi bahis oyunları her geçen
gün yaygınlaşıyor. Özellikle futbol
maçlarına bahis yapılarak oynanan "İddaa" oyunu futbolu bir `kumar aracına` dönüştürdü. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğü, Spor Toto Genel
Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü..
vb. kurumlarla bizzat devlet eliyle oynatılan kumarlardır.
Devletin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2014’de, Milli Piyango İdaresi’ne ait şans oyunları lisansını, 2 milyar
755 milyon dolara, Besim Tibuk’un
başında olduğu Net Şans-Hitay Ortak
Girişim Grubu’na sattı. İhaleyi alan
firma “Mevcut sisteme yeni oyunlar
ekleyeceğiz” dedi. Yani ülkemiz insanlarının hem bilinçlenmesini engellemek ve yozlaştırmak hem de zaten
yoksulluk ücreti olan ceplerindeki parayı
çalmak için yeni tuzaklar kuracaklar.

Sanal Soygun, Sanal
Yozlaştırma Makinaları;
Online Casinolar
Her geçen gün bir yenisinin eklendiği kumar oyunları, halkı adeta kıskaç
altına almış durumdadır. İnternet sayesinde kumar oynamak da, oynatmak
da kolaylaşmıştır. “Online casino”ların
yıllık cirosu 5 milyar doları buluyor.
İstatistikler, Türkiye’de 2 milyon sanal
kumar bağımlısı bulunduğunu, dünyadaki kumar gelirinin yüzde 2.5’inin
de Türkiye’den sağlandığını açıklıyor.
Sözde yasalara göre Türkiye'de kumarhane yasak. Ancak, internete taşınan
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kumarhaneler, bağımlılarına
zahmetsiz kumar oynama olanağı sağlarken, yeni bağımlıların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İnternet yaygınlaştıkça
sanal kumar bağımlılığı da paralel olarak artıyor. Evde ya
da internet kafede oturup ve
cep telefonuyla, yalnız ya da
arkadaşlarıyla sanal kumarhanelerde; 21, Rulet, Poker oynayabiliyor, dünyanın dört bir
yanındaki futbol, basketbol, at
yarışı, boks, tenis maçları için
iddiaya girebiliyor insanlar.
Dünyada ve ülkemizde yeni kumar
bağımlılarının, yüzde 75'ini sanal ortamda
kumar oynayanlar oluşturuyor. Sanal
kumarhanelerde daha çok erkeklerin
kumar oynadığı şeklindeki değerlendirmeler ise gerçeği yansıtmıyor. Bağımlılar
arasında bayanlar ve çocuklar başı çekiyor. Bazı siteler 18 yaşın altındaki
çocukları kabul etmediğini söylüyor ancak tıpkı sigara paketlerinin üzerinde
yazan yasak gibi göstermelik kalıyor.
İnternetteki kumar siteleri; reklamlarını internetteki siteler üzerinden yapıyorlar. Örneğin her hangi bir servis
sağlayıcısından maile bakmak için girdiğimizde bu kumar sitelerinin reklamları çıkıyor karşımıza. Ve bu sanal
kumarhaneye girmek için sadece "tıklamak" yetiyor. Yeni kumar bağımlıları
yaratmak için, yeni başlayanlara öğretmek için siteler eğitim de veriyor.
Sanal kumardan karlı çıkanlardan
biri de bankalar. Sanal kumar oynamak
için en çok kullanılan ödeme şekli
kredi kartı. Bankalar internetten oynanan
kumarda, kredi kartından nakit avans
çekilmiş gibi işlem yapıyor, müşteriye
günlük faiz uyguluyor
Ankara Ticaret Odası (ATO)'nın son
raporuna göre; İlk Türkçe kumar sitesini,
2000 yılında, Anthony Mataye adlı bir
Amerikalı kurmuş. Kumar tutkunlarının
yüzde 2.5'ini Türkiyeliler’in oluşturduğunu ortaya çıkaran Mataye, Güney
Amerika yakınlarındaki Antigua isimli
bir adaya giderek kumar lisansı alıyor.
Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunda yer alan bir araştırmaya göre,
18 yaşın altında bulunan gençler yoğun

bir şekilde şans oyunlarına yöneliyor.
Yasal yaş sınırı on sekizin altındakilerin yüzde 28,4'ü Sayısal Loto, yüzde
25,9'u Piyango, yüzde 25,9'u İddaa,
yüzde 19,8'i de Hemen Kazan oynuyor. Kredi kartı ile para yatırarak oynanan online okey oyunu bile kumar
bağımlılığına kapı açıyor. Kumara elini
kaptıran, bir süre sonra vücudunu, yaşamını, beynini kaptırıyor ve yozlaşıyor.
Bu tablonun sorumlusu devlettir.

Mafya ve Çeteleri Yaratan
Kapitalizmdir
Açlığın ve yoksulluğun olduğu bir
yerde, kitleler düzene karşı örgütlenmiyorsa orada "bireysel kurtuluş" düşüncesi öne çıkar. Sekiz saat değil 18
saat çalışsa da yoksulluktan kurtulamayacağını düşünmeye başlayanların
yöneleceği yer çalışmadan para kazanma yollarıdır. Bunlar da kumar, fuhuş,
uyuşturucu, tahsilatçılık, çetecilik, mafyacılıktır. Çeteleşmenin, her tür yozluğun bu kadar hızlı yayılmasının asıl
nedeni kapitalist sistemin yarattığı ekonomik koşullar iken diğer yanı da düzenin bunların propagandasını yapmış
olmasıdır. Çeteleri üreten sömürü düzenidir. Çetecilik adaletsiz düzenin ortaya çıkarttığı bir yapıdır. Ekonomisi
çarpık şekillenen ve talana, soyguna,
yolsuzluğa dayanan, kontrgerilla politikalarının her dönemde revaçta olduğu,
demokrasi olmayan bir ülkede bundan
başka nasıl bir sonuç çıkabilir ki?
İnsanların yoksulluktan kurtulmak
istemesi doğal ve anlaşılır bir duygu
ve düşüncedir. Sorun yoksulluktan nasıl
kurtulacaklarına dair onlara sunulan
seçeneklerdedir. Devrimciler, onlara
toplumsal kurtuluş yolunu, mücadele
seçeneğini sunarken, düzenin geçmişten
bu yana yoksul gecekondu gençliğine
sunduğu, "köşe dönmeci" ve bireyci
kültürün çeşitli versiyonlarıdır. Bu temelde de buralarda kâh futbolculukla,
kâh şarkıcılıkla, kâh mankenlikle, kâh
çetecilikle köşeyi dönme revaçta olmuştur. Ve bu özlemlerle doldurulmuş,
şartlandırılmış gençler bu özlemlerine
asla ulaşamazlar. Ulaşacakları yer, yozlaşmanın şu veya bu biçiminden oluşan
bir bataklık olacaktır.
Devam Edecek...
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SORUDA

lere nefes aldırmak
bile istemez ve her
fırsatta saldırırlar.
Patronların en
büyük saldırısı olan
örgütsüzleştirme
saldırısı, patronların
saltanatlarının daha
Bilgi Tarihten, bilimden,
iyi sürmesi içindir.
önderlerimizden, geleneklerimizden
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
Örgütlenme
işçiler için kurtuluşsa, patronlar
için
de yolun sonu demektir.
İşsi̇z Kalma Korkusu
Patronlar bu bilinçle saldırırlar. İşçiÖrgütlenme Önünde
ler de bu bilinçle ve sınıf kiniyle örgütlenmelidirler…
Engel Mi̇di̇r? Neden?

İŞÇİ ÖRGÜTLENMESİNİN
ÖNÜNDEKİ ENGELLER NELERDİR?

1)-

Engeldir. Çünkü işsizlik bir işçinin
yaşayabileceği en kötü durumlardan
biridir. İşçi işsizlik baskısı altında
“aman işimi kaybetmeyeyim” veya
“hiç olmazsa evime ekmek götürebiliyorum” ve yahut “hiç yoktan iyidir, beterin beteri var” vb. gibi “kaderci” bir düşünceyle çoğu zaman
ustabaşı, amir veya patron karşısında
susar veya örgütlenmekten hakları için
mücadele etmekten uzak durur.
Ayrıca işsizlik demek halkımızın
deyişiyle “ele güne muhtaç olmak“
demektir. Çoluk çocuğun perişan olması demektir. İşte işçiler varolan kötü
de olsa işini kaybetme korkusu yüzünden çoğu zaman örgütlenmekten uzak
dururlar.

2)- Patron Baskısı
Örgütlenme Önünde
Engel Mi̇di̇r? Neden?
Engeldir. Çünkü, patronlar işçilerin
örgütlenmesini birleşmesini istemez.
En örgütlü sınıf olan burjuvazi, işçilerin kendilerine karşı örgütlenip haklarını aramaması için elinden gelen her
yolla engellemeye çalışır. İşçilerin
örgütlenmesi demek, haklarını istemesi ve sonunda zor yoluyla elde etmesi demektir. Bu da patronların işine gelmez karları düşer, sömürü çarkı
bozulur, eskilerin deyişiyle “düzen bozulur” ve bu mücadelenin en sonunda da üretim araçlarını işçiler ellerine geçirir.
Patronlar her daim bunun korkusu içinde yaşar ve bu yüzden de işçi-

3)- Mevcut Sendi̇kalar
İşçi̇leri̇ Patronların
Baskısına Karşı
Örgütleyebi̇li̇r Mi̇?
Hayır, örgütleyemez. Çünkü mevcut sendikaların çoğunluğu işbirlikçi,
sarı, uzlaşmacı ve sivil toplumcu –reformistlerin yönetimleri altındadır.
Bunlar muhalif görünürler fakat, protestoculuktan öteye gitmeyen icazetçi sendikacılık yaparlar… Keza
patron sendikacılığı da çok yaygındır.
Mevcut sendikacıların uzlaşmacı,
icazetçi düzen içi anlayışı işçilerin patronlara karşı hakları için direnmesi
mücadele etmesi önünde engeldir.
Zaten, bu sendikaların, sendikacıların misyonu da budur…
Bu sendikal anlayışın bir sonrası
ise patron sendikacılığıdır. Patronların
çıkarlarını koruyan ama çok işçici
“keskin” görünen bu anlayıştakiler
işçiyi ilk fırsatta satarlar.
Patronların baskısına karşı işçiler
ancak bu uzlaşmacı teslimiyetçi patron sendikacılarından kurtulup kendi
öz örgütlülükleri olan ̇işçi meclisleri
ve ̇işçi komitelerinde örgütlenerek
sonuç alabilirler, baskıları geriletebilir, haklarını kazanabilirler…

4)- Patron Sendikacıları
Örgütlenme Önüne
Ne Gi̇bi̇ Engeller
Çıkarmaktadır?
Patron sendikacıları işçilerin değil
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patronlar yararına çalışan asalaklar güruhunun üyeleridir.
Patronların çıkarlarına çalışan bu
sendikacıları fiili – meşru direniş – grevin ismini dahi duymak istemezler. Fiili meşru mücadeleye alerjileri vardır.
Gördükleri yerde de engelleyebilmek
için her yolu mübah görürler.
Patron sendikacılarının işi işçiyi
düzen sınırlarında tutup sorunları
patron yararına işçileri de birkaç hak
kırıntısıyla kandırarak çözmektir.
Bir grev veya direniş mi başlayacak patron sendikası hemen işçilerin yanına koşup “hukuki yollara
başvuralım mahkeme sonucunu bekleyelim” diye oyalamaya çalışırlar.
Sorunun çözümü yıllara yayılırken bu
arada işçilerin de hakları katlanarak
gasp edilmeye, sorunlar kangrenleşmeye devam eder.
Patron sendikacıları eğer grevi –
direnişi engelleyemediyse bitirmek
için çalışır. Yoksa da patronlarla birlikte arkadan oyunlar çevirerek işçilerin aleyhine veya patronların en
az zarar göreceği şekilde grevi-direnişi bitirtmeye çalışırlar.
Aynı şekilde, işçiler arasında devrimciler mi örgütleniyor. Hemen o
devrimcileri devlete-patrona ihbar
ederler. “Bunlar falan yasadışı örgütün
militanı, filan örgütün üyesi vs” diye,
patron sendikacısı, yalakası Kani Beko’nun devrimci sendikacı işçi önderlerinden Erol Ekici’yi devletepatronlara “yasadışı örgüt üyesi’’ iddiası ile ihbar etmesi gibi..
İhbarcılık, ajanlık, yalakalık işçi
düşmanlığı…. Ne ararsanız bu patron
sendikacılarında mevcuttur. Bu yüzden de bunların varlığı dahi örgütlenme önünde engeldir…

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

5)- Bireyselleşme İşçilerin
Örgütlenip Birleşmesi
Önünde Engel Midir?
Engeldir. Çünkü bireysellik başlı
başına örgütsüzlüktür.
Halkımızın deyişiyle “bir elin
nesi var, iki elin sesi var’’ örgütlenme çağrısı ise “her koyun kendi
bacağından asılır’’ da bireyselleş-
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menin çağrısı ve tezahürüdür.
Birey olmak, zayıf, güçsüz ve zavallı olmaktır. Bu yüzden burjuvazi
“birey olun’’ der. Bireysellik arttıkça,
örgütsüzlük de artar. Burjuvazi de,
patronlar da işçileri rahatça, bu şekilde
ezebilir. Karşısındaki bir çok “birey’’i tek tek ezebilir patronlar, ama
örgütlü bir gücü asla ezemez….
Bireyselleşme, bencilleşme ve içe
kapanmadır. Çoğunluğun değil kendi çıkarını düşünmektir. Bu da işçilerin birleşmesinin önünde engeldir.
Her işçi ortak çıkarı, kendi çıkarının önünde tutmayı öğrenirse, birleşir ve patronları her alanda yenerler… Ve sonunda üretim araçlarını ele
geçirip, ortak mülkiyet haline getirebilirler…

6)- İşçilerin Örgütlenmeye
Karşı Mesafeli Durmasının
Sebepleri Nelerdir?
Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

Bunun temel sebeplerinden biri;
faşizmin 12 Eylül cuntası sonrası
yaratmaya çalıştığı “örgüt” korkusudur. Örgütü öcü olarak göstermeye
çalışan faşizm, örgütlenmeyi de uzak
durulması gereken “tehlikeli’’ bir

faaliyet olarak göstermeye çalışmıştır.
Zira bunun için de her türlü yolla halka, işçilere saldırmış işkencelerden
geçirmiş, devrimcilere yaptığı gibi
katletmiştir. Eskiye oranla ‘’örgüt’’
korkusu kısmen kırılsa da halen engel olarak önümüzde durmaktadır.
Diğer bir sebep ise, işçinin kendi
çıkarını, ortak çıkarın önünde tutmasıdır. Yani bencilleşme- bireyselleşmedir.
Bununla beraber burjuvazinin eseri olan, işçilerin geri bıraktırılmış, geri
bilinç düzeyi, kurtuluşun örgütlenmede değil, her daim işçinin kendisini
düşünmesini, ‘’birey olması’’nı örgütlenmesinde bu zehri enjekte etmesinde yatmaktadır bir başka sebep
de…
İşçiler aslolarak örgütlenmenin
ne demek olduğunu, amacını ihtiyaç
olup-olmadığını gerçek anlamıyla
bilmemektedir. Temel sebeplerden
biri de budur…
Çoğu işçi kendisi işten atılıp da direnişe başladığında, diğer fabrikalardan, işyerlerinden işçilerin kendi direnişçilerine destek vermeyişlerini,
çadırlarına bir kez olsun uğramayışlarını gördüğünde kendisinin de aynı

İşsizlik Son 4 Yılın
En Yüksek Seviyesine Çıktı!
Halka Düşen Yine İşsizlik, Açlık Yoksulluk
İşsizlik ordusu gitgide büyüyor. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 3 milyon 145 bin kişi
oldu. DİSK-AR'ın belirlemelerine göre ise iş bulma umudunu yitirenler de eklenince işsiz sayısı 6 milyon 665 bin kişi
oldu. Çalışmak isteyen her 5
kişiden biri işsiz...
Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK)
verilerine göre, Avrupa ülkelerinde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen
tarım dışı işsizlik de yüzde 12.9'a,
Aralık 2014 sonu itibariyle yüzde
10.9'a yükseldi.
DİSK'e göre işsizlik oranı yüzde
17.8. Geçici işlerde çalışan sayısı 1
milyon 131 bin kişi.
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İşsizlerin sayısı 5 milyon 563 bin
kişi... Bu sayıya iş bulma umudunu
yitirenlerin sayısı da eklendiğinde işsizlerin sayısı 6 milyon 655 bin kişi...
6 milyon 655 bin işsiz demek, 6
milyon 655 bin aç demektir... AKP
her yıl milyarderlerin sayısını artırırken, halkın payına işsizlik ve açlık
düşüyor...

şekilde davranmış olduğunu hatırlaması gibidir durum…
Örgütsüzlüğün, bireysel düşünmenin olumsuz sonuçlarını ancak o
zaman bilince çıkarmaktadırlar.. Ve bir
kez örgütlü olup, birlikte direnip de
kazanınca yani kendi deneyini
yaşayınca, hep örgütlü davranmaya
başlamaktadırlar..

7)- İşçiler Kendi
Öz Örgütlülükleriyle
Nasıl Buluşacaktır?
İşçi Meclisleri ve
Komiteleri Nasıl
Örgütlenmelidir?
İşçiler kendi öz örgütlülükleriyle,
devrimci işçilerin, işçiler ile daha
sıkı ilişki kurması ve daha çok çalışması ile buluşacaktır. İşçiler kendi
sorunlarının çözümünün örgütlenmek ve birleşip fiili meşru mücadele ile hakları için patronlara meydan
okumaktan geçtiğini gördükçe, işçi
meclisleri ve komitelerinde daha kitlesel bir şekilde örgütlenecektir.
Devrimci işçiler, işçi arkadaşlarının günlük sorunlarıyla daha fazla ilgilenmeli, evlerine misafir olmalı,
ilişkilerini daha fazla sıkılaştırıp,
bağlarını güçlendirmelidir.
İşçi meclisleri ve komiteleri
günlük sorunlar etrafında, iktidar
perspektifi ve bilinciyle örgütlenmelidir. İşçiler kendi sorunlarını meclislerde, komitelerde çözdükçe,
kendi öz örgütlülüklerine daha fazla
sarılacak birbirlerini daha fazla
tanıyıp, dayanışmasını arttıracaktır.
Birleşip, güçlü olma bilinci daha fazla gelişecektir.
Alevi-Bektaşi deyişi olmakla birlikte tüm Anadolu kültürüne mal
olan; “bir olalım, iri olalım, diri
olalım,’’ sözü veya “hepimiz birimiz,
birimiz hepimiz için’’ sözü örgütlenme şiarımız olmalıdır…

8)- İşçiler, Sorunlarını
Bu Örgütlülükleriyle
Çözebilirler Mi?
Evet, çözebilirler. Diyelim ki; bir
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işçinin çocuğu hasta, işçi parasızlıktan ilaç temin edemiyor. Hemen meclislerde örgütlü işçiler, dayanışmayı örgütleyip bu sorunu giderebilirler. Aynı şekilde düğünlerinde, cenazelerinde, camiide, mevlüt okutma,
cemevlerinde yemek verme gibi faaliyetlerde de Sunni-Alevi vb. ayrımı
olmadan işçiler birbirlerine bu öz
örgütlenmeleri aracılığı ile yardımcı
olmalıdır. Bu etkinlikler işçi sınıfı içindeki bağları da güçlendirir.
Aynı şekilde ve esas olarak grevlerde direnişlerde de meclisler aracılığı ile kurulacak komiteler işçilerin
zaferinin tek güvencesidir. Bu örgütlenmeleriyle direnişçilerinin tüm ihtiyaçlarını giderebilir, sorunlarına çareler üretebilirler. Grev komitesi,
dayanışma komitesi, işçi ailelerine
yardım komitesi vb. gibi alt komiteleri aracılığıyla direnişlerinin süresini uzatıp patronların iradelerini kırabilirler…
İşçilerin sorunları meclislerce,
komitelerce sahiplenildikçe, işçiler bu
örgütlenmelere önce omuz verecek,
zamanla asli unsuru olacaklardır…

9)-

İşçi Sınıfının
Kurtuluşu Devrimde;
Bağımsız, Demokratik ve
Sosyalist Bir Türkiye’nin
Kurulmasındadır!
Peki İşçiler, Devrimcilerin
Önderliği Altında Nasıl
Daha Fazla Birleşip
Devrim Mücadelesine
Katılabilecektir?

Öncelikli olarak işçi sınıfının, tek
tek işçilerin vatan ve halk sevgisiyle
donanmasını sağlayıp, sosyalist bilinçle eğitip, devrimci bir çalışma
tarzıyla kendi kurtuluş kavgasına
katmak, devrimci işçilerin en önemli görevlerinden biridir.
İşçiler direnişlerle, eylemlerle,
grevlerle, ayaklanmalarla bilinç ve bilgi düzeyini yükseltecek, kurtuluş
kavgasına daha fazla katılacaklardır.
İşçilerin sınıf kardeşleriyle daha
sık iletişim kurmasını, hareket etme-

sini sağlamak da devrimcilerin önündeki önemli görevlerdendir. İşçilerin
güncel ekonomik-demokratik hakları için fiili-meşru mücadele yöntemleriyle kazanma mücadelesini
örgütleyen devrimci işçiler, bu mücadelenin; bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye mücadelesiyle birlikteliğini de sağlayacaktır.
İşçi sınıfının gerçek kurtuluşunun bağımsız , demokratik ve sosyalist bir Türkiye kurma kavgasında olduğunun bilincine varması, işçilerin
daha fazla sayıda devrimci mücadele içerisinde yer almasıyla mümkün
olacaktır.

koşullarda yaşayabilmesi; halkımızın
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
mücadele olduğunu bizzat mücadele
yaşatarak gösterebiliriz…
İşçi sınıfı içinde revizyonistler, oportünistler hep anlattılar… Hem yanlış
anlattılar hem de işçi sınıfını mücadeleden uzak tuttular…
Biz devrimci işçiler olarak hem
doğruları gerçekleri anlatacak hem de
mücadele ederek kavratacağız… Bizzat sıcak mücadele içinde öğrenilenler asla unutulmaz…
İşçi meclisleri ve işçi komiteleri,
işçi sınıfının sömürüye ve zulme
karşı en kitlesel savunma örgütlenmeleridirler… İşçi sınıfı, işçi meclisleri ve komiteleri ile fabrikaları, iş
yerlerini kendi kurallarıyla yönetmeyi öğreneceklerdir…

10)- İ̇şçi̇ Mecli̇sleri̇ ve
Komi̇telerde Örgütlenecek
Olan İ̇şçi̇leri̇
Halk ve Vatan Sevgi̇si̇ İle
Nasıl Devri̇mci̇ Saflarda
Savaştırabi̇li̇ri̇z?

İşçi meclisleri ve işçi komiteleri
İşçilere öncelikli olarak gerçek
işçi sınıfının en kitlesel, dinamik,
halk ve vatan sevgisinin ne olduğuemperyalizme ve oligarşiye karşı münu emperyalizm ve yeni sömürgecilik gerçeğini kavratmalıyız.
cadelesinin de öz örgütlenmeleri
olacaktır…
İşçilere ülkemizin işbirlikçiler
eliyle ‘45’li yıllarda nasıl emperyaİşçilerimiz anladıkça, kavradıkça,
lizm ile ekonomik, siyasal, kültürel ve
bilinç düzeyi yükselip aydınlandıkça
sosyal ilişkiler içerisine girilerek
devrimci saflarda daha fazla sayeni-sömürge haline getirildiğini anvaşacaktır…
latmalıyız. Gizli işgali, suni dengeyi, nispi refahı anlatmalıyız.
Parti-Cephe’nin 45 yıllık devrim stratejisi olan PASS (Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi)’ı
ODTÜ’de taşeron işçiler arasında
verdiği kan-can bedeli mücadelesini, bu uğurda toprağa verdiği kurulan Emekçi Meclisi çalışmalarına de600’ün üzerinde şehidini, yani vam ediyor. Her hafta düzenli olarak yaülkemizin 45 yıllık bağımsızlık, pılan toplantı 17 Mart'ta Halkın Hukuk
demokrasi ve sosyalizm mücade- Bürosu avukatlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
lesini anlatmalı kavratmalıyız.
Gündemde, taşeron işçilerin talepleİşçilere açlığımızın, yoksulluğumuzun, işsizlik tehdidiyle kö- riyle ilgili başlatılan imza kampanyası ve
lece koşullarda çalıştırıldığımızın işçilerin hukuksal hakları vardı. Avukatsebebinin emperyalistler ve işbir- lar, işçilerin hak alma mücadeleleriyle illikçi oligarşi olduğunu iyi anlat- gili deneyimlerini paylaştılar. Ayrıca
sendika yönetimlerinin güvenilmez olmalıyız.
Anlatmak yetmez! Soframız- duğu ve esas olanın işçilerin kendi aradaki ekmeğin artması mücadele- larında kurdukları öz örgütlenmeler olsinin, aynı zamanda çocuğumuzun duğu konuşuldu. Toplantıya 70 işçi kaeğitiminin, sağlığının, insanca tıldı.

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

ODTÜ’de
Emekçi Meclisi Toplandı

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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PARTİZAN DA TERCİHİNİ
PARLAMENTARİZMDEN YANA
YAPMIŞTIR!

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

Parti-Cephe dışında Türkiye solunun temel hatta tek
gündemi vardır. O da, 7 Haziran’da yapılacak “Genel
Seçimler”dir.
‘İttifaklar’ kurulmakta, seçimlerde hangi partinin
hangi gerekçelerle destekleneceğine dair düşünceler,
kararlar açıklanmaktadır. Partizan da beklenen açıklamasını yapmıştır.
“Beklenen” diyoruz, çünkü Kürt milliyetçi hareketle
ve O’nun denetimindeki HDP ve HDK içerisindeki faaliyetleriyle, daha ötesi genel mücadeledeki yeri, pratiği
ile tercihini farklı yapamadı. 7 Haziran Genel Seçimleri’nde HDP’ye “tüm alanlarda ve tüm bileşenleriyle
aktif destek vereceği” yönündeki açıklaması tercihinin
ilanı olmuştur.
“Kürt hareketinin omurgasını oluşturduğu, yönetimin belirlediği” diye tanımladığı HDP’ye “aktif
destek” verme nedenlerini de şu şekilde sıralamışlardır:
(Bkz: 3 Mart 2015 Özgür Gündem Gazetesi)
“ … başta Kürt hareketine destek amacı ile beraber
HDP’nin kadın, çevre, ezilen uluslar ve azınlıklar, LGBT
bireyleri, ezilen inançlar ve gençlik için sunduğu programın, güçlü bir demokratik muhtevayı taşıması nedeni
ile sahiplenecek bir niteliğe sahip olduğu…”
“Seçimlerde HDP’ye destek kapsamında yürütülecek
çalışmaların devrimci demokratik cepheyi güçlendireceği,
şovenizmi kırmakta önemli rol oynayacağı”
“HDP’nin barajı aşması mücadelenin tüm ayaklarında
olumlu etki yaratacağı…”
“… bunun aynı zamanda Kürt ulusunun taleplerinde
yalnız kalmadığını göstereceğini ve egemenlerin krizini
derinleştirmede rol oynayacağı…”
Evet, Partizan HDP’ye “aktif destek” verme kararını
bu nedenlere dayandırmaktadır. Ancak bunlar neden
değil gerekçelerdir. Gerekçelerdir çünkü, faşizmle yönetilen Türkiye’de pratik karşılığı yoktur ve olmayacaktır
da.

Partizan’ın HDP’ye “Aktif Destek”
Vermesi Devrimden,
İktidar Bilincinden Ne Kadar
Uzaklaştıklarını Göstermektedir
Vurguladığımız gibi, Partizan’ın HDP’ye “aktif destek” vermesinin gerekçesi olarak sıraladıklarının karşılığı
yoktur. Olduğunu iddia edenler, reformistler, parlamentaristlerdir. Bunların başında da Kürt milliyetçileri gelmektedir. Zaten pratiğinde HDP’ye destek verdiğini
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açıklarken, özünde Kürt milliyetçilerinin politikalarına
destek verdiğini ilan etmiş olmaktadır.
Bugün tartışma konusu yapılan İmralı’da AKP ile
Öcalan’ın üzerinde anlaştığı ilan edilen “10 Madde”
HDP dahil, Kürt milliyetçilerinin tüm etkili ve yetkililerince “Türkiye’nin demokratikleşme paketi” olarak
tanımlanmaktadır.
Kürt milliyetçilerinin “ Türkiye’yi demokratikleştirme” ve “radikal demokrasi” ile ifade ettikleri,
devletin etki alanını sınırlamaktan ibarettir. Reformlarla
burjuva anlamda “demokrasiyi” hedeflemektedirler. Hedeflerinde devleti yıkmak, devrim yoktur. Kısacası Türkiye’nin emperyalizmin yeni sömürgesi olduğu, faşizmle
yönetildiği gerçeğinin üzerinden atlamaktadırlar. Bu
reformizmde, parlamenterizmde ifadesini bulmaktadır.
Zira HDP’nin yüzde 10 barajını aşması ve 60-70 milletvekili çıkarması durumunda her şeyin değişeceğini
iddia etmektedirler.
Partizan’ın HDP’ye “aktif destek” vermesine gerekçe
olarak sıraladıkları Kürt milliyetçilerinin reformizmparlamentarizmde ifadesini bulan çizgisini desteklemenin
ötesinde, geldikleri yeri göstermektedir. Ki, Partizan
HDP’nin programından, seçim propagandasından hareketle yüzde on seçim barajını aşmasının “mücadelenin
tüm ayaklarında olumlu etki yaratacağı” da dahil “Kürt
ulusunun taleplerinde yalnız kalmadığını göstereceğini”,
“şovenizmi kırmakta önemli rol oynayacağını”, “kadın, çevre, ezilen uluslar ve azınlıklar, ezilen inançlar
ve gençlik”in sorunlarının çözüleceğini iddia etmektedir.
Partizan’a sormak gerekiyor, “Kürt ulusunun talepleri”nin başında gerillanın, silahlı mücadelesinin tasfiyesi,
Kürt halkının silahlı kurtuluş umudunun yok edilmesi
mi yer almaktadır?
HDP’nin seçim barajını aşması, mücadelenin hangi
ayağına olumlu etkide bulacaktır? Halkların gerçek kurtuluşunun biricik yolundan silahlı mücadeleyi mi yükseltecektir? Yoksa “ reformlar için değil, devrim için,
iktidar için” de anlamını bulan pratik mücadeleyi mi
geliştirecektir? Ya da Türkiye halklarının ekonomik,
demokratik mücadelesinin önünü mü açacaktır?
Hayır HDP’nin seçim barajını aşması (ya da aşmaması)
halkların devrim mücadelesine hiçbir olumlu katkıda
bulunmayacaktır. Sadece ve sadece reformist-parlamentaristlerin yeni yalanlarına zemin hazırlayacaktır. Türkiye
halklarına mevcut oy oranının ve milletvekili sayısının
yeterli olmadığını, yüzde yirmi-otuz oy aldıklarında
“sorunların çözüleceği” yalanlarını söyleyerek, aldatmak
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isteyeceklerdir.
Bilinmektedir ki, şovenizmi var eden, körükleyen
oligarşik devletin aralıksız-sistemli olarak sürdürdüğü
bu yöndeki politikalarıdır. Yine bilinmektedir ki, Kürt
milliyetçi hareketinin başta yanlış eylem çizgisi olmak
üzere giderek güçlendirdiği milliyetçi politikaları da
oligarşiye şovenizmi körüklemesi için fazlasıyla malzeme
sunmaktadır. Seçimlerin bu yönde olumlu etkide bulunmayacağı da bilinen bir gerçektir.
Kısacası Partizan’ın HDP’ye aktif destek vermesinin
nedeni, sıraladığı gerekçeler değildir. Gerçek neden,
devrim-iktidar hedefinden uzaklaşmalarıdır. Uzaklaştıkları
içinde düzenin demokrasicilik oyununun bir parçası
olma güzergahına girmişlerdir.

Partizan’ın “Dönem Politikaları”,
Kürt Milliyetçilerinin Kuyrukçuluğuna
ve Reformizm Çizgisine Getirmiştir
Klasik halk savaşı savunucusu olan Partizan, yayınlarında bu anlayışlarını sürdürdüğünü ifade etse de
pratiği buna denk düşmemektedir. Mevcut politikalarını,
pratiğini eleştirenlere Partizan’ın cevabı “dönem politikaları” olmuştur. Bu politikasını da şu şekilde açıklamaya çalışmışlardır;
“Ülkemizde bazı çevreler açıktan, kimi de isim vermeden proleterya partisinin dönem politikası çerçevesinde
geliştirdikleri taktik adımları “sağcılık”, “düzeniçicilik”,
“reformizme kayış”, “reformizme boyun eğme” şeklinde
yorumluyor, bu durum Kürt meselesi ve kadın sorunu
başlıkları altında bazı tartışma ve polemiklerde kendini
gösteriyor…” (Partizan, sayı:80, Mart 2015, 169/183)
Partizan “dönem politikaları”nın nedenlerini de şu
şekilde açıklamaya çalışmıştır: “Durumu (Türkiye’deki
mücadelenin ‘geri durumu’ kastediliyor-bizim notumuz)
tersine çevirecek, daha büyük dalgalara, kendisinden
gelme hareketlerin yükseliş göstermesine ihtiyaç duyulduğu kadar bu süreci ateşleyecek öncünün de sahnede
ağırlık koyarak atılımlarda bulunmasına, bu yönde ön
açıcı, buzları kıracak politikalarla ileriye doğru sıçrama,
yapmasına da şiddetli bir gereksinim duyulmaktadır”
Partizan’ın söz konusu değerlendirmeleri 2013 yılı
Mart ayına aittir. 2013 Haziran’ında Türkiye’nin 81
ilinin 80’inde yaklaşık 11 milyon insan bir biçimiyle
ayaklanmanın içerisinde yer almıştır.
Söz konusu Haziran Ayaklanması Kürt milliyetçilerinin
de, HDP-HDK bileşenlerin de, Partizan’ın da tavrı ortadadır. Kürt milliyetçileri, ayaklanmanın kendilerine,
“barış görüşmeleri”ne karşı gerçekleştirildiğini söyleyip,
karşısında yer almışlardır. Daha sonraki tavırları, benzeri
ayaklanmaların da karşısında yer alacaklarını gözler
önüne sermiştir.
Kendine “öncülük”, “buz kırıcılığı” misyonunu
biçen Partizan dahil HDK-HDP birleşenleri de ayak-

lanmayı ileriye taşıyan olmamışlardır. Ayaklanmanın
bir an önce bitirilmesine çalışmışlardır.
Haziran Ayaklanması ve sonrasında yaşananlardan
çıkan sonuç, Partizan’ın ‘dönem politikaları’nın da
nedenlerinin de doğru olmadığını göstermiştir. Yine
Kürt milliyetçilerinin de “doğru ittifak”ın adresi
olmadığı deneylerle ortaya çıkmıştır. Zira, söz konusu
politikaları ve pratiği Partizan’ın önce Kürt milliyetçilerinin kuyrukçusu, peşinden de yardakçısı olarak Parti-Cephe’ye tavır almaya kadar getirmiştir.
Parti-Cephe’ye tavır almak, Partizan dahil EMEP,
MLKP ve diğer yardakçı ve kuyrukçular için bir zorunluluk olmuştur. Çünkü Parti-Cephe devrim iddiasından,
iktidar hedefinden vazgeçmemiştir. Feda savaşçılığı temelinde silahlı mücadeleyi yükseltmesiyle, sisteme alternatif örgütlenmeleriyle halkın kurtuluş umudunu büyütmektedir.
Söz konusu politikaları ve pratiği nedeniyle dünya
halklarının baş düşmanı ABD emperyalistlerinin “yok
edilmesi gereken Marksist-Leninist örgüt” olarak hedefi
olmaktadır.
Onlar da karşı-devrim güçleri gibi Parti-Cephe’nin
yok olmasını ya da kendileri gibi “akıllı solcu” olmalarını
istemektedirler. Partizan’ın (ve MLKP’nin) “siyasi ve
sosyal tüm ilişkilerimizi kestiğimizi”* diye devam
eden kararları almalarının nedeni uzlaşmacılıkta-reformistlikte geldikleri noktadır. (*Partizan’ın 26 Ağustos
2014 tarihli açıklaması. Aktaran; Atılım Sayı: 136, 29
Ağustos 2014)

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

Partizan’ı Bu Noktaya,
Bedel Ödemek İstememesi,
Direniş Kaçkınlığı Getirmiştir
2000 yılının başında gündeme sokulan F Tipi tecrit
saldırısı tutsaklarla sınırlı değildir. Amaçlarının Türkiye
devrimci hareketini tavsiye etmek, halkı sindirmek
teslim almaktır. Söz konusu politikanın amacını dönemin
Başbakanı Bülent Ecevit “IMF politikalarını uygulayabilmemiz için hapishaneler sorununu çözmemiz
gerekir” diyerek ortaya koymuştur.
26 Eylül 1999’a gerçekleştirilen Ulucanlar Katliamı,
emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin F Tipi tecrit politikasını hayata geçirmek için neleri yapabileceğinin
de işaretiydi. Oportünist sol bu işareti almış, anti-direnişçiliği temel politikası haline getirmiştir. Çünkü Ulucanlar’da “Teslim mi olacaksınız, ölecek misiniz” diyerek saldırmıştı karşı-devrim güçleri. On devrimciyi
katletmişti. F tipi tecrit saldırısına karşı direnişte çok
daha büyük bedelleri göze almak gerekiyordu.
Büyük bedelleri göze alamayan Partizan’ın da içerisinde yer aldığı, oportünist blok 20 Ekim 2000’de
başlayan direnişin dışında kalmıştır. 19-22 Aralık günlerinde fedalarla ölüme direnen devrimci tutsaklara
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sadece karşı-devrimci güçleri değil, TKP/ML’nin Ümraniye Hapishanesi temsilcisi de düşmanın megafonuyla
“teslim olun” çağrıları yapabilmiştir.
19 Aralık sonrası getirildikleri F tiplerinde Partizan
dahil oportünist blok Ölüm Orucu direnişine başlamak
zorunda kalmıştır. Hedefleri direnişin zaferle sonuçlanması
için gerekenleri yapmak değil bir an önce direnişi
bitirmek, bırakmak olmuştur. Nitekim, Mayıs 2002’de
“Bayrağı dışarıya devredeceğiz” diyerek direnişi kırmışlardır. Mayıs 2002’den, 22 Ocak 2007’ye kadar
direnişi Parti-Cephe tutsakları sürdürmüştür.
Partizan direnişin dışında kaldığı sürede ve direnişin
sonrasında yazıp-söyledikleriyle, pratiğiyle direniş karşıtlığında başı çekenlerden biri olmuştur.
Yapılması gereken ise açıktır. Bedel ödememekte
ifadesini bulan direniş kaçkınlığını sorgulayıp özeleştiri
vermeliydi. Bunu yapmamış megafonla “Teslim olun”
anonsunu geçiştirmek istemiştir. Direnişin bırakılmasına
ihanet, direnişi bırakanlara hain diyemeyenlerden olmuştur. Özeleştiri verme yerine geçiştirmeyi ya da yanlışlarını savunduğu için teslimiyetlerini meşrulaştırmayı
daha kötüsü ileriye taşımalarını getirmiştir.
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Partizan Tercihini Parlamentarizmden
Yana Değil Devrimden Yana Yapmalıdır
HDP’nin hangi amaçla kurulduğu-kurdurulduğu hiç
kimse için sır değildir. HDP, düzenle uzlaşan Kürt milliyetçi hareketin Türkiye solunu da düzen içine çekmek için kurulmuş bir partidir. Amaç Türkiye devrimci hareketinin de tasfiyesidir.
Öcalan’ın HDP kuruluş kongresine gönderdiği mesajın
özü şu idi; ‘geride kalan on yıl devlete isyan dönemiydi,
şimdi ise artık devlet ile nitelikli müzakere dönemindeyiz’
Öcalan’ın 2013 Newroz’unda ki çağrısı da açıktı;
‘silahlı mücadele dönemi kapanmıştır.’
Partizan’ın da içerisinde yer aldığı HDK’nın Öcalan’ın
Newroz çağrısı ile ilgili değerlendirmesi ise şöyleydi;
‘HDK doğmakta olan barış iklimini, tüm bileşenleriyle
birlikte ilerletme, Türkiye’nin bütününe taşımakta kararlıdır…’
‘Türkiye’yi yönetenlerin barış, demokratikleşme ve
özgürlüklerin genişletilmesi taleplerini meşrulaştırmak
için silahlı çatışma bahanesini ellerinden alarak karşıtlarını da silahsızlandırdı.’ (24 Nisan 2013 tarihli
HDK Genel Meclisi sonuç bildirgesinden)
Silahlı mücadeleyi mahkum eden bir anlayışın altında
Partizan’ın da imzası vardır. O günden bugüne HDK’nın
ve Partizan’ın pratiği de bu yönde olmuştur. HDP’nin
burjuva partileri ile gireceği seçim yarışında Türkiye
halklarına kurtuluşun yolunun parlamentodan seçimlerden
geçtiği propagandasını yapmaktadırlar.
Oligarşinin yönetememe krizinin derinleştiği koşul-

larda devrimcilere, halktan yana olduğunu eden örgütlere,
kişilere düşen görev açıktır. Düzenin krizini daha da
derinleştirmek. Bunun için de halkı sindirmeye, teslim
almaya dönük politikalarının karşısına, silahlı mücadele
başa olmak üzere tüm alanlar da mücadeleye yükselterek
karşı koymak gerekiyor.
Partizan dahil tüm HDK, HDP ve BHH bileşenleri,
Türkiye halklarına sorunlarının çözüm yeri olarak seçim
sandığını göstermektedir. Üstelik 2013 Haziranı’nda
iktidardan umudunu kestiği için sokağa çıkan, ayaklanma
da yer alan halkın seçim sandığına gitmesi yönünde
adeta baskı yapmaktadırlar. Halbuki bugünün Türkiye’sin
de yapılması gereken açıktır, yeni ayaklanmaların örgütleyicisi olmaktır.
ÖDP, EMEP, ESP, SDP, Kürt milliyetçileri… Tercihlerini düzenden yana reformizmden, parlamentarizmden yana yapmışlardır. Devrim, sosyalizm kelimelerini de halkımızı aldatmak amaçlı demagojik söylemler
dışında genellikle kullanmamaktadır. O halde yapılması
gerekenler de bilinmez değildir.

Sonuç Olarak;
1- Partizan’ın HDP’ye seçimler de aktif destek verme
nedeni olarak sıralandırdıkları reformizmde geldikleri
noktayı görmemenin gerekçeleridir. Çünkü emperyalizmin
yeni sömürgesi Türkiye’de demokratikleşmenin yolu
seçimlerden değil, anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimden geçmektedir. Devrim için savaşmaktan geçmektedir.
2- Partizan’ın HDP’ye aktif destek vermesinin nedeni
devrim iktidar hedefinden uzaklaştıkları içindir. Devrim
ve iktidar hedefinden uzaklaşanlar söylemde ne iddia
ederlerse etsinler, düzenin demokrasicilik oyunun parçası
olmaktan kurtulamazlar.
3- Devrim iddiasından, iktidar hedefinden uzaklaşan
, yok olma sürecine giren Partizan dahil pek çok sol
örgüt özeleştiri verip ayağa kalkmak yerine ‘dönem politikaları’ diyerek Kürt milliyetçilerinin kuyruğuna takılarak halka hesap vermekten kurtulmaya çalışmaktadırlar.
4- Emperyalizm ve oligarşinin F tipi tecrit saldırısıyla
devrimci örgütleri düzeniçileştirme teslim alma politikası,
bedel ödemek istemeyen, direniş kaçkınlığını inkarcılığının
özeleştirisini vermeyen Partizan dahil tüm oportünist
örgütler nezdinde başarılı olmuştur. Çünkü hemen
tamamı reformizm parlamentarizm kulvarına girmişlerdir.
5- Devrimcilerin seçimlerdeki tavırlarını belirleyen,
kitleleri düzenden koparmak, devrim saflarına katmaktır.
Partizan’ın HDP’ye aktif destek vermesi tam tersi sonuç
doğuracaktır. Partizan tercihini HDK-HDP den parlamentarizmden yana değil devrimden yana yapmalıdır.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Oligarşi, Eğitimli Köpekler, Biber Gazları ve Ateşli Silahlarla
Tutsakların İç Dünyalarına Nüfus Edecekmiş!

Katliamlarınızla Teslim Alamadınız
Yasalarınızla da Teslim Alamayacaksınız!
TAYAD’lı Aileler
Oligarşinin halka yönelik saldırılarının mihenk taşı her zaman hapishaneler oldu. Hapishaneleri susturup
sindirdiklerinde halkı sindireceklerini biliyorlardı çünkü. Direnmenin
onurunu taşıyan, düşünceleri için
ölümü göze alan tutsaklar olduğu
sürece halkın direnme dinamiklerini
yok edemeyecekler, umudunu söndüremeyeceklerdi. O yüzden bütün iktidarlar önce hapishanelere saldırdı.
Geleneği bozmayan AKP de tutsaklara saldırmanın ve yeni katliamların
yasal zeminini hazırlıyor.
İç Güvenlik Yasası’nın, halka açtığı savaşla ilgili maddelerini meclisten geçirdikten sonra tutsaklara
açılan savaşın yasa tasarısı olan Ceza
İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı görüşülmeye başlandı. Yazımızı yazdığımız
sırada 19 maddesi geçmişti.
İktidarların hapishane yapmakla
övündüğü ülkemizde 385 hapishanede toplam 152 bin tutuklu ve hükümlü var. İşte bu 152 bin tutsağın içinden
“... toplumsal yaşama karşı uyumsuzluk göstermiş kişilerin iç dünyalarına nüfuz ederek iyileştirilmeleri...”
için hazırlanmış yasa tasarısı. Tasarının
genel gerekçe bölümünde, yasanın çıkarılma nedeni bu sözlerle özetlenmiş.
İç dünyalarına nasıl mı nüfuz edecekler? Eğitimli köpekler, kapalı
alanlarda veya yakın mesafeden kullanıldığında kimyasal silah kapsamına giren biber gazı ve ne olduğu tarif edilmeyen tozlar, basınçlı su ve
ateşli silahlarla...
Mahkemelerce yasaklanan veya
suç örgütlerini temsil eden yayın,
afiş, pankart, resim, sembol, işaret, doküman ve benzeri malzemeler ile
örgütsel haberleşme araçlarını ceza infaz kurumuna sokan, bulunduran
veya kullananlara 2 yıla kadar hapis
cezası verilecek. Bu maddeyle yasalara göre suç olmasa bile hapishane

istediği yayına, mektuba,
kitaba, hatta fotoğrafa
tam bir keyfiyetle el koyabilecek dahası sokan,
bulunduran, kullananlara hapis cezası verilecek.
Arkadaşlarınızla çektirdiğiniz fotoğraf bile örgütsel materyal olabilir...
Güvenlik görevlileri,
isyan, direniş, firar, firara
teşebbüs veya asayişi
bozan olayları önlerken
veya “kanuna uygun
bir emrin ifası sırasında aktif veya
pasif direniş gösterilmesi” halinde
zor kullanmaya yetkili olacak. Direnişin niteliğine göre uyarı yapılmadan da “zor” kullanılabilecek. “Asayişi bozan olay”, “kanuna uygun
emrin ifası” kelimeleri her türlü saldırı için geniş bir zemin yaratıyor. Hapishanelerin girişindeki, insanı bedenin çıplaklığıyla aşağılayarak onurunu kırmaya yönelik çıplak arama işkencesine direnmek her türlü saldırıya
uğramanın gerekçesi olacak. Ya da
son zamanlarda tutsakların hücrelerinin içini görecek şekilde yerleştirilen kameraları kırmak...
Müdahale birimi ve dış güvenlik
görevlileri, cezaevi içine ateşli silahla girebilecek. “Karşı koymaya elverişli eşyaların teslim edilmesi istendiği halde teslim edilmemesi”
bile silahlı müdahaleye neden olabilecek. Uyarı amacıyla ateş edilecek.
Kişinin eylemine son vermemesi halinde “ölçülü” ve “orantılı” şekilde
ateş edilebilecek. Hapishanelerdeki bu
keyfiyet varken su ısıtıcısından, kaleme kadar her şey “karşı koymaya
elverişli eşya” kapsamına sokulabilir. Ateş etmenin ölçüsü ve orantısı ne?
O ölçülü ve orantılı ateş nedeniyle
Ferhat felç kaldı, Haziran Ayaklanması’nda Berkin’le birlikte 7 kişi
daha öldürüldü, “ölçülü zor” ile En-
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gin işkencede katledildi.
Hücrelere, koğuşlara, nakil aracı
ve hatta hastanelerdeki mahkum koğuşlarına sınırsız arama yetkisi getiriliyor. Esas amacı yıldırma ve zarar
verme olan aramalarla tutsaklar her
an, her yerde karşılaşabilecek.
Tutsakların ziyaretçileri ile görüşmelerinin içeriği kaydedilebilecek. Zaten disiplin cezalarıyla kullanılamaz hale getirilen görüş hakkı fiilen ortadan kaldırılıyor.
Elbette bütün resmi katillerin ve işkencecilerin olduğu gibi hapishanelerdeki güvenlik görevlilerinin de
kimlikleri gizli tutulacak.
Buca, Ulucanlar, 19-22 Aralık
katliam ve direnişleri!.. 84, 96 ve emperyalistleri bile hayrete düşüren Büyük Ölüm Orucu...
Türkiye’de hapishaneler tarihini
oligarşi katliam ve işkencelerle, Özgür
Tutsaklar direnişlerle yazdılar. Özgür
Tutsaklık her türlü sınamadan alnının
akına bir damla olsun halel getirmeden
çıkmış bir kavramdır. Bahşedilmemiştir. Ateş çemberlerinin ve ölüm-kalım savaşlarının içinde kazanılmıştır.
12 Eylül koşullarında yapamadıklarını, hapishaneler katliamı ve tecritle sağlayamadıklarını bu yasayla da başaramayacaklar. Yarattığımız gelenekler
ve direnme gücümüzle her türlü saldırıyı parçalayacağız.
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
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“Benim dünyam emektir hele
nenni nenni dost nenni
Kuran da kurtaran da insanoğlu insandır.
Benim kabem emektir. Hele nenni nenni dost nenni, kuran da kurtaran da emekçi insanlardır” diye
devam eder Ruhi Su’nun söylediği,
insana ve emeğin dönüştürücü gücüne yaptığı bu güzelleme türküsünde…
Yeni bir dünya, yeni bir hayat kuracağız diyoruz. Peki, yeni bir dünyayı, yeni bir hayatı nasıl kuracağız?
Cepheli; yeni dünyanın, yeni hayatın emekle inşa edileceğinin bilincinde olandır.
Cepheli örgütlenmiş emekle, zulmün, sömürünün olmadığı, halkımızın açlıktan soğuktan ölmediği
Tam Bağımsız Türkiye inşası yolunda
ilerlerken, o yolun taşlarını büyük bir
emekle-özveriyle döşer! Ve emek
olmadan hiçbir şeyin olmayacağını
bilir Cepheli!
Devrim mücadelesi, devrimcilik
bize yeni bir kimlik sunuyor. Gerçek
anlamıyla bunu emek vererek sağlam
temellere oturtmadığımızda, hayatın
zorluklarıyla gırtlak gırtlağa bir mücadele vermeyi öğrenmediğimizde,
işin kolayına kaçmış oluruz.
Cepheli hiçbir zaman işin kolayına kaçan olmamıştır, olmamalıdır.
Zira, devrimci mücadele zorluklarla

CEPHELİ EMEĞİN EN YÜCE
DEĞER OLDUĞUNU BİLİR

doludur.
Kızıldere’den günümüze onlarca
ateş çemberinden geçilmiş, ilkler
yaratan bir mücadele tarihimiz olmuştur. Yenilgiden zaferler yaratan
çok zengin bir tarihimiz vardır.
Tüm dünyanın nedamet getirdiği,
emperyalizme biat edip, devrime,
sosyalizme sırtlarını döndüğü, düşmanına “barış” adına el uzattığı,
halkların kurtuluşunun emperyalizme
bırakıldığı bir zamanı yaşıyoruz.
İşte bu zorlu dönemde Cepheli tarihinden, şehitlerinden, devrime olan
sonsuz inancından almış olduğu güçle yoluna devam edendir.
Cepheli bilir ki, emek olmadan
hiçbir şey olmaz. Nasıl ki, bir lokma
ekmeği yiyebilmek için dahi emek
vermek gerekiyorsa, devrimi örgütlemekte emekle olacaktır. Hiçbir şey
kendiliğinden olmaz.
Cepheli örgütleyeceği milyonları büyük bir sabırla, emeğin yaratıcılığıyla örgütlenmesi gerektiğini bilen, bu perspektifle hareket edendir.
Cepheli devrimciliği tüketen, bitiren yaratıcılığın önünü kesen kısır
“küçük dünyaları”, devrimci eğitimle kendine ve yoldaşlarına emek
vererek, irade ve cüretle yıkandır.
Emek olmazsa bir şey yaratmak,
üretmek; elde etmek mümkün değildir. Emek zorunludur ve değerlidir.
İlkel toplumdan bu yana insanın

gelişimini, hayatı ve mücadeleyi belirleyen en temel gerçektir emek.
Cepheli emeğin örgütlenmesi için
disiplin, plan-program olması gerektiğini bilendir.
O büyük emek; plan ve programlı
çalışmanın sonucudur ki, 500 binleri, 1 milyonları alanlara çıkartabilmiştir.
O büyük emek, örgütlenmiş emek
sonucudur ki düşmanın elinden yoldaşımız alınmıştır.
O büyük örgütlenmiş emekle düşmanın kaleleri vurulmuştur.
Bu yüzdendir ki, emek vereceğiz!
Emek vermekle yetinmeyip verdiğimiz emeği örgütlü hale getirmeliyiz.
Emek en başta Cepheli’nin kendine duyduğu saygıdır. Emek, onurdur.
Emek en büyük değerdir.
Cepheli emeği en yüce değer bilip devrim mücadelesini, vatanın
kurtuluşu için emek vermekten kaçmayacaktır.
Cepheli tüm bunları bilen, bu bilinçle mücadelesini sürdürendir. Onun
için beynimizi silahlandırmak, sürekli
ateş altında tutmak, emekle, emeği
büyütmekle olacaktır.
Emek olmazsa olmazdır. Cepheli böyle bilir, böyle büyütür devrim
ateşini.

Metin Demirbağ Gibi Ahlaksızları
Okullarımızda Barındırmayacağız!
Trakya Halk Cephesi 22 Mart'ta 75. Yıl
Ortaokul Müdürünün yaptığı ahlaksızca
hakaretle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu’nda okul müdürü Metin Demirbağ, 12 yaşındaki kızları spor salonuna topladıktan sonra, "Yeteneksizsiniz
yarışmasındaki köpek kadar beyniniz
yok, makyaj yapar, kıvırtırsanız, yanınızdaki erkeklere sarılırsanız, sonunuz
Özgecan gibi olur, sizler erkeklerden
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daha betersiniz. Siz kuyruk sallamasanız onlar da size gelmez”, dediğini, sonrasında erkekleri de aynı salona toplayarak “Yavşak yavşak gülmeyin. Kızlara yanaşmayın. Muhatap olmayın” dediği belirtilerek. "AKP’nin ahlaksız müdürleri! Siz kimsiniz! Siz Berkinlerin, Uğurların, Ceylanların katilisiniz, siz çocuklarımızın hayatlarına kast eden,
lise bahçelerinde gaza boğanlarsınız, ahlak ve namusun ne
olduğunu siz mi bizim çocuklarımıza öğretecekseniz! Çocuklarımızdan ellerinizi çekin. Metin Demirbağ’ı uyarıyoruz, okullarımızda senin gibi ahlaksızları barındırmayacağız" denildi.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Halkın
Hukuk
Bürosu

BERKİN ELVAN SORUŞTURMASINDA ZET SİLAHI KULLANAN
POLİSLERİN RESİM VE SİCİLLERİ SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ

Berkin’in Katillerini Biz Yargılayacağız!

leri karşılaştırılarak faillerin isimleri
Berkin davası ne durumda diye soce işlenmiş suçların iddianamesinin
ranlara; soruşturma sürüyor diye ceoluşturulması çok daha zordu. Berkin
belirlenecek. Bu karşılaştırmayı
vap veriyoruz.
Elvan dosyasında savcılığa attırdığımız
ADLİ TIP KURUMU yapacak.
Peki, ne anlama geliyor soruşturilk önemli adım Berkin Elvan soruşEğer fail belirlenirse artık soruşturma?
turmasının Gezi soruşturması denilen
ma aşamasında yapılacak fazla bir iş
Konusu suç oluşturan bir olay gerbu evrak yığını çuval dosyadan çıkakalmamış oluyor. Sırada idianamenin
çekleştiğinde ya bir şikâyet yoluyla ya
rıp ayrı bir soruşturma dosyası üzeyazılıp mahkemeye sunulması var.
da re’sen? yani kendiliğinden bir sorinden yürütülmesini sağlamak oldu.
Eğer Berkin Elvan’ın katillerinin
ruşturma açılır. Şikâyet edilen olayın suç
Ancak soruşturmanın ilerlemesini isbulunmasında bu aşamaya kadar geoluşturmadığı düşüncesine varan savtemeyenler vardı. Hükümetin İçişleri
linebildiyse bu ancak “yatıp kalkıp
cı söz konusu olay ile ilgili takipsizlik
Bakanlığı kendisine bağlı olarak çalıBerkin diyenlerin” sayesinde olmuşkararı verebilir. Eğer konusu suç teşkil
şan polislerin isimlerini vermemek için
tur. Aksi halde savcılık ve polis bu
etse bile suçun faili bulunmazsa olay faibin dereden su getirdi. Emniyet Müolay ile ilgili soruşturmayı adliyenin
li meçhul dosyalar arasında kalır gider.
dürlüğü’nün en temel gerekçesi şuydu;
karanlık dehlizlerinde faili meçhul
Eğer faili bulunursa bu kez soruşturma
Gezi olayları sırasında İstanbul dışınolayların içinde bulunduğu arşive
savcısı suçun niteliğini, uygulanacak kadan çok sayıda polis getirilmiş, çok sakaldırmış olurdu.
nun maddelerini tespit eder ve bu bilyıda olay ve polis olduğu için de bir türİster yargısal ister fiili bir kazanım
gilerle bir iddianame yazarak mahkelü Berkin’e ateş eden polisi tespit edeolsun
mutlaka ve mutlaka sıkı bir takip,
meden suçun kesin olarak tespit edilip
miyorlarmış.
emek, ısrar ve inanç gereklidir. Berkin
suçlunun cezalandırılmasını ister. Bu
Geçtiğimiz hafta bu bahaneyi daha
Elvan’ın katillerinin peşini bırakmaaşamadan sonra mahkeme iddianamefazla sürdüremediler. Çünkü sen tespit
yacağız. Bu tek başına bir davanın tayi kabul ederse kovuşturma aşamasına
edemiyorsan bu polislerin fotoğrafkip edilmesi de değildir. Bu bir adalet
geçilir. Suçun sabit olduğuna ve cezalarını gönder biz tespit ettirelim demücadelesedir.
nın miktarına karar verecek olan mahmiştik. Savcı nihayet bu yazıyı yazmış
Bu davada burjuva hukuku, yasalar,
kemedir.
ve polis bir CD içinde 22 polisin foİşte Berkin Elvan’ın vurulması ile
her
şey rafa kaldırılmıştır. AKP’nin
toğraflarını ve sicillerini, dolayısıyla da
ilgili olayın yargısal pozisyonu budur;
mahkemeleri, yasalar, hukuk her şey kabirçoğunun ismini de bildirmiş olufiil tespit edilmiş ancak failler testili korumak için işlemektedir.
yordu.
pit edilememiştir. İdari olarak kusur
Bizim gece gündüz, yaz kış demeoluşmuş, devletin sorumluluğu oluşŞimdi Ne Olacak;
den adalet için mücadele etmekten
muştur. Ancak kişilerin cezai sorumbaşka silahımız yoktur. MeşruluğuŞimdi daha önce gönderilen ve
luğunun tespiti için gerekli koşul
muzu en geniş halk kitlelerine kabul etolay anını içeren TOMA görüntüleri
yani iddianame yoktur.
tirip davayı saheplendiğimiz oranda biz
ile geçen hafta bir CD içinde savcıİşte şu andaki çabamız budur;
kazanacağız. Katilleri yargılayacağız.
lığa bildirilen bu polislerin görüntüBerkin Elvan soruşturmasının faili meçhul olaylar listeAgı rê Newrozê Di Dest Gelê Bindest Di Mezin Bibe!
sine terkedilmesini önlemek.
Bilindiği gibi haziran ayında
Newroz Ateşi Ezilen Halkların Elinde Büyür!
gerçekleşen halk ayaklanması sıHalkın Hukuk Bürosu 21 Mart’ta me isyan vardır. İsyanın bayrağı emekçirasında polis birçok suç işlemiş ve
Newroz
ile ilgili bir açıklama yayınladı. Ya- nin sarı kırmızı yeşil renkleri taşıyan önbu suçlar şikâyet üzerine bir soruşturma dosyasında toplanmış- yınlanan açıklamada; “Bugün Newroz. Bu- lüğü olmuştur.
tı. Gezi soruşturması olarak ad- gün yeni bir gün… Kendi gücü ve iktidaBugün Newroz, isyanın ve kurtuluşun
landırılan bu dosyada bir tek so- rı için halkın kanını emen varını yoğunu günü... Nerede olursa olsun zulme isyan
ruşturma numarası üzerinden, alan Dehak kendi bedeninin sağlığı için her edildiğinde ateş yakılır, burası dört duvar
birçok olayın, bir tek savcı tara- gün iki genci kurban etmektedir. Demir- ve dikenli tellerle çevrili bir hapishane de
fından yürütülmesi anlamını ta- ci Kawa 7 çocuğunu zalime kurban ver- olabilir. Ve işte Cengiz Soydaş isyanını
şıyordu. Bir tek savcının bir ev- dikten sonra bunun böyle gidemeyeceği- ölümsüzleşerek kutlamıştır... Selam olsun
rak ve dosyalar yığınının, içinden
ni anlar. Kawa bir emekçidir.... Ve ancak yeni güne, selam olsun geleceğe..
çıkması çok zor olduğu için de bu
böyle bir emekçi isyan ettiğinde zafer
Agır Newrozê Heviya Ronahîye Bê
çuvalın içinden birbirinden farkmümkündür. Dağlarda ateşler yanar. Bu Ye! Tu Bi Xer Hati Hey Newroz!” delı yerlerde oluşmuş farklı kişilerkutsal ateşi görenler bilir ki orada da zul- nildi.

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015
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Evlerimizi Basabilirsiniz, Ama Akreplerle-TOMA’larla Girdiğiniz Gazi’nin
Sokaklarından Çıkamazsınız. Karşınızda Gazi Halkının Kurduğu Barikatlar Var

HALK DÜŞMANLARI! BURASI GAZİ!
GAZİ CEPHE'DİR, MÜCADELEDİR!
Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015
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24 Mart tarihinde sabahın erken
saatlerinde, AKP’nin katil polisleri
tarafından Gazi Mahallesi’nde evlere
ve Gazi Halk Meclisi’ne baskın düzenlenip onlarca kişi gözaltına alındı. Gazi Halk Meclisi basılmadan
önce, Gazi Halk Meclisi Temsilcisi
Mehmet Yücetepe evinden gözaltına
alındı.
Baskınlardan kısa süre sonra,
Gazi halkı katillerden hesap sormak,
mahallesini sahiplenmek için sokağa
çıktı. Halk düşmanı polisleri mahalleden kovmak için polisle çatışmaya başladı. Sabah başlayan
çatışmalar akşam da devam etti.
Çatışmalar esnasında en çok da
umudun çocuklarının cüretkârlığı
dikkat çekti. Okul çağındaki çocuklar, hayatın içinde, çatışmanın
ortasındaydı. Akreplerle, polisle alay
edercesine en önde çatıştılar. Akranları Berkin için savuruyorlardı
ellerindeki taşları.Umudun Çocuklarının cüreti polisleri korkuttu.
Biber gazı fişeğiyle 15-16 yaşındaki
Mehmet Ali adlı bir çocuğu vurarak
ayak bileğini kırdılar. Çatışmalar
akşam da devam etti.
Akşam Gazi Halk Cephesi’nin
çağrısıyla Gazi Halk Meclisi’nin
önünde 250 kişi toplandı. Saat
20.00’da başlayan yürüyüş marşlar
ve sloganlar eşliğinde Dörtyol’a
kadar devam etti. Gazi Dörtyol’da

kitlenin önü akrepler ve TOMA’larla
kesildi. Cepheliler mahallenin ortasına
kadar gelen polise militanca cevap
verdiler. Molotoflar ve havai fişeklerin

250 POLİS, 10 AKREP
4 TOMA
VE BİR HELİKOPTER İLE
GAZİ’YE SALDIRDILAR!

atılmasıyla beraber kurulan barikatlar
ardında çatışma başladı. Çatışmalarda
polisin saldırısı sonucu yıkılan barikatlar tekrar tekrar kuruldu. Katil
sürüsü, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nin açtığı çadıra defalarca saldırdı.
Gazlar ve TOMA’dan sıkılan su ile
çadıra hasar verdiler. Bu esnada
polisin attığı gaz bombası ile Deniz
Genç isimli 13 yaşındaki bir kız
çocuğu başından yaralandı. Şu anda
Karayolları’ndaki Taksim İlk Yardım
Hastanesi’nde ameliyata alındı. Polisle çatışma saat 20.30'a kadar devam etti. Çatışmalardan sonra polis
geri çekildi. Gazi Özgürlükler Derneği’nin önünde, polisin geri çekilmesinden sonra havai fişekli gösteri
yapıldı, eylemin amacı anlatıldı.Gösteriden sonra eylem iradi olarak bitirildi.
***

GAZİ HALKTIR
TESLİM ALINAMAZ!
24 Mart tarihinde, sabaha karşı
Gazi Halk Meclisi ve halkın evleri
AKP'nin polisleri tarafından basıldı,
onlarca insan gözaltına alındı.Polisin
Gazi Mahallesi’nde estirdiği terör
birçok kurum tarafından protesto
edildi:

İdil Kültür Merkezi; Gazi'de

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

İŞTE BERKİNLER...
GAZİ MAHELLESİ’NDE
9 YAŞINDA PANZERİ
PARÇALIYOR!

BİTİREBİLİR MİSİNİZ
VURARAK BERKİNLERİ...
BARİKATLARIN USTASI

yapılan polis operasyonuyla ilgili:
"Halkın üzerinden elinizi, devlet terörünüzü çekin! Gazi Mahallesi’nden
defolun! Gözaltına aldığınız insanları
derhal serbest bırakın! Suçlarınıza
yeni yeni suçlar eklemeyin!
AKP faşizmini uyarıyoruz! Yoksul
mahalleler, Gaziler, Çayanlar bizimdir, onları teslim alamazsınız! Devlet
terörünüz, işkenceleriniz, baskılarınız,
yasaklamalarınız kar etmeyecek! Halkın örgütlenmesini engelleyemeyeceksiniz! Bunu o cehaletle, faşizmle
örülü beyninize kazıyın!" açıklamasında bulundu.

İkitelli Halk Cephesi;
Gazi Mahallesi’nde yapılan polis
operasyonuyla ilgili; "Katil AKP'nin
katil polisleri yine iş başında. Sabaha
karşı dayandılar yine kapılara acizlik
ve korkaklıklarıyla, uzun namlulu
silahların ve maskelerinin arkasına
saklanarak... Biliyoruz, en büyük

korkuları halk korkusu. Bu korkuyla
dayanıyorlar sabah 05.00'da kapılara,
bu korkuyla saldırıyorlar Gazi halkının iradesi olan Halk Meclisine ve
üyelerine.
İşkencelerle, kafa- kol bükerek
gözaltına aldığınız yoldaşlarımızın,
halkımızın başına gelecek her şeyin
hesabını soracağız sizden. Baskınların,
kırıp dökmenizin de hesabı sorulacak!
Korkun Bizden! Öfkemizle, hesap
sorma isteğimizle geliyoruz!" açıklamasını yaptı.

Çayan Halk Cephesi,
Dev-Genç ve Halkın
Mühendis Mimarları;
24 Mart tarihinde Gazi Mahallesi’nde yapılan operasyonla ilgili;
“Baskınlarınız, korkunuzun, acizliğinizin ifadesidir. AKP Gazi Halk
Meclisi’ni basarak halka gözdağı veriyor, terör estiriyor. Halk meclisleri
halkın örgütlü gücünün merkezleridir; AKP faşizmine karşı direnen, yoksulluğa, yozlaşmaya karşı mücadele eden
halkın evleridir. Yine gecenin
bir yarısı kapımıza dayandınız
ve yine halkın direnişi ve öfkesiyle karşılaştınız. Bir kez
daha söylüyoruz, mahallerimizde elinizi kolunuzu sallayarak gezemeyeceksiniz. Gece
yarıları evlerimizi öyle rahatça
basamayacaksınız, kapımızı
her çaldığınızda halkın direnişi
ile karşılaşacaksınız. İşte şimdi
Gazi Mahallesi’nde yaşanan
direniş bunun göstergesidir.
Gazi halkı sokak sokak, barikat barikat direniyor, direnmeye devam edecek. Sizleri
uyarıyoruz: Mahallerimizden
uzak durun, sabrımızı sınamayın" dedi.

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

PANZERLERİNİZİN,
TOMA’LARINIZIN GÜCÜ YETMEZ
ONLARI DURDURMAYA....

Dersim, Alibeyköy ve Bahçelievler Halk Cephesi ve
Devrimci İşçi Hareketi; Gazi
Mahallesi’nde yapılan operasyonla
ilgili; "24 Mart, sabah saatlerinde
Gazi Mahallesi’nde, Gazi Halk Meclisi ve bununla beraber birçok ev
basıldı. Sayısı net olmamakla beraber
14 kişi gözaltında. Bu tabloya yoksul
mahalleler yabancı değildir. AKP’nin
katil polisleri halkın ve devrimcilerin
emeğiyle kurulmuş olan halk meclislerini basarak acizliklerini bir kez
daha göstermiş oldular. AKP, Gazi
halkının örgütlü mücadelesinden korkuyor. Her yerde her alanda halk
meclislerini hayata geçirerek korkularınızı büyüteceğiz.
Sizleri uyarıyoruz; halkımızın ve
devrimcilerin üzerinden o kanlı ellerinizi çekin. Ne helikopterleriniz,
ne de şafak operasyonlarınız bizim
meşru mücadelemizi engelleyemez!
Mahallelerimizden defolun! Her insanımızın akan kanı kadar acımasız
olacağız katillere karşı!" denildi.

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

PSAKD Sultangazi Şube
Gazi Şehitleri Cemevi
Yönetimi; İstanbul Gazi Mahallesi’nde yapılan polis baskınını yaptığı
açıklama ile protesto etti. Polislerin
yine helikopterlerle, gaz maskeleriyle,
özel timleriyle mahalleye geldiğinin
belirtildiği açıklamada “Bizler bugün
güçlerimizi birleştirmeli, saldırılar
karşısında, zalimlerin karşısına dikilebilmeliyiz. İmam Hüseyinler, Pir
Sultanlar, Nesimiler, Hallac-ı Mansurlar ve Bedreddinler gibi biat etmeden, sinmeden mücadeleye omuz
vermeliyiz. Bugün zalimin zulmüne
karşı Gazi halkıyla dayanışmaya,
Gazi Halk Meclisi’ni sahiplenmeye
tüm halkımızı çağırıyoruz” denildi.
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Tıpkı Berkin gibi başından,
Tıpkı Berkin gibi biber gazı kapsülü ile
Tıpkı Berkin gibi polis tarafından
vuruldu Deniz

Yine Gaz Fişeği,
Yine 14 Yaşında Bir Çocuk:
Deniz Genç Yaşam Mücadelesi Veriyor!

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015
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24 Mart’ta, sabah saatlerinde
Gazi Mahallesi’ne şafak baskını
yapılarak 1'i çocuk 11 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda ev ve mahallelilerin sorunlarına
çözüm bulmak için kurduğu, daha önce de defalarca basılan
Halk Meclisi, arama adı altında talan edildi. Mahalle halkı
bu baskı ve sindirme operasyonlarını protesto etmek için
yapılan yürüyüşe abileri ablaları ile birlikte 14 yaşındaki
Deniz Genç de katıldı. Yürüyüş başlar başlamaz TOMA’sıyla,
akrebiyle, biber gazıyla, plastik ve gerçek mermileriyle
saldıran polis 14 yaşındaki Deniz Genç'in kafasını hedef
alarak gaz kapsülü ile vurdu.
Halkın Hukuk Bürosu Gazi'de yapılan polis baskınlarıyla
ve Deniz Genç'in polisler tarafından gaz kapsülüyle başından
vurulmasıyla ilgili 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, olayı
gören bir müvekkillerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilerek yaşanlar şöyle dile getirildi:
" Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne ulaşan müvekkilimizin
tüm çabalarına, ısrarına rağmen tedaviye başlanmamış,
bilinci kapalı olan Deniz bu sırada kusmaya başlamıştır.
Doktorlar tüm ısrarları “burada herkesin işi acil”, “ailesi
gelmeden müdahale edemeyiz”, “film çekilmesi gerek”
gibi bahanelerle geçiştirmiş, 22.00 sularında çekilen film
sonucu nihayet durumun vahameti anlaşılmış ve Deniz
acilen ameliyata alınmıştır. Bu sırada mahalleden ve sosyal
medyadan durumu öğrenen insanlar hastaneye gelmeye
başlamış, büromuz avukatı Özgür Yılmaz da hastaneye
gelmiştir.
Daha ameliyat devam ederken, kalabalığın artmasından
rahatsız olan polisler hastane içinde insanları tahrik etmeye
“Deniz’i biz vurduk, şimdi de görmeye geldik” diyerek
provokasyona başlamışlardır. Hemen akabinde de hastaneyi
boşaltacaklarını söyleyerek coplarını rasgele insanlara savurarak, adeta toplu linç girişiminde bulunmuşlardır. Avukat
arkadaşımızı dahi darp etmiş, hakaret ve tehditlerde bulunmuşlardır. 3 kişi de gözaltına alınmıştır. Bunlardan biri
de Deniz’in teyzesidir. Akrep aracının içinde yüzüne tükürülmüş, hakaret ve tehditlere maruz kalmış, tokatlanmıştır.
Araya girenlerin baskısı üzerine teyze serbest bırakılmış,
2 müvekkilimiz Özcan Bayram ve Enez Erkuş akrep
aracında dövüle dövüle Karadeniz Mahallesi Karakolu’na
götürülmüştür. Müvekkilimiz Enez’in burnu kırılmış, şu
an tedavisi devam etmektedir. Ancak yaptığı hukuksuzluğa
kılıf uyduramayan polis, gözaltı işlemi uygulamamış gibi

tutanak tutmaksızın müvekkillerimizi serbest bırakmıştır.
Hastanede ise üst düzey emniyet amirlerinin trafiği
başlamış, memurlarının yaptığı hatanın farkına varan
amirler üstünü örtme turları atmışsa da aile kendileriyle
görüşmeyeceklerini bildirdikten sonra başhekimlikten bilgi
alarak hastaneden ayrılmışlardır... "
Deniz Genç'in bilinci yerinde ve ertesi sabah annesiyle
konuşabilmesine rağmen hayati risk devam ettiği için
gözetim altında...

Polis Vuruyor, Doktor Tedavi Etmiyor!
Çocuklarımızı Katletmenizi
Seyretmeyeceğiz!
Deniz Genç’in ailesi ve Avukat Özgür Yılmaz açıklama
yaptı. “Diren Deniz Halk Cephesi Seninle” yazılı pankartın
önünde yapılan açıklamada öncelikle Av. Özgür Yılmaz
söz alarak Deniz’in durumunu ve hastanenin, gece yarısı
çeviklerle saldıran polislerin yaklaşımını anlattı. Deniz’in
Gazi Dörtyol’da vurulduğunu söyleyen Yılmaz, MOBESE
görüntülerinin olduğunu ve kaybedilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Tanıkların da gaz fişeğinin arkadan hedef
alınarak atıldığını anlattıklarına işaret etti. Ayrıca hastanenin
de bir buçuk saat beklettikten sonra ailesi ve avukatı
gelinceye kadar yaşını gerekçe göstererek tedaviye geçmediğinin altını çizerek haklarında işlem başlatacaklarını
söylediklerinde ancak tedavi edildiğini vurguladı. Hastanede
sahiplenmek için gelenlere polislerin saldırdığını, bu
saldırıda 2 Halk Cephelinin ve teyzesinin gözaltına alındığını
söyledi.
Av. Yılmaz takım elbiseyle hastanede bekleyen iki
kişiye kim olduklarını sorduğunda “Deniz’i biz vurduk,
şimdi de görmeye geldik, sana mı soracağız?” dediklerini
belirtti. Av. Özgür Yılmaz, Deniz’in bir takım ameliyatlar
geçireceğini ekledi. Ardından Deniz’in dedesi ve babası
söz aldı. Deniz’in babası Fırat Türkeş hastanenin, ne kadar
bekletirsek o kadar izi kalır mantığıyla hareket ettiğini
aktardı. Deniz’i vuranın polis olduğunu ve tedavi etmemek
için de hastanenin bu yasanın arkasına sığındığını, bunun
ölümleri seyretmek anlamına geldiğini vurguladı. Hazırlanan
doktor raporunda yer alan ifadelerin de hatalı olduğunu
doktorların gaz kapsülüyle ilgili ifade kullanmadıklarını
aktaran Av. Özgür Yılmaz, doktorun "ben rapor yazamam"
diye tutturduğunu da sözlerine ekledi.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Ülkemizde Gençlik
Berkin’in Ölüm Emrini Veren
Tayyip Erdoğan
Halkın Adaletinden
Kaçamayacaksın!
19 Mart tarihinde, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Çanakkale Ruhu ve Gençlik konulu komposizyon
yarışmasının ödül töreninde Tayyip Erdoğan'ın karşısında yine Dev-Genç'liler vardı. Dev-Genç'liler Berkin için
adalet istedi. Dev-Genç'in gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada; " Nereye gidersen git, orada karşına dikileceğiz!
Berkin için adalet isteyeceğiz. Adalet mücadelemiz her
ne pahasına olursa olsun sürecek, vazgeçmeyeceğiz.
'Milyonlarca Göz Berkin’in Katillerini Arıyor!' kampanyası dahilinde onlarca eylem yaptık. Defalarca gözaltına
alındık, tutuklandık. İşkencelerden onursuz aramalardan
geçirildik. Korkmuyoruz! Berkin'in katillerini arıyoruz!
Katilleri halka teslim edinceye kadar da susmayacağız!
Şimdi 2 Liseli Dev-Genç’li ile karşınıza dikildik! 'Talimatı ben verdim' diyen T.Erdoğan'ın ağzına lafını tıkıp,
'Berkin İçin Adalet İstiyoruz!' dedik. Tayyip Erdoğan’ın
tam karşısındaydık, belki on metre yoktu aramızda. Bu
kez orada gözlerimizdeki öfkeyi gösterdik. Bir daha ki sefere öfkemizin nasıl yansıyacağını kimse bilemez! Gözaltına alınan 2 Dev-Genç'li Karaköy Polis Merkezi’ne götürülmüştür. Başlarına gelecek her şeyden sorumlu olan
başta Tayyip Erdoğan’dır. Hazımsızlığından çıkacak tutuklamalar adalet mücadelemizi engellemek yerine öfkemizi daha da arttıracaktır” denildi.

Tehditleriniz Bizlere Vız Gelir

Mücadelemizi Engelleyemezsiniz!
Eskişehir'de katil polisler Liseli Dev-Genç'li bir öğrencinin ailesini terörle mücadele şubesine götürerek taciz etti. 6-7-8 Mart tarihlerinde üç gün boyunca öğrencinin
annesi babası ve abisini emniyete çağırıp, Eskişehir
Halk Cephesi ve Dev-Genç ile ilgili acizce sayısız yalanlar
söyledi. Bu yalanlara ek olarak Ali İsmail'in de Cepheli
olduğunu ve katledilmesinin iyi olduğunu söylemişlerdir.
Eskişehir Dev-Genç yapılan bu tacizi teşhir etmek için
15 Mart'ta Adalar'da eylem düzenledi. Eyleme 9 kişi katıldı. Yapılan açıklamada "AKP’nin katil polisleri hiçbir
kanıta dayanmadan bizleri yasadışı örgüt üyesi olarak anlatıyor. Esas terörist halkın cebindeki her kuruşa göz diken, Haziran Ayaklanması’nda 14 yaşındaki çocuklarımızı
katletme emirleri veren, Soma'da daha fazla kar için 300
işçiyi katleden düzeni yaratan, Kobane eylemlerinde 40
kişiyi katleden AKP iktidarı ve onun kapısında bekçilik
yapan AKP'nin katil polisleridir. Arkadaşlarımızın ailelerini taciz etmeyi bırakın. Yıllardır medet umduğunuz bu
tacizleri sonlandırın ve bizim hakkımızda söylediğiniz iğrenç yalanlarınızı bitirin. Tehditleriniz bizlere vız gelir mücadelemizi engelleyemezsiniz" denildi.

Antalya Çağlayan Lisesi’nde
Liseli Dev-Genç’lilere
Disiplin Soruşturması

"Berkin için adalet istemek suç değildir, okul
içinde boykot yaptık, asla pişman değiliz"
Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için 11
Mart’ta Çağlayan Lisesi'nde boykot yapan Liseli DevGenç’liler ve boykota katılan birkaç öğrenciye disiplin soruşturması açıldı.
Dersten rehberlik servisine 19 Mart’ta çağrılan Safigül, Sibel, Melike, Didem isimli 4 Liseli Dev-Genç’li ve
boykota katılan 2 öğrenci hakkında “yaptığınız eylem suçtur, pişman mısın” denildi. Liseli Dev-Genç’liler “Berkin
için adalet istemek suç değildir, okul içinde boykot yaptık, asla pişman değiliz” cevabını verdi. Dev-Genç’lilere “okulda siyaset olmaz, yönetmelik yıllardır böyle” denildi. Dev-Genç’liler “ilkokuldaki Sevcan Yavuz’u panzer ezerken de okulda siyaset yoktu değil mi, Uğur Kurt’u
katleden katil polisler İTO Lisesi’nden çıkmıştı hocam”
dediler.
Antalya Liseli Dev-Genç’liler okul idaresinin bir öğrenciye; “arkadaşlarına karşı bizimle işbirliği yap” demesi
üzerine konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Çağlayan Lisesi okul yönetimi, işiniz eğitim vermek mi, yoksa polislik
yapmak mı? Hepiniz birlik olup Berkin’i katleden katil
polisleri savunuyorsunuz. Okul yönetimini uyarıyoruz, sabrımızı sınamayın, yaptığımız demokratik eylemlerden dolayı bizi tehdit edemezsiniz, gerekirse biz gece gündüz demeden okulun önünde çadır kurar otururuz, bizi okuldan
atarsanız sizleri pişman ederiz! Bizler Liseli Dev-Genç’lileriz! Berkin Elvan’ın katilleri cezalandırılana kadar eylemlerimize devam edeceğiz!”
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Şair Abay Konanbay Lisesi
Öğrenci Meclisleri Toplantılarına
Devam Ediyor!
Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrenci meclisleri 19 Mart’ta toplantı yaptı. Yapılan çalışmada ilk olarak 11 Mart boykotunun nasıl geçtiği konuşuldu. Daha sonra ise Newroz’un programı çıkartıldı. Toplantıda bir de her
hafta belirli bir günde toplanma kararı alındı. Yapılan toplantıya 45 öğrenci katıldı.

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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Taleplerimiz açık ve net;
Soma Katliamının Hesabını Soran
Dev-Genç'liler Değil,
307 İşçimizin Katilleri Yargılansın!

Yurt Dışı Yasakları Kaldırılsın!

18. Gün
Kıbrıs’ın çeşitli şehirlerinden gelen arkadaşlarımızla
direnişimiz üzerine sohbetle geçti günümüz. Arkadaşlarımızın artık hayata daha dirençli baktıklarını söylemeleri şimdiden onurlu açlık grevi direnişimizin kazanım elde
etmeye başladığını gösterdi.
Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
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19. Gün
İnsanı besleyen yedikleri değil, iradesi ve de haklı bir
mücadelenin içinde olmasıymış. Öğlene doğru Mağosa’daki arkadaşlarımızın Kaleiçi’nde 200 bildiriyi ve
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde 80 adet bildiriyi halka ulaştırdıkları bilgisini aldık.
(...)
25. Gün
AKP’nin katil polisleri Gazi Mahallesi’ne ve Gazi Halk
Meclisi’ne baskın düzenleyip birçok kişiyi gözaltına aldığını öğreniyoruz. Gazi Halk Meclisi halkın ve devrimcilerin emeğiyle kurulmuştur. Bu saldırı AKP’nin acizliğinden başka bir şey değildir. Bizler açlık grevi direnişçileri olarak devletin saldırılarına karşı direnen, savaşan Gazi halkını selamlıyoruz. Arkadaşlarımızdan aldığımız haberler, destek mesajları bizleri çok mutlu ediyor,
Dev-Genç’li olmanın onurunu, gururunu bir kez daha yaşıyoruz.

16 Mart Katliamını Unutmadık
Unutturmayacağız!
Tekirdağ’da Dev-Genç'liler tarafından 16 Mart Katliamı’yla ilgili bir anma düzenlendi. 17 Mart'ta gerçekleştirilen anmada 16 Mart Katliamı’nın devlet eliyle gerçekleştirilmiş bir katliam olduğu ve devrimci gençliğin
yükselen mücadelesini bastırmak için yapıldığı anlatan bir
metinle başlandı. Ardından 16 Mart’ı anlatan bir belgeselin izlenmesiyle anma sona erdi.
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İstanbul Üniversitesi ÖGB'lerini
ve SBF Dekanlığını Uyarıyoruz!
Dev-Genç, İstanbul Üniversitesi SBF Dekanlığı’na ve
ÖGB'lere uyarı amaçlı 20
Mart'ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada; "Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanlığı
son günlerde Dev-Genç’lilerin yaptığı çalışmalardan
rahatsız olarak devrimci demokrat öğrencilere afiş
sınırlandırması koyuyor. 20 Mart'ta Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Newroz kutlaması ve 30 Mart
anması çalışması yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilan
Alavi ÖGB'ler tarafından ite kaka fakülteden çıkarılmaya
çalışıldı. Neden olarak dekanlığın yeni bir kararı olduğu söylendi. Karar “Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi olmayanlar
bu fakülteye giremez.” Bu kararın yükselen mücadelemizin verdiği korkudan olduğunu çok iyi biliyoruz. İstanbul
Üniversitesi SBF Dekanlığı’nı ve ÖGB’lerini uyarıyoruz;
Bizim kim olduğumuzu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bize
sınırlandırmalar getirirken iki kez düşünün. Geçmişimize
tarihimize bakın ve bir kez daha düşünün. Okuldan ite kaka
attığınız bir öğrencimize karşılık nelerle karşılaşacağınızı
çok iyi biliyorsunuz. Kararlarınızı tanımıyoruz ve o fakültelere girmeye devam edeceğiz" denildi.

Tutsak Dev-Genç'liler Onurumuzdur
Derhal Serbest Bırakılsın!
Dev-Genç'liler 24 Mart’ta tutsak yoldaşları Umutcan
Arıkan ve Burhan Eraslan için Dumlupınar Üniversitesi
Siyaset Bilimi binasına pankart astılar. "Tutsak DevGenç'liler Umutcan Arıkan ve Burhan Eraslan Serbest Bırakılsın / Kütahya Dev-Genç" yazılı pankart 35 dakika boyunca binada asılı kaldı.

Dev-Genç'liler Umudun Sesini
Ömürtepe Mahallesi’ne Taşıdı!
21 Mart tarihinde, Dev-Genç'liler Ömürtepe Mahallesi’nde afiş ve dergi çalışmaları yaptı. Çalışmada 4 DevGenç'li 25 Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdı.Ömürtepe
Mahallesi’nde kapı çalışması yapan Dev-Genç’liler, yeni
insanlarla tanıştılar. Dergi dağıtımından sonra 50 adet “Kızıldere” ve 25 adet de Kazova’nın açılış afişlerinden durak, park ve camlara yapıştırdı. Aynı gün içerisinde 3 adet
"Dev-Genç" yazılamaları yapıldı.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

İyi ve Kötü Günde
Dayanışmamızı Büyütüyoruz!

Dev-Genç'liler 22 Mart'ta Ankara'da kahvaltı programı yaptı. Kahvaltıdan sonra türküler söylendi, faşizm ve
ülkenin içinde bulunduğu durum üzerine sohbetler edildi, geçmişten bugüne devrim mücadelesi hakkında konuşuldu. Kahvaltıya 11 kişi katıldı.

Tüm Yasaklara
Aldığınız Güvenliğe Rağmen
Faaliyetlerimizi Sürdüreceğiz
Bizleri Yıldıramazsınız!
Neredeyse bir aydır faşist bir işgal altında olan, adeta bir karakolu andıran İzmir Ege Üniversitesi’nde 23
Mart'ta 6 Dev-Genç’li Mahir Çayan’ları, ON’ları anmak
için 30 Mart’ta Kızıldere’ye gitmek isteyen öğrencilerle
irtibat için masa açtılar. Henüz fakülte önüne gelmeden
Dev-Genç'lilerin peşine yaklaşık 30 kadar halk düşmanı
polis takıldı ve masayı açar açmaz yanlarına gelip bunun
yasak olduğunu söyledi. Nedeni sorulduğunda ise “senato”
kararı böyle diyerek geçiştirip masayı dağıtmak ve DevGençlileri ise işkence ile gözaltına almak istediler. Direnen Dev-Gençlileri işkence ile yaka paça araca soktular.
Aciz ve ahlaksız halk düşmanı polis Dev-Genç'lilere araç
içerisinde ağıza alınmayacak derecede küfürler ve hakaretlerle işkenceye devam ettiler. Dev-Genç’liler bu yaptıklarının hepsinin hesabının sorulacağını söyleyerek
karşılık verdiler. İşkence esnasında Dev-Genç’li Ali
Yünlü'nün kolu çatladı. Dev-Genç'lilerden 3’ü TEM Şubeye götürülürken, 18 yaşın altında olan diğer 3 kişi Çocuk Şube’ye götürüldü. Yaklaşık 8 saatlik gözaltı sonunda
6 Dev-Genç'li serbest bırakıldı.

HÜKAD Halk Okulu’nda
Bilim Dersi ve
Halk Bahçesi Çalışması
Halk için bilim,
halk için mühendislik
şiarıyla yola çıkan
mühendis-mimarlar
Hüseyingazi Kültür
Araştırma Derneği
tarafından açılan
halk okulunda Bilim Dersi vermeye
başladı. 21 Mart'ta yapılan ilk derste, bu dersin amacının okulda gördükleri ancak gerçek hayatta göremedikleri pratik uygulamaların gösterilmesi ve merak
ettikleri, okulda uygulayamadıkları şeyleri gerçekleştirmek olduğu anlatıldı.
İlk derste halk bahçesinden söz edildi, halk bahçesi için
hep birlikte fide yetiştirme önerisi, çocukların ilgisiyle karşılandı. Mühendislere ulaştırılan tohumlar çocukların ellerinde filizlenecek ve halk bahçesinde meyve verecek.
Daha sonrasında çimlenme konusu işlenerek tohumları nasıl büyüteceklerini anlatılan derste, ayrıca bilim adamları hakkında konuşuldu. Derslerin bitmesinden sonra Fen
Bilgisi sınavı olan çocuklara sınav konuları çalıştırıldı.
Halk Bahçesi için başlatılan tohum yardım kampanyasıyla pek çok tohum bir araya getirildi. 28 Mart’ta halkla birlikte düzenlenecek toplantıyla halk bahçesinin ne olduğu, neden böyle bir çalışma yapıldığı anlatılacak.
Hep birlikte ekip, tohumlar çimlendirilecek.
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Tohum göndermek için iletişim numarası:
0535 292 18 13

TAYAD Dev-Genç Elele
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde DevGenç’liler TAYAD için Ankara’da yapılacak konserin çalışmasını yaptı. 19 Mart’ta kampüs içinde masa açan DevGenç’liler Ankara’da 28 Mart'ta Ahmet Taner Kışlalı Spor
Salonu'nda yapılacak konserin duyurusunu yaptı. Beş saat
açık kalan masada Yürüyüş Dergisi’nin de tanıtımı yapıldı.
Kampüs içinde de konserin afişleri asıldı.

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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BATAKLIKTAN ÇIKMAK İÇİN,
SANATÇILARIMIZ YÜZLERİNİ
HALKA DÖNMELİDİR...

Sayı: 462
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Sanatçılarımız yüzlerini halk gerçeğimize çevirmelidirler. Anlatılması gereken değerler, dertler ve mücadeleler halk gerçeğimizin içindedir. Ki bu gerçekliği
anlatmak, aynı zamanda halkla paylaşıma girerek,
giderek sanatı içselleştiren ve sanatçıyı boğan kuşatmayı
da parçalamak demektir.
Yönetmen Derviş Zaim ile röportaj yapan gazeteci
önce bir durum tespiti yapıyor:
"Son dönem sinemamızda özellikle festivallerdeki
filmlerde bireysel hikayeler izliyoruz. Sıradan insanların
buhranları yalnızlığı, çıkmazları... Bireyin bunaltı hikayelerini didikleyip duruyorlar."(26 Eylül 2014 Cumhuriyet.)
Bu tespite dair Derviş Zaim ise şunları söylüyor: "...
Yönetmenler değer arayışı çabalarını sinemada göstermiyoruz. Değer skalası yok. Beyazperdede sadece ve
sadece her şeyin boş, beyhude olduğu bir dünyanın
temsili yapılıyor, dolayısıyla nihilizmin Türk sinemasında
yaygın ve olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
Oysa bir sinemanın değer üretme gayreti göstermesi
gerekir. Aksi halde hem sinema sanatı, hem de o
sinemanın içinden çıktığı toplum ve toplulukların hayatı
da yoksullaşabilme tehlikesine maruz kalabilir.
Nihilizm, Türk sinemasının en büyük belalarından
biri...
Türk sinemasında böyle bir hastalık var, bu bataklıktan
çıkamazlar da... Türkiye'de tartışılması gereken meselelerden biri de toplumsal beğeni ve ilgi.
Neden bu hallere geldik? Niçin nihilist bataklığa
girdiler ve bu bataklıktan çıkamıyorlar?
Niçin peki?
Çünkü yaşadığımız son 20-30 yıl bizi bu hale getirdi.
Ama insan değişen ve değiştiren bir varlık. Bunu da değiştirmemiz lazım..." ( Age)
Evet, sormalıyız bu soruları. Bunlar doğru sorulardır:
Sanat ve sanatçılarımız, neden bu hallere geldi? Niçin
burjuva ideolojisinin o bataklığına düştüler ve çıkamıyorlar?
Ve daha önemlisi nasıl çıkabilirler?
Evet; "Bunu da değiştirmemiz lazım."
Soruların cevabı Kaf Dağı'nın ardında değil. Halka
ve halkın devrimci sanatçılarına kulak vermek yeterlidir.
Bakın, sinemamızın ustalarından, devrimci sanatçı
Yılmaz Güney ne diyordu: "Aslında sanatçı halkın
içindeki kişidir: Ahmet'tir, Mehmet'tir, Süleyman'dır.
Yani sanatçı kendi gerçeğini yansıtmalıdır. Geçmiş yüz-

yıllarda Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre
gibi bir çok halk ozanı halkın içinde, halkın gerçeğiyle
yaşamıştır. Sinema sanatçısı da Karacaoğlan, Yunus
Emre gibi nesiller boyu yaşayabilmek için halkını yani
kendisini tanımalıdır." ( Aktaran: Yürüyüş Sayı: 435)
Sanatçılarımız burjuva ideolojisinin kuşatmasından,
"her şeyin boş, beyhude olduğu bir dünyanın temsili
yapma" dayatmasından, bir diğer ifadeyle nihilist bataklıktan kurtulmak için yüzlerini halka dönmelidirler.
Temel şart budur.
Ve bakın, devrimci sanatımızın ustalarından Nazım
Hikmet ne diyor: "Şair oldum olalı, güzel sanatlardan
beklediğim istediğim şey, halka hizmetleri, halkı güzel
günlere çağırmalarıdır. Halkın acısına, öfkesine, umuduna,
sevincine, hasretine tercüman olmalarıdır. Sanat telakkimde değişmeyen işte budur. Geri yanı boyuna değişti,
değişiyor, değişecek. Değişmeyeni en dokunaklı, en
usta, en faydalı, en güzel, en mükemmel ifade edebilmek
için durup dinlemeden değiştim, değişeceğim..." (Yazılar
Nazım Hikmet-YKY-Syf:200)
Bir yanda, her şeyin boş, beyhude olduğu bir dünyanın
temsilini yaparak halkın aldatılmasına, gözlerine perde
çekilmesine hizmet eden burjuvazinin çürümüş sanatı.
Diğer yanda, "halkı güzel günlere çağıran", hayat
denilen kavganın umutlu, onurlu değerlerini taşıyan
halkın devrimci sanatı..
Saflaşma bu ikisi arasındadır. Ve değersizlik üreten
o bataklıktan çıkmanın, o bataklığın çürütücü etkilerinden
kurtulmanın tek yolu, halk için üretmektir.
Elbette, böyle bir bataklık var. Egemenler bu bataklığın
yaydığı çürüme kokusuyla, "her şeyin boş olduğu"nu
bencilliği değersizleşmeyi, kısaca çürümeyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede sanatı, değersizleşme
yayan bir araç olarak kullanıyorlar. Çünkü, çıkarları
öyle gerektiriyor. Çünkü sanatın halkı aydınlatan işlevinden korkuyorlar.
İşte bu yüzden sanatı bir bataklığa, sanatçıyı da çürümenin şarkısını söyleyen bir sivrisineğe çevirmek
için her şeyi yapıyorlar.
Ve bakın, devrimci sanatımızın sıra neferlerinden
Enver Gökçe ne diyordu: "Sanatçıyı sosyal problemlerin,
halk hayatının, sosyal davaların dışında görenler, menfaatleri icabı, rahata alışık olanlardır, sosyal gelişmenin
hızlandırılmasından korkanlardır, taşlaşmış, yosun
tutmuş değerleri muhafaza etmek isteyenlerdir, hastalıklı
melonkoliklerdir.
Oysaki hayat bütün hareketi, aktivitesi, ileri atılışlarıyla
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diri, canlı ve değişiktir. Hayat dinamizmine can katan,
hayatı ören, kötülükleri protesto eden, insanlığımızı
yükselten sanatçılardan huylananlar, onları fildişi kulede
tutmak istiyorlarsa, korktukları içindir." (Bütün Şiirleri.
Syf: 21 Evrensel Yayınevi)
Evet, korkuyorlar.
Sanatın halkı aydınlatmasından, sanatçının da onurlu
halk aydını olmasından korkuyorlar. İşte bu yüzden o
bataklığı canlı tutuyorlar.
Egemenler 1990'dan bu yana "sosyalizm öldü", "tarih
bitti" yalan yaygarasıyla halkların hak ve özgürlük
mücadelesine, bu mücadelelerin eseri olan devrimci
değerlere, kültüre, sanata karşı dizginsiz bir saldırı içindedir. Yönetmen Derviş Zaim'in "yaşadığımız son 2030 yıl bizi bu hale getirdi" deyişi, bu süreci ifade eder.
Ve fakat, bu saldırılar karşısında o bataklığa da düşmedi. Grup Yorum ve meydanlara çıkardığı milyonların
gerçekliği bunu ifade eder.
Ve bakın, devrimci sanatımızın Mitralyöz’ü Ayçe
idil Erkmen, sanatçı kimliğiyle tutsak düştüğü hapishaneden dışarıdaki arkadaşlarına ne yazıyordu:

... Sanatımızı engellemek, halkın sesini susturmak
isteseler de bağlamamız özgürlük ve kurtuluş türkülerini
çalmaya devam edecek.
Tiyatromuz misyonunu her koşulda yerine getirecek.
Fotoğraf makinalarımız ve kameralarımız tarihe tanıklık
edecek. Ve Tavır'ımız emekçi halkımıza elden ele,
yürekten yüreğe ulaşmaya devam edecek. Bunu hiçbir
güç engelleyemeyecek. Ve devrimci sanatçılar her güne
bir adım daha ileride başlayacak.." ( İDİL-Syf 225Tavır yayınları)
Doğrudur; sanatın ve "sinemanın değer üretme
gayreti göstermesi gerekir."
İşte bu gerekliliğin yerine getirilmesi için sanatçılarımızın yüzü halka, hayat denilen kavgaya ve o kavganın
ölümsüz değerlerine dönüşen İdil’lere dönük olmalıdır.
Nihilizm: Hiçcilik, Yokculuk da denir. Her türden
değeri yadsır. Yerine alternatif koymaz. Devrimci değerleri de yadsıdığı için burjuvaziye hizmet eder. Ki öz
olarak, burjuva ideolojisinin küçük-burjuva kesimler
içinde etkili olan biçimlerinden biridir.
Telakki: Görüş, anlayış.
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Hapishanelerde Tutsak Kalan İnsanlığımız...
Hasta Tutsak Türkan ÖzeN
Tecrit İşkencesine KarşI Açlık Grevinde!
Behey uzaklarda yaşanan işkenceyi görmeyen gözlerimiz, hey dört duvar arasında olup bitene duyarsız
kalan insanlığımız, tutsakların açlık grevi yapmasını
bile kanıksayan bilinçsizliğimiz, cahil hafızamız… Hapishaneleri unutan avukatlığımız!
Belki hapishanelerde her gün yaşanan zulümlerden
sadece bir tanesi ama gördüğümüzü anlatmak da bize
ödevdir… Size bir haberimiz var…
Müvekkilimiz hasta tutsak Türkan Özen, Uşak Hapishanesi’nde hükümlü olarak tutulan bir Özgür Tutsak’tı.
6 Mart günü hastane sevki olduğu söylenerek kaldığı
koğuştan çıkarıldı ve sonrasında hapishane idaresince
Şakran Hapishanesi’ne sevk edildiği söylendi.
Hapishane idaresi müvekkilimize yalan söylemiştir.
Hiçbir neden olmaksızın müvekkilimiz sürgün edilmiştir.
Hasta tutsak Türkan Özen şu anda Şakran Hapishanesi'nde tekli hücrede tutulmakta günde 1 saat havalandırmaya
çıkarılmakta ve sohbet hakkı da kullandırılmamaktadır.
Hapishanelerde keyfi uygulamalar artarak devam
etmektedir. İdari yetkililerin bakanlık talimatı dedikleri
bir uygulama var ki akıllara zarar. Her saat başı hücre
kapısının mazgalı açılarak "iyi misin" şeklinde seslenilmekte, müvekkil bu uygulamayı kabul etmediği için
bir kaç görevli paldır küldür hücreye girerek "yaşıyor"
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kontrolü yaparak çıkmaktadırlar.
Gece-gündüz her saat başı "iyi misin", "yaşıyor"...
Müvekkil sürgün, hücrede tutulma, sohbet hakkının
uygulanmaması ve her saat yapılan keyfi uygulamaları
protesto etmek amacıyla açlık grevi yapıyor.
Hapishaneler ile ilgili yeni "güvenlik" yasalarının
uygulamaya gireceği günler yaklaşırken tutsaklar üzerindeki tecrit ve keyfi uygulamalar gün geçtikçe artıyor.
Müvekkilimiz hasta tutsak Türkan Özen'e yapılan
tecrit içinde tecrittir, işkencedir. Müvekkilimize uygulanan
bu haksızlıklara derhal son verilerek uygun şartlarda
tedavi edilmesi sağlanmalıdır.
Hapisanelerde Keyfi Uygulamalara Son!
Tecrit İnsanlık Suçudur! Hasta Tutsaklara Özgürlük!

Halkın Hukuk Bürosu
Gürsel Mah. Çevik Sok. No:13/10
Kâğıthane/İSTANBUL
Tel/Faks: 0212 296 31 59
halkinhukuk@gmail.com
21.03.2015
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Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor!
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Armutlu: 30 Mart Kızıldere Katlia-

Şişli-Mecidiyeköy: TAYAD’lı ai-

mı ve kahramanlığının yıldönümünde
Kızıldere'de yapılacak anmanın çağrı afişleri Armutlu'nun değişik yerlerine
asıldı. Halk Cephesi imzalı afişlerden 50
tanesi 19 Mart’ta Armutlu duvarlarına
yapıştırıldı.
Çayan: Çayan Halk Cepheliler Kızıldere anması için 19 Mart'ta 200 afiş
yaptı. Çayan Mahallesi'nde "Kızıldere’ye, Mahirler’i Anmaya Gidiyoruz"
masası açılarak halka 50 bildiri ulaştırıldı.
Bir adet “Mahir Hüseyin Ulaş” kitabı ve
5 Yürüyüş Dergisi verildi.
Esenler: Halk Cepheliler Çiftehavuzlar ve Namık Kemal mahallelerinde
20 Mart’ta Kızıldere ile ilgili toplam 100
afiş yapıldı. Çiftehavuzlar Mahallesi'nde Halk Cepheliler 22 Mart'ta Kazova, Kızıldere’ye gidiş, Grup Yorum’un 30. yılı ile Yürüyüş Dergisi ile
ilgili 30 afiş astılar.

leler 22 Mart'ta Mecidiyeköy ve Şişli etrafında afişleme yaptı. Kazova işçilerinin afişlerinden 60, 30 Mart Kızıldere afişlerinden 160, Yürüyüş Dergisi afişlerinden 30 afiş yapıldı. Yoldan geçen
birkaç kişi afişleme yapanların yanına gelerek “ne zaman geri dönülüyor, araçlar
nereden kalkıyor” diye sorular sordu.
1 Mayıs: Mahallede Kızıldere afişleri asıldı. 22 Mart'ta cemevi bölgesi ve
sağlık ocağı bölgesine toplamda 70 afiş
asıldı.
Yenibosna: Zafer Mahallesi’nde 23
Mart'ta 60 adet Kızıldere afişleri asan
Halk Cepheliler halktan olumlu tepkiler
aldılar.
İkitelli: 20 Mart'ta Kızıldere Katliamı anması ile ilgili afiş ve yazılama yapıldı. Kemalpaşa Caddesi baştanbaşa
afişle donatıldı. Parseller Caddesi’nde

Devrim Şehitlerini Anıyor
Umudu Büyütüyoruz!
Okmeydanı'nda Kızıldere
konulu seminer, 24 Mart'ta
devrim şehitleri anısına saygı
duruşu ile başladı. Mahir Çayan'ın ‘Hücredeki Adalı’nın
Rüyası’ şiirinin okunmasından
sonra toplantıya katılan kitle
ile Kızıldere türküsü söylendi.
30 Mart 1972 Kızıldere direnişi ve katliamına gelinen
süreç anlatıldı. Daha sonra Kızıldere'den bugüne, Mahir'den
Dayı'ya devrimci mücadelenin
gelişimi ve bugün verilen antiemperyalist, anti oligarşik
devrimci savaş değerlendirildi. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı seminer 29 Mart'ta Kızıldere'de yapılacak olan anmaya çağrı ile sonlandırıldı.
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afiş çalışması yapılırken "kolay gelsin"
diyerek Kızıldere'ye ne zaman gidileceğini soranlar oldu. Mehmet Akif ve
Atatürk mahallelerinde yapılan çalışmada 100 afiş yapıldı.
Avcılar: Parseller ve Firuzköy’de
23 Mart'ta 70 adet Kızıldere ve 20 adet
Yürüyüş Dergisi afişleri asıldı.
Esenyurt: Esenyurt Meydan ve çevresine 23 Mart'ta "Kızıldere Son Değil,
Savaş Sürüyor" imzalı afişleme çalışması
yapıldı. Sivil polislerin taciz etmelerine
rağmen Halk Cepheliler afişlemeye devam etti. Ve toplamda 75 afiş yapıldı.
Okmeydanı:Okmeydanı’nda 2223 Mart'ta Piyalepaşa, Mahmut Şevket
Paşa, Örnektepe ve Anadolu Kahvesi’nde 30 Mart Kızıldere’ye çağrı, Yürüyüş Dergisi tanıtımı ve Grup Yorum
30. yıl afişlemeleri yapıldı. Okmeydanı sokaklarında iki gün boyunca 400’ü
aşkın afiş yapıldı.

Onursuz Aramaya Son! "Adalet aramak, hele hele tek kişiysen,
Cepheliysen çok anlamlı!"

Malik (Dünyamalı) Kef Diyarbakır D Tipi'nden Tahliye Oldu!
6 – 7 Ekim 2014’te Amed’de Suriye’deki IŞİD saldırılarına ve katliamlarına
karşı Kobane halkı ile dayanışma ve Türkiye'nin Amerikan emperyalizmiyle yarattığı
IŞİD’e desteğini protesto etmek için Amed’in
her sokağında barikatlarda Amed Halk Cephesi de halkla omuz omuza olmuştu.
Amed Halk Cephesi üyesi Malik (Dünyamalı) Kef, 18 Aralık günü Ofis Sanat Sokağı’nda keyfi bir şekilde işkenceyle gözaltına alınmış ve ardından Kobane eylemlerine
katıldığı gerekçe gösterilerek tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Hapishanesi’ne konulmuştu. 26 Şubat günü ilk mahkemesine çıka-

cakken Malik Kef’e ayakkabı araması dayatılmış, bu onursuzluğu kabul etmediği içinde savunma hakkı engellenerek mahkemeye çıkarılmamış ve hakkında disiplin soruşturması açılmıştır. Savcı ise; zorla yani işkenceyle getirilmesi için talimat vermişti.
Malik Dünyamalı Kef, 24 Mart'ta Diyarbakır Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına ayakkabısı zorla çıkarılarak getirildi. Mahkemeye ayakkabısız getirilen Malik Dünyamalı Kef hapishanenin ve jandarmanın onursuz ve keyfi uygulamasını protesto etti. Duruşmanın ardından tahliye kararı verildi.

Esenyurt Halk Cephesi 18 Mart’ta yaptığı açıklamada halka çağrıda bulundu. Açıklamada; “34 ZC 5221
ve 34 EH 2873” plakalı sivil polis araçları arkadaşlarımızı takip ve tehdit edip sözlü tacizde bulunuyor.
AKP'nin eli kanlı polisleri sizi uyarıyoruz! Arkadaşlarımızı takip ve tehdit etmeyi bırakın!”
denilerek 34 EH 2873 plakalı araçların görüldüğü her yerden kovulması mahallelerde AKP’nin
eli kanlı polislerinin barındırmama çağrısı yapıldı.

İşkencecileri Teşhir Ediyoruz!
34 ZC 5221 ve 34 EH 2873
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Devrimci Tutsakları 24 Saat Kamera İle İzlemek Şerefsizliktir!
TAYAD’lı aileler 18 Mart’ta Antalya Kışlahan Meydanı'nda
yaptıkları eylemle devrimci tutsakların 24 saat kamera ile izlenmesini protesto etti. AKP iktidarının kendisine biat etmeyen
her kesime saldırdığının ifade edildiği açıklamada, “AKP iktidarı dışarıda saldırırken hapishanelerde de boş durmuyor, devrimci tutsakları 24 saat gözetliyor, avukat görüşmeleri yaptırmıyor,
hasta olan tutsakların tedavilerini yaptırmıyor, bizler evlatlarımızın
anneleri, babaları, arkadaşları olarak tecrit içinde tecrit yaparak
evlatlarımızı katletmenize izin vermeyeceğiz. 24 saat kamera ile
gözetleyerek neyi aradığınız evlatlarımızın beyinlerindedir”
denildi. TAYAD’lı aileler “faşizmin hapishanelerinde evlatlarımızı yalnız bırakmayacağız” diyerek bitirdikleri eylemde sloganlarıyla tutsakların yanında olduklarını gösterdi.

Soyguna Karşı
Halkın Öfkesi
Büyüyor!
Halkın Mühendis Mimarları, 20
Mart'ta Okmeydanı Halk Meclisi
toplantısına katılarak elektrik faturaları üzerinden yapılan soygun ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.
Toplantıda; kayıp kaçak bedeli
başta olmak üzere diğer bedeller ile
enerji dağıtım tekellerinin halkın cebindeki üç kuruşa bile göz diktiği anlatıldı. Sadece kayıp kaçak bedeli üzerinden 8 yılda 33 milyar liranın halkın cebinden çıktığı belirtildi. Ayrıca
faturalardaki soygunun perakende
satış bedeli, dağıtım bedeli, iletim bedeli, enerji fonu, TRT payı, belediye
tüketim vergisi adı altında devam ettiği, üstüne bir de KDV alındığı anlatıldı. Bu büyük elektrik soygununa
karşı çözümün örgütlenmek olduğu,
bunun da yerinin halk meclisleri olduğu, halk meclislerinde halkın ortak
sorunlarının tartışılıp halkın kendi
çözümünü üreteceği vurgulandı.
Halkın Mühendis Mimarları’nın
yaptığı Hasan Ferit Gedik Rüzgar Türbini gibi alternatiflerin de tam olarak
bu soyguna karşı hayata geçirildiği belirtildi ve daha fazla yaygınlaşması, bu
ve benzeri projelerin daha fazla üretilmesi için de torna atölyelerine,
torna ustalarına ulaşma çağrısı yapıldı.
Halk, kendi elektrik faturalarını da
gösterip faturaların neden yüksek
geldiğini gözleriyle gördü. 30 kişinin
katıldığı sunum, 1 saat sürdü.

HATAY: Samandağ Abdullah Cömert alanı’nda TAYAD’lı
aileler devrimci tutsakları sahiplendi. 23 Mart'ta bir araya gelen
TAYAD’lı aileler yaptıkları basın açıklamasında “evlatlarımızın
24 saat izlenmesine izin vermeyeceğiz. Tecrit hücrelerinde evlatlarımızı kamera ile izlemek ahlaksızlıktır. Avukat görüşlerini
cam kafeslerle engellemeye çalışmak faşizmin alçaklığını gösteriyor” dediler. Devrimci tutsakların sesi olunup AKP'nin devrimcilere karşı olan politikaları halka teşhir edildi. Açıklamadan
sonra TAYAD’lı aileler slogan atarak açılan masaya geçip halka bildiri dağıttı. Ayrıca masada Onbeşinde Bir Fidan Berkin Elvan, Mahir Yürekliler, Ferhat ile Volta, Umut Veren Asi Gazetesi ve Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Halkın İradesine Saygısızlık Yapanları
Mahallemizde Barındırmayacağız!
Armutlu halkı, esnafların kaldırımları işgalinden kaynaklı yaşadıkları sorunların çözülmesi için halk meclisine başvurmuş, ardından başlatılan çalışmalar sonucunda halkla birlikte bir karar alınmıştı. Bu karar esnafların kaldırım işgalini ortadan kaldıracak ve
halkın güvenli rahat bir şekilde, yola çıkmadan kaldırımdan yürüyebilmesini sağlayacaktı.
Bu doğrultuda halk meclisi üyeleri yaklaşık 15 kişiyle birlikte kaldırım işgali yapan esnafları ziyaret edip kaldırımları açmaları üzerine konuşup söz aldı. Söz alınmasıyla birlikte halk meclisi bu kararını mahallede herkese duyurdu. Karara uymamakta kendini dayatan Mehmet Aydın ve oğlu Erhan Aydın kendilerini uyarmaya gelen halk meclisi üyelerine saldırdılar, bıçak çekip tehdit ettiler. Bu saldırının ardından halk meclisi üyeleri tekrar geleceklerini, halkın kararına saygısızlık yapılamayacağını anlattılar. Daha sonra alınan karar ile halk meclisi üyeleri ve mahallenin devrimcileri Armutlu meydanında olan
bu dükkânın kaldırımı işgal eden kısmını balyozlarla yıktılar.
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Hüseyin Kasım Armutlu Ölümsüzdür!

Hüseyin Kasım Armutlu bir halk adamıydı. 18 yıldır devrimci mücadelenin içindeydi. Büyük Ölüm Orucu Direnişi döneminde yaşadığı gözaltılar ve tutsaklıklar, İngiltere’de
yaşadığı sorunlar onu savurmadı. Aksine yaşamıyla yeni olanaklar yaratan, hasta yatağında bile dergi satmaya, yeni ilişkiler çıkarmaya, hareket için maddi olanaklar yaratmaya
çalışan ve ailesini de örgütleyen oldu.
İngiltere’den 21 Mart sabahı getirilerek Gülsuyu’na defnedilen Hüseyin Kasım Armutlu’yu, Halk Cepheliler ellerinde kızıl flamaları, dillerinde “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” sloganları ile Gülsuyu Mezarlığı’na yürüyerek andılar. Mezarının başına gelindiğinde Hüseyin Kasım Armutlu nezdinde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Halk
Cephesi’nin yaptığı açıklama ile “Mücadelesinde gösterdiği özverisinin, mütevazılığının
ve harekete bağlılığının önünde saygı ile eğiliyoruz” denildi. Ardından İngiltere’den gelen yoldaşları Hüseyin Kasım Armutlu’nun hayatından kısaca bahsettiler. Ardından kızı
ve oğlunun da konuşmasının ardından “Bize Ölüm Yok” marşı söylendi. Anma bitirildi.

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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Günümüzün Dehak’ları ABD Emperyalizmi ve İşbirlikçilerine Karşı

Savaşımız Artarak Sürecek!
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Asırlar öncesinden günümüze nasıl yıkıldıysa zalimlerin saltanatları başlarına; bugün de emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sömürü düzeni öyle yıkılacak! Bizler bu isyan gününde milyonlar olup zalimlerin yenildiğini müjdeleyen yeni ateşleri dünyanın dört bir yanında yakacağız! Newroz Piroz Be! Halk Cepheliler bulundukları heryerde Newroz Ateşlerini yaktılar.
İstanbul’un İkitelli, Çayan, Gazi, Bahçelievler, Esenler, Armutlu mahallelerinde Newroz ateşleri yakılarak kutlandı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde ve İstanbul Gazi
Mahallesi Şair Abay Konanbay Lisesi’nde Newroz ateşleri yakıldı.
Halk Cepheliler, 21 Mart günü Newroz ateşini Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Dörtyol bölgesinde yaktılar. Gazi Halk Meclisi’nden döryola kadar yürüyüşle başlayacak olan program öncesinde Fevzi Çakmak Caddesi
Halk Cepheliler tarafından iki yönlü trafik kesilerek
araç geçişlerine kapatıldı. Saat yaklaştıkça kalabalıklaşan
kitle 19.00’da “Kawa’dan Cengiz’e Cengiz’den Berkin’e
İsyanı Büyütüyoruz! - Halk Cephesi” pankartıyla yürüyüşe
başladı. Gazi Halk Meclisi’nden başlayan yürüyüş Newroz ateşlerinin yakıldığı dörtyola kadar sürdü. Dörtyola gelindiğinde ateş etrafında davul eşliğinde halaylar çekildi,
sloganlar büyük bir coşkuyla atıldı. Sahneye ilk olarak
Denge Hewi çıktı. Denge Hewi’nin yaptığı Kürtçe ve Türkçe açıklamada, Kürt halkının kurtuluşunun savaşmakta olduğu, serhıldan çağrısının bugün halen geçerli olduğu anlatıldı. Daha sonra Halk Cephesi açıklamasında; barış ve
çözüm sürecinin aldatmaca olduğu, amacın emperyalizm

Mahallerimizde Berkin'in Katili
Halk Düşmanlarının Tacizine
Geçit Vermeyeceğiz!
Çayan Mahallesi’nde 24
Mart'ta “Bağımsız Türkiye Halk
Konseri” için stant çalışması yapan Halk Cepheliler, mahallelerinde standın ve Halk Cepheliler’in fotoğraflarını çekip, an be
an yaptıklarını işkence karargâhlarına aktararak, halkı taciz
edip, fişleme yapan bir sivil polis fark ettiler. Halktan gelen tepkiler üzerine ağlayarak kaçmaya
çalışan katil, halkın adaletinden
kaçamadı. Halk tarafından dövülerek cezalandırıldı! Çayan Halk Cephesi açıklamasında; "Hiçbir mahallemizde
elinizi kolunuzu sallayarak gezmenize izin vermeyeceğiz.
Her taciz girişiminizde halkın adaletiyle karşılaşacaksınız. Her girişiminizde yeni Sibel Yalçınlar’la, Hasan Selim Gönenler’le, Fırat Özçelikler’le karşılaşacaksınız" dedi.
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Gazi
ve oligarşinin Kürt halkının direnişini tasfiye etmeye çalıştığı, Kürt halkının kurtuluşunun diğer Türkiye halklarıyla birlikte mücadeleden geçtiği belirtildi. “Kürt halkımız katliamlara uğramaya devam ederken hangi BARIŞ’tan bahsediyorsunuz? Tayyip Erdoğan “Kürt sorunu
yok terör sorunu var deyip, daha ne istiyorsunuz neyiniz
eksik” derken hangi SÜREÇ’ten bahsediyorsunuz” diye
soruldu. Açıklamadan sonra Denge Hewi’nin söylediği
Kürtçe halay şarkılarıyla kitle coşkulu halaylara durdu.
Ateşlerin üzerinden atlanıldığı, havai fişeklerin atıldığı
Newroz etkinliğine 400 kişi katıldı.
İstabul dışında da Anadolu’nun dörtbir yanında Newroz kutlamaları yapıldı. Bu illerden bazıları şöyle Hatay,
Wan, Ankara, Bursa, Muğla, İzmir, Antep ve Dersim illerinde Newroz ateşleri yakılıp kutlamalar yapılrı.

Okmeydanı'nda Provokatör
Mahalleden Kovuldu!

Halk Cephesi 18 Mart’ta yaptığı açıklamada İstanbul
Okmeydanı Mahallesi’nde faşist bir kişinin 30. Yıl konseri çalışması yapan Halk Cephelilere saldırdığını bildirdi.
Açıklamada “Grup Yorum 30. yıl konser çalışması için 18
Mart’ta açılan masayı gerici faşist bir kişi tekbir çekerek
tekmeledi ve arkadaşımıza saldırdı” denilirken, bu kişinin mahalle halkı tarafından Okmeydanı’ndan kovulduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca bu saldırının polisin
planlanmış bir provokasyonu olduğu dile getirildi.

Çayan Mahallesi’ nde Torbacı
Halka Teşhir Edildi

Halk Cepheliler 19 Mart’ta yaptığı açıklamada İstanbul Çayan Mahallesi’nde geçmişte torbacılık yaptığından
dolayı cezalandırılan bir kişinin tekrar mahallede görüldüğünü haber alır almaz harekete geçti. Halk Cephelileri görünce kaçan torbacı ile ilgili halka bilgi aktarıldı ve
bir daha mahallede görüldüğünde cezalandırılacağı bildirildi.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Artık Yeter! Halkın Da Bir Adaleti Olduğunu Göstereceğiz Size!
Köpeklerinizi Bağlamazsanız Hem Sizi Hem de Köpeklerinizi
Hedef Alacağız!
AKP’nin beslediği çetelerinin devrimcilere ve halka yönelik saldırılarına karşı Cephe milisleri uyarı amacıyla, 23
Mart’ta AKP Maltepe Esenkent Mahalle Temsilciliği’ni
taradı. Bir sonraki gün de çetelerin üssü olan Cadde Tekel'i taradı. Yaptıkları açıklamada: “Gülsuyu Mahallesi’nde
son 2 yılda AKP’nin polisinin yönlendirmesiyle çeteler tarafından devrimcilere ve halka yönelik saldırılarda Hasan
Ferit Gedik katledildi, birçok insan yaralandı. Son olarak
Kartal Adliyesi’nde görülen Hasan Ferit Gedik’in katledilmesi davası çıkışında Umut Kaya silahla vuruldu. Tüm
saldırılar mobeselerin altında olmasına rağmen hiçbir saldırının failleri yakalanmadı. AKP çeteleri halkı sindirmek
için kullanıyor. Bu nedenle bu saldırıların sorumlusu AKP

Volkan Baran Tutuklandı
Halk Cepheli Volkan Baran çalıştığı işyerinden işkenceciler tarafından 22 Mart gecesi zorla gözaltına alındı. Halk Cephesi, Mersin Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nda(merkezde) bekletilen Volkan için çağrı
yaparak emniyetin önünde sahiplenmişti. Mersin Halk
Cephesi Volkan Baran’ın 3 farklı dosyadan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını, bir dosyadan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hükmü olduğundan dolayı tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Hapishanesi’ne gönderildiğini bildirdi.

Birbirimizden, Hayattan ve
Tarihimizden Öğreniyoruz
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi'nde düzenli olarak yapılan ateş başı sohbetleri 19 Mart'ta Şükrü Sarıtaş Parkı’nda
yapıldı. Halk Cepheliler Yürüyüş Dergisi’nin son sayısında
çıkan "Devrimci Okul" ve "Cepheli" köşelerini okuyarak
üzerine sohbet ettiler, değerlendirmelerde bulundular. Gündeme dair de bilgilendirmeler yapılan sohbete 10 kişi katıldı. Mahallede 20 Mart'ta Halk Okulu çalışması yapıldı. Akşam Anadolu Haklar Derneği’nde bir araya gelen
Halk Cepheliler "Gözaltı Tavrı", "Korku ve Meşruluk" konularını ele aldılar. Yaşanan örnekler, işkencehanelerdeki direniş üzerine sohbet edildi. Korku nedir, asıl olarak
nelerden korkulması gerektiği, meşruluk nedir, meşruluğun temelleri anlatıldı. Çalışmaya 17 kişi katıldı.
İkitelli: İkitelli Özgürlükler Derneği’nde 20 Mart'ta
Halk Okulu çalışması yapıldı. "Disiplin" konusu üzerine
Yürüyüş Dergisi’nde yayımlanmış bir yazının okunmasının ardından “Neden Disiplinli Olmalıyız?" sorusu soruldu ve herkesin kendine göre cevaplamasının ardından
disiplin ve disiplinsizlik örnekleri verildi. Karşılıklı konuşmaların ardından çalışma sona erdi. Hazırlanan ikramlar
dağıtıldı ve dernek çalışanları tarafından Halk Okulu çalışmasına katılanlara ithafen yazılmış bir şiir okundu. Halk
okuluna 7 kişi katıldı.

ve polisidir. Artık yeter. Halkın da bir adaleti olduğunu göstereceğiz size. Devrimcilere ve halka kurşun sıkmanın ne
demek olduğunu göstereceğiz. Çete elebaşları Aykan Akdağ, Barış Yılmaz, Uğur Köroğlu sizleri mutlaka bulacak
ve suçlarınızın cezasını ödeteceğiz" denildi.

İnsana Yaraşır Ulaşım İstiyoruz!
Ankara Halk Cephesi
“İnsana Yaraşır Ulaşım
İstiyoruz” şiarıyla 20
Mart’ta kampanya başlattı. Kampanyanın ilk eylemi Tuzluçayır meydanda
yapıldı. Halk Cepheliler kampanyanın amacını anlatan bildiriler ve önlüklerle General Zeki Doğan Mahallesi’nden
meydana doğru yürüyerek bildiri dağıtımı yaptı. Meydanda
yapılan açıklamada Tuzluçayır Mahallesi’ne verilen otobüs hatlarının az, seferlerin yetersiz olduğu, türlü bahanelerle otobüs seferlerinin iptal edildiği, mahalle halkının pahalı ulaşımı tercih etmek zorunda bırakıldığı ifade
edildi. Yaşanan sorunların Mamak halkının AKP‘ye oy vermemesinden kaynaklandığı ve insanca ulaşım hakkı için
mücadele edileceği söylendi. Kampanyanın imza toplama ve eylemlerle devam edeceği söylenen açıklama ”Ulaşım Haktır Engellenemez, Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganlarıyla sona erdi. Eyleme 14 kişi katıldı.

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

Avcılar'da Halk Toplantısı Yapıldı
22 Mart tarihinde, Avcılar Parseller Mahallesi’nde halk
toplantısı yapıldı. 22 Mart'ta yapılacak toplantı için 20
Mart'ta ozalit asıldı, bildiri dağıtıldı. Toplantı öncesi, mahallede esnaflar ve kahveler dolaşıldı, sesli çağrı yapıldı. AKP'nin polisleri, toplantıyı engellemek için halkı taciz etmeye çalıştı. Katil polisler halkla beraber mahalleden kovuldu. Toplantı akşam başladı. Toplantıda diğer mahallelerdeki Halk Meclisi çalışmaları anlatıldı. Halk
Meclislerinde halkın söz sahibi olduğu anlatılarak, bugün
neden halk meclislerinde birleşmek gerektiği, önemi anlatıldı.Toplantıya katılan mahalleli mahallenin sorunlarını
anlattı. Toplantıda şu kararlar alındı; iki hafta sonra daha
büyük bir yerde kitlesel toplantı yapma kararı alındı. Aile
komitesi, Köy dernekleri ile ilgilenme komitesi, Gençlik
ve Esnaf komitesi olmak üzere 4 komite kuruldu. Toplantıya 50 kişi katıldı.

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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Eskişehir

Antalya

Hatay

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR SUSMAYACAĞIZ,
ADALET MÜCADELEMİZ SÜRECEK!

BERKİN İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

ANTALYA: 19 aydır, her hafta cumartesi günü yapılan "Berkin İçin Adalet İstiyoruz" eylemi, Antalya Halk Cephesi tarafından bu hafta da yapıldı. 21 Mart tarihinde Kışlahan Meydanı'nda yapılan adalet eyleminde; “Berkin Elvan’ın Katilleri Cezalandırılsın Adalet İstiyoruz!” pankartı açıldı. Eylemde aynı içerikte sloganlar atıldı. Eylemde yapılan açıklamanın ardından Grup Yorum‘un Berkin için bestelediği türkü söylendikten sonra eylem bitirildi.
ESKİŞEHİR: 20 Mart tarihinde, Berkin'in katillerinin
açıklanması için oturma eylemi yapıldı. Eskişehir Adalet
Sarayı önünde yapılan oturma eylemine 8 kişi katıldı. Halk
Cepheli ve Dev-Genç'lilerin adliyenin önüne gelmesiyle adliye önünde bekleyen katil polis sürüsü adliyenin içine kaçtı. "Berkin’in Katilleri Açıklansın" yazılı pankart açılıp basın açıklaması okundu ve ardından yarım saatlik oturma eylemine geçildi. Eylemde sık sık hesap soran sloganlar atıldı. Eskişehir'de katledilen bir diğer halk çocuğu Ali İsmail Korkmaz gibi, Berkin Elvan'ın da Eskişehir’de Cepheliler tarafından sahiplenileceğini, Berkin için adaletin sağlanması için Türkiye'nin dört bir yanında bedel ödenen eylemleri ve Berkin’in katillerinin bulunması için meydanlardan saraylara savaşa devam edileceğini anlatan ajitasyonlar çekildi. Halkın ve adliye çalışanlarının alkışlarıyla
destek verdiği eylem iradi olarak sona erdirildi.

Adalet Ne Dolmabahçe Sarayı’nda
Ne Aksaray’da,
Ne de Adalet
Sarayı’ndadır!
Adalet Halkın
Ellerindedir!
Çayan Mahallesi’nde 23 Mart
akşamı Cephe milisleri Sokullu
Caddesi’nde “Berkin’siz Dünyayı
Başınıza Yıkarız / CEPHE” yazılı pankart astı. Halka ajitasyonlarla “Berkin için 600'ü aşkın gündür
adalet verilmediği, adalet istemedikleri bir günün bile olmadığı,
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adalet talebi karşısında işkence, gözaltı, tutuklama gibi saldırılara uğradıkları anlatıldı. “Adalet ne Dolmabahçe Sarayı’nda ne Aksaray’da, ne de Adalet Sarayı’ndadır. Adalet halkın ellerindedir” denildi. Eylem “Umudun Adı DHKP-C”,
“Fırat’larla Hesap Sorduk Soracağız”, “Berkin’siz Dünyayı Başınıza Yıkarız”, “DHKC - SPB Katillerin Peşinde” sloganlarıyla iradi olarak bitirildi.

Berkin İçin Adalet İstiyoruz!
Halkın Adalet İçin Mücadelesini
Hiçbir Güç Engelleyemez!
Halkın adalet talebini gözaltı, baskı ve soruşturmalarla
bitirebileceğini sanan AKP, Berkin için adalet isteyen Eğitim-Sen'li bir öğretmene soruşturma açtı.
11 Mart’ta Berkin Elvan’ın katledilmesinin birinci yıldönümünde, Eğitim-Sen tarafından yapılan basın açıklaması gerekçe gösterilerek, Ayhan Erkal hakkında soruşturma açıldı.
23 Mart tarihinde, Eğitim-Sen Antakya Şubesi, “Hepimiz
Ayhan’ız” başlığıyla sendika binasında açıklama yaptı.
Açıklamayı Antakya Emek ve Demokrasi Güçleri adına
KESK dönem sözcüsü Atıf Kılıç okudu; Yapılanın faşizm olduğunun altı çizilen açıklamada “Sonuç olarak son dönemlerde artan baskı, tehdit, soruşturma vb. yaklaşımlara karşı
fiili-meşru mücadelemizi yılmadan, korkmadan sürdüreceğimizi ilan ediyoruz” denildi.

Berkin Elvan’ın cenazesine
milyonlar katıldı...

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Çarşıda, Pazarda, Metroda, Otobüste!
Yürüyüş Dergisi Halkın Olduğu Her Yerde!
“Sen yürürsün rüzgar yürür
Sabahlar sığmaz olur gözlerine
Her adımda çözülür bir karanlık...”
Adnan Yücel
Halk Cepheliler, Dev-Genç’liler,
okurlarımız yürüyor, umudun sesi
Türkiye’ye yayılıyor. Şairin dediği
gibi her adımımızda bir karanlık aydınlanıyor…

İSTANBUL
İkitelli: 17 Mart ve 18 Mart günlerinde gerçeğin sesi Yürüyüş Dergisi’nin son sayısının tanıtımı yapıldı.
Atatürk Mahallesi’nde 30 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.
18 Mart günü de Parseller Mahallesi’nde hedeflenen bir sokakta kapı
çalışması yapıldı. Bir saat süren dergi tanıtımında 10 adet dergi halka ulaştırıldı.
19 Mart günü Parseller-Perşembe
Pazarı’nda yapılan tanıtımda, pazarın
bir başından öbür başına kadar sloganlar atıldı ve ajitasyon çekildi. Dergi dağıtımı sırasında halkla gündem ve
halk meclisleri hakkında sohbet edildi. Yaklaşık 2 saat süren bu çalışma sırasında, 40 adet dergi halka ulaştırıldı. Ayrıca 24 Mart tarihine kadar her
gün dergi satışına satılıdı.
Gazi: 18 Mart günü, Liseli DevGenç’liler, Şair Abay Konanbay Lisesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin 460. sayısının tanıtımını yaptı. Yapılan çalışmada 20 dergi öğrencilere ulaştırıldı.

Esenler: Çiftehavuzlar Mahallesi’nde 20 Mart’ta yapılan kapı çalışmasında 20 dergi halka ulaştırıldı.

Bahçelievler: 19 Mart günü, Zafer Mahallesi’nde kapı çalışması yapıldı. 19 dergi halka ulaştırıldı. Ayrıca Mahmutbey yolundan Şirinevler’e
kadar olan bölgede esnaf çalışması yapıldı, 30 dergi dağıtıldı.
22 Mart günü, Yıldırım Beyazıt
Caddesi ve Şirinevler Metrobüs Köprüsü üzerinde dergi dağıtımı yapıldı. 20
dergi halka ulaştırılıdı.
Kadıköy: Dev-Genç`liler 20
Mart’ta Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı

için masa açtı. Masada Grup Yorum şarkıları çalınarak 30. yıl broşürleri dağıtıldı. Üç saat açık kalan masada 16 Yürüyüş Dergisi ve 1 Berkin Elvan kitabı Kadıköy halkına ulaştırıldı.

Karanfilköy: 17 Mart günü, Halkın Mühendis Mimarlarının yaptıkları çalışmada 28 dergi halka ulaştırıldı.
Yapılan çalışmada halkla gündem hakkında sohbetler yapıldı.
Mahmutbey: 20 Mart’ta iki Halk
Cephelinin yaptığı çalışmada 11 dergi halka ulaştırıldı.
İstanbul Üniversitesi: DevGenç’liler 18-19-20 Mart’ta Siyasal
Bilgiler, İletişim ve Hukuk fakültelerinde yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerine 40 dergi ulaştırdı. Öğrenciler ayrıca Beyazıt Meydanı'nda yapılacak Newroz kutlamasına davet edildi.
Gebze: Devrimci İşçi Hareketi
22 Mart’ta Çayırova, Emek ve İnönü
mahallelerinde yaptığı çalışma ile 31
Yürüyüş Dergisi’ni işçilere ulaştırdı.
Yapılan çalışmada yeni işçilerle tanışıldı, ilişki kuruldu.

ANTALYA:

15 Mart günü,
Halk Cepheliler Yürüyüş Dergisi’nin
459. sayısının tanıtımını Göksu Mahallesi’nde yaptı.Yapılan çalışmada
mahalle halkı evlerinde ziyaret edildi.

MUĞLA:

Dev-Genç'liler 20
Mart'ta esnafları gezerek Tavır ve Yürüyüş dergisinin 460. sayısının tanıtımını yaptı. Çalışmada 16 Yürüyüş
ve 2 Tavır Dergisi halka ulaştırıldı.

TEKİRDAĞ: Dev-Genç'liler
19 Mart’ta Çiftlikönü Mahallesi’nde iki
saat boyunca yaptıkları tanıtımda 28
dergiyi mahalle halkına ulaştırdılar.

BURSA: 17 - 22 Mart tarihleri
arasında Bursa’nın birçok mahallesinde
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıldı.
Halk Cepheliler’in ve Dev-Genç'lilerin yaptığı dergi tanıtımı boyunca
Bursa’nın yoksul mahallerinde

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

İkitelli
AKP’nin gerici faşist politikaları halka teşhir edildi. Halk Cepheli ve DevGenç'liler Gemlik’te 60, Kestel’de
55, Panayır’da 35 ve Teleferik’te 55 olmak üzere toplamda 205 dergiyi halka ulaştırdı.

Yürüyüş

KOCAELİ: Dev-Genç'liler 22

29 Mart
2015

Sayı: 462

Mart'ta dergi dağıtımı yaptılar. Esentepe Mahallesi’nde 65, Tavşantepe Mahallesi’nde 10, Erzurum( Çınarlı ) Mahallesi’nde 20, İzmit merkezde ise 10
tane olmak üzere toplamda 105 dergi
halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımı sırasında
halkla sohbet edildi ve halk DevGenç'lileri evlerine davet ettiler. Ev ziyaretlerinde geçen sohbette mahalledeki
uyuşturucu kullanımının arttığı, polisin
göstermelik operasyonlar düzenlediğini söylendi.

İZMİR:

Narlıdere Çatalkaya
Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. 22 Mart'ta yapılan ve beş
Halk Cepheli’nin katıldığı dağıtımında 41 dergi halka ulaştırıldı.

DENİZLİ: Halk Cepheliler ve
Dev-Genç’liler Yürüyüş Dergisi’ni
halka ulaştırmaya devam ediyor. Pınarkent’te evlerin kapısı tek tek çalındı,
esnaflar ziyaret edildi. Gidilen her
evde sohbetler edildi ve halkın sorunları dinlendi. Yapılan dağıtımda 27 dergi halka ulaştırıldı.
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Avrupa’da
İSMAİL ZAT ÖZGÜR!
Alman emperyalizmi tarafından 16
Aralık 2014'de tutuklanan İsmail Zat tahliye oldu.
Bu haksız, hukuksuz, gayri-meşru tutukluluk 23 Mart, saat 12.30'da sona erdi.

Anadolu Federasyonu konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "İsmail Zat arkadaşımızın özgürlüğü, birincisi, Almanya'nın elinde onu suçlayabilecek tek bir gerekçe bile olmamasının, ikincisi, onun sahiplenilmesinin sonucudur. İsmail Zat'ın tutukluluğu boyunca, Fransa'dan Belçika'ya, Avusturya'ya kadar Avrupa'nın birçok ülkesinde, Almanya konsolosluklarının önünde bu haksız tutuklamayı protesto edip, "İsmail Zat'a Özgürlük"
talebini haykırdık. Almanya'nın birçok şehrinde, Anadolu Federasyonu üyeleri, "İsmail Zat'a Özgürlük" talebiyle eylemler yaptılar. Yunanistan'daki Halk Cepheliler, örnek bir sahiplenme gösterdiler. Kısacası, bu haksızlık, hukuksuzluk karşısında sessiz, tavırsız kalınmadı. Hiçbir devrimcinin yalnız
ve sahipsiz olmadığı emperyalistlere bir kez daha gösterilmiş
oldu" dedi.

Dünyadaki Hiçbir Siyasi Tutsak
Yalnız Kalmayacak!

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

1923 yılında Uluslararası Kızıl Yardım örgütü tarafından
Paris Komünü’ne atfen (18 Mart - 28 Mayıs 1871) Politik Tutsaklarla Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilen 18 Mart'ta
Avusturya'da ve Almanya'da eylemler düzenlendi.
Viyana solu ve demokratik kurumlarının düzenlediği eyleme, Anadolu Federasyonu Avusturya ve Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu da katıldı. Eyleme katılan Anadolu Federasyonu Avusturya üyeleri Şadi Özpolat ve İsmail Zat'ın
resimleri dışında Yusuf Taş, Özgür Aslan, Sonnur Demiray,
Muzaffer Doğan ve Özkan Güzel'in resimleri bulunan bir pankart taşıdılar.
Devrimci İnşaa'nın taşıdığı “Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük” yazılı pankartlar, kızıl bayraklar ve tutsak bulunan Peru
Komünist Partisi lideri Gonzalo ile Fransa ve Almanya'da tutsak bulunan Türkiyeli devrimciler Zehra Kurtay, İsmail Zat
ve Şadi Özpolat'ın resimleri bulunan dövizlerle Yunanistan
Buyükelçiliği'nin önüne yüründü.
Viyana'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin önüne gidilmesine
500 metre mesafede engellendiler. Son olarak İspanya Büyükelçiliği’nin önünde, orada tutsak bulunan anarşist ve komünist tutsaklarla dayanışma ifade edildi.
En son İranlı tutsaklarla ilgili bir yazı okundu. Avusturyalılar’ın açtığı Grup Yorum marşlarıyla Avusturya Ekonomi Odası'na kadar coşkulu sloganlarla yüründü ve orada güne
dair son bir açıklama yapıp eylem bitirildi.

Halk Komitesi Sinema Akşamı
Bremen'de Umudun Çocuğu Berkin'in
Okmeydanı'ndaki anma etkinliği görüntüleriyle birlikte Halk Komitesi-Sinema
Akşamı gerçekleştirildi. 12 kişinin katıldığı
sinema akşamımıza, Berkin’imizi anma etkinliklerinden oluşan video gösterimiyle
başlandı. Ayrıca Grup Yorum'un geleneksel hale getirdiği "Bağımsız Türkiye Konserinin duyurusu ve
tanıtımı yapıldıktan sonra, halk komitemizin sinema topluluğu
tarafından seçilen "12 Kızgın Adam" filmi izlendi.
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Almanya:
22 Mart günü saat 14.00’da Anadolu Federasyonu Netzwerk
für Politische Gefangen, Rote Hilfe Stuttgart ve Antifa Stuttgart
ile birlikte düzenlenen miting ve yürüyüş Stuttgart Stammheim
Hapishanesi’nin önünde gerçekleştirildi. Stuttgart-Stammheim
Hapishanesi’nde tutuklu olan Anadolu Federasyonu üyelerinden
Yusuf Taş, Özgür Aslan, Muzaffer Doğan ve İsmail Zat sürpriz
bir şekilde arkadaşlarını coşkuyla karşıladılar. Hapishane önüne gelen kitleyi hücrelerin bir penceresinden dalgalanan kızıl bir
fularla karşıladı tutsaklar. Yürüyüşü düzenleyenler açıklamaları
ile başlanıldı eyleme. Kızıl bayraklar dalgalandırıldı ve hep bir
ağızdan halay türküleri söylendi. Stuttgart Antifa grubu uçurmak
için hazırladığı balonlar hep birlikte havaya bırakıldı. Her balonun
ucunda bir yazılı kart bağlanmıştı. Kartlarında üzerinde Almanya’da tutuklu olan bir siyasi tutsağın resmi ve kısa anlatımı
bulunuyordu. Hapishaneden tutsakların 'İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek' sloganları yankılandı. Daha sonra StuttgartStammheim Hapishanesi’nin önünden başlayarak hapishanenin
etrafından yürüyüşe geçildi. Yürüyüş boyunca sloganlar atıldı.
Eyleme yaklaşık 110 kişi katıldı.

Gerçeğin Sesi'ni
Halklarımıza Ulaştırıyoruz

Londra'da Haftalık Yürüyüş Dergisi standı 21 Mart Cumartesi 14.00 –
16.00 arası Woodgreen Kütüphanesi
önündeydi. İki saat süren stantta 11 dergi ve Halk Cephesi tanıtım broşürleri
halka ulaştırıldı. İngiltere'nin York şehrinde de 21 Mart Cumartesi günü, 10
Tavır Dergisi 10 Yürüyüş Dergisi halklarımıza ulaştırıldı.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Emperyalistler Ukrayna'dan Elinizi Çekin!
14 Mart günü,
“Militaristleşme ve
Savaşa Karşı İnisiyatif” Ukrayna'daki
savaşla ilgili Viyana'daki Amerlinghaus'ta bir panel düzenledi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı toplantıya konuşmacı olarak Ukrayna'dan bir Borotba temsilcisi katıldı. Sunucu
Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu (UTMP) temsilcisi, önce sorular sordu ve sonra izleyicilerin sorularına yer
verdi. Borotba temsilcisi, öncellikle örgütünden selamlar getirdiğini belirterek, Ukrayna'da bir birlik olan Borotba'nın kendisini radikal marksist bir örgüt olarak tanımladığını ve 2011
yılında kurulduğunu anlattı. Rusya, ABD ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna üzerindeki hesapları hakkında da şunları belirtti: “Tabi ki, bütün bu güçler kapitalisttir ve kendi ekonomik,
siyasi hedeflerini takip ediyorlar. Ancak bu üçlünün çıkar-

Krizin, İşsizliğin, Yoksulluğun,
Sömürünün, Mülteciliğin
Sorumlusu Emperyalizmdir
Atina’da ırkçılığa karşı yürüyüş düzenlendi. Propilaıa Meydanı’nda çeşitli ülkelerden halk oyunları gösterileri ve konser verildi. Yunanistan Halk Cephesi Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi imzalı İsmail Zat pankartı: “Alman Emperyalizmi
Tarafından Tutuklanan İsmail Zat Serbest Bırakılsın” ve “Krizin, İşsizliğin, Yoksulluğun, Sömürünün, Mülteciliğin Sorumlusu Emperyalizmdir" pankartlarıyla eyleme katıldı. İsmail Zat için Alman konsolosluğu önünde yapılacak olan açıklamaya çağrı bildirileri dağıtıp afişlerini astı.

Gerçek Bilgiyi Paylaştığımız
Halk Toplantılarımız Var
Birlikteliğimiz beraberliğimizi büyütmek amaçlı yapılan haftalık halk toplantıları her hafta pazar olduğu gibi bu hafta da Londra'da yapıldı. 17 Mart’ta aramızdan ayrılan yoldaşımız Hüseyin

...Gökçelere, İbrahimlere
Minnettarız!!!
Ordunun Ünye
ilçesinde oligarşinin
güçleriyle girdiği çatışmada şehit düşen
Halk Kurtuluş Savaşçısı Gökçe Şahin’in şehitliğinin
yıldönümü olan 20
Mart’ta Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı’nda anıldı. Anmada Gökçe nezdinde tüm devrim şehitleri için yapılan bir da-

ları birbirinden farklıdır. Rusya öncelikle kendi sınırlarını korumak istiyor ve Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesine karşı. Kırım'daki gemi üssünü güvence altına almak istiyor. AB
ile çatışmalar, Ukrayna'nın serbest ticaret anlaşmasını imzalamayı reddetmesiyle başladı. Ardından IMF; fiyatların artışı, sanayi, elektrik santralleri ve fabrikaların özelleştirilmesini
gündeme getirdi. AB içindeki Doğu Avrupa ülkeleri büyük
ölçüde ABD yanlısıyken; Almanya, Fransa veya İtalya gibi
Batı Avrupa ülkeleri bağımsız politika yürütmek istiyor. Ukrayna'da çatışmaları sürekli şiddetlendiren ve ateşi çoğaltan
güç ABD hükümetidir. Rusya ile AB arasındaki ekonomik
ilişkileri yok etmeyi amaçlıyor ve aralarını bozmaya çalışıyor.” Son olarak dünyadaki sol, devrimci hareketlerin Ukrayna'daki anti-faşist mücadeleye desteği hakkında da bilgi verildi. Avusturya'daki birçok örgütlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikten sonra birlikte yemek yenildi.

ŞADİ ÖZPOLAT ONURUMUZDUR!
19 Mart Perşembe günü
Hamburg Halk Cephesi, Hamburg Mahkeme binası önünde
eylem gerçekleştirdi. Bochum
Hapishanesi'nde bulunun Özgür
Tutsak Şadi Özpolat üzerinde,
hapishane yönetiminin keyfi olarak özgürlüklerini ve haklarını
kısıtlayıcı uygulaması devam ediyor. Eylem boyunca bu baskıların anlatıldığı Almanca bildiri okundu ve “Siyasi Tutsaklara
Özgürlük!”, “Şadi Özpolat'a Özgürlük!” sloganlarının atıldığı eylemde çevreden geçen insanlara bilgi verildi. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı eylem 16.30’da sona erdirildi.

Sayı: 462

Yürüyüş
29 Mart
2015

Kasım Armutlu’yu yeniden konuşulup anarak başlandı toplantıya.
İstanbul Gülsuyu’na uğurlandığı anlatıldı kısaca. Umudun Çocuğu Berkin Elvan için yapılan boykotla ilgili bilgi verildi. Yürüyüş Dergisi’nde “AKP Berkin'in Katillerini Koruyor!" başlıklı yazı ile Çizgilerle Anadolu Tarihi kitabından 21 Mart Newroz’un anlam ve önemini anlatan bir yazı okundu. Grup Yorum’un Wan konseri konuşuldu. Toplantıya 20 kişi katıldı.
kikalık saygı duruşunun ardından Gökçe Şahin’in hayatını ve mücadele yıllarını anlatan bir açıklama yapıldı. Daha
sonra Gökçe’nin babası Bayram Şahin söz alarak Gökçe
ile ilgili anılarını anlatıp Gebze Hapishanesi'nden özgür tutsaklar tarafından gönderilen mesajı okudu.
Gökçe Şahin’in şehitliğinin yıldönümünde ailesi tarafından
her yıl geleneksel hale getirilen anma yemeği 21 Mart'ta günü
Ankara İdilcan Kültür Merkezi'nde verildi. Yemek öncesi Gökçe Şahin’in babası TAYAD’lı Bayram Şahin yaptığı konuşmada
"Gökçe mücadelenin her alanında fedakârdı. Bizleri şu an burada buluşturan Gökçelere, Turan Şahinlere, Şengül Gürsoylara, İbrahim Çuhadarlara minnettarız" dedi. 40 kişinin katıldığı anmaya İbrahim Çuhadar’ın babası da katıldı. İbrahimler,
Gökçeler üzerine sohbetler edilerek anma yemeği sona erdi.

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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“Türkiye devrimini gerçekleştirecek, halkı kurtuluşa götürecek tek yol olarak görüyorum hareketi. Hareket benim için
adaleti, onuru, eşitliği, özgürlüğü ifade ediyor.”
Gülender Çakmak

5 Nisan – 11 Nisan
Servet DELİCE:
1982, Amasya Aydınca Beldesi Karsan
Köyü doğumludur. Lise yıllarında İstanbul
Üsküdar’da iken devrimci mücadeleye katıldı.
Amasya Eğitim Fakültesi’ne gittiğinde
TÖDEF’lilerle birlikte öğrenci meclislerinde
aktif görevler aldı. Gençlik Derneği’nin kuruServet Delice
luşunda katkıları oldu. 6 Nisan 2005’te
Amasya’da geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Ergani Arslan

Gülender Çakmak

Yunus Gündoğdu

Solmaz Demir

8 Nisan 2007’de Dersim’in Hozat İlçesi kırsal alanında
oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada şehit düştüler.
1981 Çorum-Dodurga-Mehmet Dede Obruk Köyü
doğumlu olan Ergani Arslan, 1999’da örgütlü mücadeleye
katıldı. Dortmund ve Duisburg’da demokratik faaliyetlerde
yer aldı. Son görevinde Dersim dağlarında gerilla olarak
umudu büyütüyordu.
2 Nisan 1973 Çorum doğumlu olan Gülender Çakmak,
örgütlü mücadeleye 1995’te üniversite yıllarında başladı.
Çeşitli alanlarda görev yaptıktan sonra gerillaya katıldı.
5 Ocak 1980, Dersim, Çemişkezek Gözlüçayır doğumlu
olan Yunus Gündoğdu bir emekçiydi. 2002’de oligarşinin
ordusunda askerlik yaptı. Ankara’da askerliği sırasında
Ölüm Orucu direnişçileriyle tanıştı ve devrimci olmaya
karar verdi. 2006’da gerillaya katıldı.
25 Nisan 1984, Dersim Hozat, Taçkirek Köyü doğumlu
olan Solmaz Demir, bir emekçi olarak kadın kuaföründe
çalışıyordu. Devrimcileri yakından tanıdıktan sonra devrimci
olmaya karar verdi. 16 Eylül 2006’da gerillaya katıldı.
Fatma ERSOY:
10 Mart 1974 Dersim doğumluydu. Ebe
hemşire olarak çalışırken, halkının kurtuluş
mücadelesine katıldı. Malatya örgütlenmesinde yer aldı. ‘94’te tutsak düştü. F tiplerine
karşı Büyük Direniş’te, 1. Ölüm Orucu
ekiplerinde yer aldı. 19 Aralık Katliamı’ndan
Fatma Ersoy
sonra zorla müdahaleyle direnişi kırılmak
istendi. Fatma tüm bilinciyle zafere kilitlenmişti. 11 Nisan
2001’de direnişte 174. gün şehit düştü.

Bülent ÇOBAN:
Büyük Direniş’te 2. Ölüm Orucu Ekibi içinde
yer aldı. 19-22 Aralık Katliamı’ndan sonra Kandıra
F Tipi’ne götürüldü. Direnişini tereddütsüz sürdürerek
7 Nisan 2001’de ölümsüzleşti. Bülent, 18 Temmuz
1974, İstanbul-Kartal doğumluydu. ‘92’de mücaBülent Çoban deleye katıldı. Liseli Dev-Genç ve mahallelerde
sorumluluklar yaptı. Birçok kez gözaltı ve tutsaklık
yaşadı. Susurluk’a karşı kitlesel eylemlerin Kartal-Pendik bölgesinde
örgütleyenlerinden oldu. ‘98 yılında tutsak düştü.
Gülsüman DÖNMEZ:
28 Mayıs 1964 Tokat Karaoluk Köyü doğumlu.
Yoksulluktan dolayı okula gidemedi. 17 yaşında
evlendi. Çocuk bakıcılığı, temizlikçilik, hizmetçilik
yaptı. 1994’te Küçükarmutlu’ya taşındı.
Devrimcilerle burada tanıştı. Devrimcilerin ablası,
Gülsüman Dönmez anası oldu. F tiplerine karşı direnişte dışarıda
ölüme yatarak, TAYAD’lılarla birlikte bir tarih
yazdı. Dünyada bir İLK olma onurunu yaşayarak, 9 Nisan
2001’de ölüm orucunun 147. gününde şehit düştü.
Selçuk KÜÇÜKÇİFTÇİ:
Devrimci hareketin kadrolarındandı. 1959
yılında doğdu. Devrimci mücadelede hızla gelişti.
Dev-Genç'in yöneticilerinden biri oldu. SDB’lerde
yer aldı. 12 Eylül cuntası koşullarında tereddütsüz
mücadeleyi ve görevlerini sürdürdü. 7 Nisan
1981’de bulunduğu evin kuşatılması sonucu İstanbul
Selçuk Küçükçiftçi
Küçükköy’de polis tarafından katledildi.
Faruk BAYRAKÇI,
Olcay UZUN:
SDB üyeleri Olcay ve Faruk,
9 Nisan 1991’de İzmir
Karşıyaka’da kaldıkları üssün
ölüm mangaları tarafından kuşaFaruk Bayrakçı
Olcay Uzun
tılması karşısında direnerek şehit
düştüler. Faruk, devrimci mücadeleye ‘87 sonlarında Liseli Dev-Genç saflarında katılırken,
Olcay 80 öncesinden beri mücadelenin içindeydi. Bir süre
KKDD’de (Kadıköy Kültür Dayanışma Derneği) görev yaptı.

Hamiyet Yıldız

Hamiyet YILDIZ:
İzmir’de 9 Nisan 1992’de halk düşmanlarına
yönelik bir eylemde çatışarak şehit düştü. 1969
Adapazarı Kaynarca doğumluydu. İ.Ü. Basın
Yayın Yüksek Okulu’nda Dev-Genç’li olarak
çalıştı. 1 Aralık direnişinin yaratıcısı oldu. Örnek
bir Dev-Genç’liydi.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Mustafa Selçuk’u Anlatıyor:
“Zor Yılların Boyun Eğdiremediği
Koskoca Devrimci Bir Yaşam”
Partimizin kuruluşunun birinci yıldönümü ve şehitlerimizi andığımız günlerdi.
Şehitlerimizin yarattığı geleneklerle büyümüş, onlara verdiğimiz Parti sözünü
yerine getirmiştik. Verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmiş olmanın
coşkusuyla anıyorduk onları.
Kampanyamızın sürdüğü bu günlerde, Ankara, yeni bir katliama daha
tanıklık edecekti. 12 Nisan 1995 gecesi Batıkent Kardelen mahallesinde bir
katliam yaşandı.
Önemli bir süreçti. Birçok yoldaşımızı şehit, birçoklarını da tutsak verdiğimiz
bir süreçti. Darbeci kontra çetesinin, faşizmin ve oportünizmin üçlü kuşatmasını
şehitlerimizden aldığımız güçle, hareketimize duyduğumuz güvenle yarmıştık.
Zorlu bir süreçti. İşte böylesi zorlu süreçlerin insanıydı Mustafa Selçuk.
Sivil faşist saldırıların alabildiğine arttığı 1978'li yıllarda mücadele saflarında,
halkın yanında yerini almıştı Mustafa Selçuk. İstanbul'un yoksul gecekondu mahallelerinde faşizme karşı mücadelenin içinde, önündeydi. Faşizm katliamlarla teslim
alamadığı halkı cuntayla teslim almak istiyordu. Birçok önder kadronun tutsak
düştüğü bu yıllarda Mustafa Selçuk da uzun sürecek olan ilk tutsaklığını yaşadı.
12 Eylül faşizmi dışarıda halklara saldırırken, hapishanelerde de devrimcilere
saldırarak onları teslim almak ve sindirmek istiyordu.
Mustafa Selçuk tüm tutsaklığı boyunca direniş hattının en önünde yer alanlardandı. "Tereddüt ile ihanet arasındaki çizginin sanıldığı kadar kalın" olmadığını
bilen Mustafa Selçuk'un hapishaneye gelişini bir yoldaşı şöyle anlatır; "Uzun
işkencelerden geçmiş bir deri bir kemik kalmış vücudu, falakadan tabanları
patlamış ayakları ve yoldaşlarının yardımıyla yürürken gayet sakin, mütevazi
görünümüyle cunta sonrası Alemdağ Hapishanesi’ne gelen ilk tutsak yoldaşlarımızdan en genç olanıydı Mustafa Selçuk." 1987 yılına kadar süren tutsaklığında
her direnişte, saldırıda yoldaşlarıyla birlikte en önde olmuştur. Özgürlüğüne
kavuştuğunda her şeyiyle mücadeleye hazır, kendine güvenli, tereddütsüz ve
savaşma coşkusuyla hep sıcak savaşın içinde yer almak isteyen, yeni bir Mustafa
Selçuk vardır. Yeni oluşturulan bir birliğe savaşçı olarak görevlendirilir. Ancak
onun bu özgürlüğü kısa süreli olur. Bir hainin ihanetiyle birlikte yeniden tutsak
düşer. Savaşa ve özgürlüğe olan tutkusu hiç sönmeyen Mustafa Selçuk hapishane
koşullarında üzerine düşen her türlü görevi büyük bir özveriyle yerine getirir.
Özgürlük eylemlerinin yılmaz bir savaşçısıdır.
Hareketimiz tarihinde iç düşmanın şaha kalkarak gerçekleştirdiği darbe
kendisine söylendiğinde verdiği cevap "Dayı haklıdır" olur. Bu onun önderliğine
ve hareketine duyduğu güvenin en özlü ifadesidir. Bu güveni birçok defa da
ortaya koyan Mustafa "... Ben eksiklerimi biliyorum. Asla korkmuyorum.
Eksiklerimi aşmada hareketime ve yoldaşlarıma güveniyorum... Hareketimi ve
yoldaşlarımı utandırmayacağım..." diyordu.
Kendine, hareketine ve yoldaşlarına güvenini tüm yaşamı boyunca uygulamıştır.
İkinci kez özgürlüğüne kavuştuğu 1994 yılı da bu güvenin bir parçası olmuştur.
Yine zorlu bir süreçtir. Hep zorlu koşulların insanı olmayı başaran Mustafa
Selçuk bu kez de aynı kararlılıkla atılmıştır sıcak mücadeleye. Darbeciliği alt
ettiğimiz, Partili sürece adım attığımız ve Önderliğimizin tutsak düştüğü bir
süreçtir. Ama o 12 Eylül'ün karanlık yıllarından, ihanet çetelerine karşı aldığı
tavırlarla, devrimciliğin zorlukları aşmak olduğu bilinciyle hareket etmiş, kendini
sakınmadan yılların kendisine sağladığı birikimi, deney tecrübesiyle ve tüm
enerjisiyle koştu kavgaya...
Kendisini her zaman bir mücadele adamı, profesyonel bir devrimci olarak
gören ve bunun gereği olarak da her türlü kaygıdan uzak, kendini sakınmadan
görevler alan Mustafa Selçuk şehit düşerken zor yılların, işkencelerin, kuşatmaların
nasıl yarıldığını bir kez daha göstermiştir.

Enver Hoca

Enver HOCA:
Arnavutluk halkının İtalyan işgaline karşı bağımsızlık
savaşının ve kurtuluştan sonra sosyalist devriminin önderiydi.
Savaşın içinde Arnavutluk Komünist Partisi Genel
Sekreterliği’ne seçildi. Devrimin ilerleyen aşamalarında
devrimi yalnızlığa mahkum eden politikaların da mimarı olan
Enver Hoca, emperyalizm ve kapitalizmle uzlaşmayan bir
sosyalist olarak 11 Nisan 1985’te aramızdan ayrıldı.

Muharrem KARAKUŞ,
Mustafa BEKTAŞ:
10 Nisan 1996’da İstanbul Göztepe
kavşağında kuşatılan iki SPB komutanı,
teslim ol çağrılarına ateş açarak cevap
verdiler. Muharrem Karakuş, Göztepe
Muharrem Karakuş
Mustafa Bektaş Köprüsü altındaki çatışmada, son mermisini kullandıktan sonra sloganlar atarak
şehit düştü. Mustafa Bektaş ise yaralı bir şekilde kuşatmayı yardı, ancak
Üsküdar Kısıklı’da başka bir kuşatmada çatışarak şehit düştü. Her ikisi
de gecekondu halkının mücadelesi içinde yetişen kadrolardı. Muharrem
Gazi Ayaklanması’nın ön saflarındaydı.
Mustafa SELÇUK,
Seyhan AYYILDIZ,
Şirin EROL:
12 Nisan 1995’te Ankara
Batıkent’te bulundukları eve
gece polis tarafından düzenlenen
Mustafa Selçuk
Seyhan Ayyıldız
Şirin Erol
baskında infaz edildiler.
Mustafa Selçuk, 1978’de İstanbul gecekondu halkının mücadelesi içinde
yer alarak başladı mücadeleye. Cunta yıllarında tutsaklık koşullarında direnişini
sürdürdü. Son görevi İç Anadolu Bölge Sorumluluğu idi. Seyhan Ayyıldız,
Lise yıllarında mücadeleye katıldı. Zile Halkevi’nin kurucularındandı. Şirin
Erol, lise yıllarının ardında düzende yaşamayı reddetti ve devrimin saflarında
yer aldı.
Abdullah BOZDAĞ:
Buca Hapishanesi Ölüm Orucu ekibinde yer aldı. 19
Aralık Katliam saldırısı, zorla müdahale baskısı, işkenceler
onu direnişinden vazgeçiremedi. 12 Nisan 2001’de ölüm
orucunun 175. gününde şehitler kervanına katıldı.
Abdullah Bozdağ, 25 Şubat 1975’te Adana’da doğdu.
Abdullah Bozdağ Aslen Mardin Kızıltepeli Kürt’tür. Devrimci hareketle
‘92 yılı ortalarında tanıştı. Adana’da demokratik kurumlarda
çalıştı. Daha sonra İstanbul’da değişik alanlarda görev aldı ve ‘96 yılında
Ege Bölge sorumlusu olarak atandı. Aynı yıl tutsak düştü, zindanlarda
direnişler içinde ölümsüzleşti.
Niyazi TEKİN:
1946
Malatya
Kürecik doğumlu Niyazi
Tekin, İstanbul’da DevGenç saflarında yer
almıştı. Balıkesir Öğrenci
Yurdu’na
faşistlerin gerNiyazi Tekin
çekleştirdiği baskında
silahla ağır yaralandı. 11 Nisan 1971’de
hastanede şehit düştü.

Esat ATMACA:
Esat HÖC’lüydü.
Gazi halkının
mücadelesinin
içinde biriydi. 8
Nisan 2005’de
İstanbul Gazi’de
Esat Atmaca
polis işbirlikçisi
mafyacı faşistler tarafından bıçaklanarak katledildi.

DEVLET ‘KENDİSİ İÇİN
KURŞUN SIKANLARI’ KORUYOR
UĞUR KURT’U KATLEDEN POLİSİN YARGILAMASINA
BAŞLANDI. DELİLLERİ KARARTTIĞI, YALAN
İFADE VERDİĞİ ANLAŞILMASINA RAĞMEN
KATİL POLİSİN TUTUKLANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ
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22 Mayıs 2014 günü, Okmeydanı’ndaki cemevi bahçesinde bir cenaze törenine katılmak için beklerken, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Uğur KURT’u katleden polisin
yargılamasına 20 Mart 2015 günü başlandı.
Uğur KURT’un öldürülmesi olayının bütün soruşturma
süreci, katil polislerin yalancılıklarını, sahtekarlıklarını,
iki yüzlülüklerini göstermekle birlikte, halkı vuran tetiği çeken ellerin devlet tarafından nasıl korunduğunun da
açık bir örneği...
Uğur KURT’u vuran polisin, soruşturma sürecinde
savcılıkta yalan beyanda bulunduğu kamera kayıtlarının incelenmesiyle anlaşıldı. 21 Ağustos 2014'te savcılıkta ifade veren S.K, cemevinde birinin vurulduğu söylentisi duyduğunu, 1,5-2 dakika kadar olay yerinde durduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki yaralı polis arkadaşının yanına gittiğini söyledi. S.K, o gün daha
sonrasında yaşanan olaylara katılmadığını belirtti. Oysaki
katil polis S.K. akrep aracının kamera kayıtlarına göre olay
sonrası olay yerinde bulunmaktadır.
Yine şüphelisi olduğu bir cinayetin olay yeri incelemesine katıldığı, olay yeri inceleme ekipleri tarafından
el konacak delillerin başında durduğu ortaya çıktı. Bu
durumu katil polis S. K. savcılık ifadesinde gizlemiştir. Çünkü şüpheli kişinin delil toplama işlemine katılması, soruşturma sürecini yürütenler içinde yer alması hukuken
mümkün değildir. Ancak devletin işlediği suçların, cinayetlerin üstü hep bu biçimde örtülmeye çalışılmıştır.
Bunlardan önce de katil polis S.K.’nın Kağıthane İlçe
Emniyet Müdürlüğü’nde polis olan babasının olay yerinde bulunduğuna dair haberler basında yer almıştı. Yapılan bu haberlere göre, baba E.K.’nin görev yaptığı Kağıthane Emniyet Müdürlüğü, olay yerinde bulunan shortland marka zırhlı araca ait olay anlarını içeren
görüntüleri karartılmış halde savcılığa göndermiş; dahası,
baba E.K.’nin de şüpheli oğlu S.K. ile birlikte, ‘Olay Tutanağı’na imza attığı belirlenmiştir. Olaydan altı saat sonra hazırlanan bu tutanakta Uğur Kurt’un vurulmasına hiç
değinilmezken, bu yönde bulgu olmadığı halde “gösterici grubun bulunduğu istikametten silah sesleri geldiği” ileri sürüldü. Bunun üzerine polis memurlarının da
“yanan görevlileri kurtarmak, kendi can güvenliklerini sağlamak ve saldırıyı bertaraf etmek için” havaya ateş ettiği savunuldu.
Oğlunun şüphelisi olduğu olayla ilgili tutanaklara imza
atan baba E.K.’nin adı, dosyada ‘hayalete’ çevrildi. Görüntülerde, ateş ettiği için oğluna kızdığı görüldüğü halde baba E.K.’nin ifadesi alınmadı. Buna karşılık, baba
E.K. ile aynı listede adları bulunan F.K., M.Y., H.K. ve
Ö.Ö. adlı polislerin ifadeleri dosyaya girdi.

Liseli Dev-Genç’lilerin Berkin için adalet isteyen eylemlerine saldıran, gençlerimizin üzerine doğrudan silahla
ateş etme cüreti gösteren AKP’nin polisi, cemevi bahçesinde bekleyen bir insanımızı öldürünce bu kez de duruşmada Malatya Arguvanlı olduğunu ve annesinin,
anneannesinin Alevi olduğunu söyleyerek suçlamadan
kurtulmaya çalıştı. Bu durumun kendisi de başlı başına AKP polisinin niteliğini göstermeye yetmektedir.
Yine Uğur KURT ailesinin ve avukatının haklı olarak ileri sürdüğü ve yasaya göre tutuklama nedenlerini
oluşturan hususlar mevcut olduğu halde, katil polis tutuklanmamış korunmaya devam edilmektedir.
Uğur KURT’un katledilmesi olayında ve bu olayın soruşturma ve kovuşturma sürecinde bir kez daha görülmüştür ki devlet hem suçu işler, hem delili toplar, hem
karartır, çarpıtır, hem iddianameyi hazırlar, hem de
hükmü verir. Böylelikle devletin faili olduğu tüm cinayetler aklanır, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilir ya da zamanaşımına uğrar. Devletin işlediği suçların cezasız kalmaması bizim adalet talebimizi
ısrarlı bir biçimde sürdürmemize bağlıdır. AKP görmelidir ki, vermezlerse adaleti, zorla alacağız !

Mehmet Ayvalıtaş Mahkemesinde
Adalet Değil Evlatlarını
Katlettikleri Babaları Döven
Polis Saldırısı Var!
Haziran Ayaklanması’nda 1 Mayıs
Mahallesi'nde gerçekleşen yürüyüş sırasında 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ı öldürenlerin 24 Mart'ta görülecek duruşma öncesi polis, Mehmet
Ayvalıtaş’a adalet için mahkemeye
gelenlere ve Mehmet’in ailesine saldırdı. Adliye dışında biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile saldıran polis, adliye içinde de oluşturduğu bariyerleri aşarak salona
girmek isteyen Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş’a
saldırdı. Kartal Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi mahkeme salonunun bulunduğu kata
polis ve özel güvenlik yığınağı yapıldı. Ayrıca adliye bahçesine de çok sayıda çevik kuvvet yerleştirildi. Duruşmada daha fazla kalamayan baba Ayvalıtaş, sedye ile adliyeden çıkarılırken, “Beni dövdüler" diye bağırdı.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

> G6+82+3/2/<
F<F1*+6+ *A3*+3 (9-A3+ 3'*419E*'
'0'3 *+:6/2 F62'GF3F3 *@3A2 3408'7F*F6
'101'6F2F<F3 /7;'3 -+1+3+G/3+ 0A18A6 :+
'.1'0F3' 'GF8F3' :+ 8A60A7A3+
(/< 7'./5 ?F08F0
"A2 (9 *+G+61+6/ ;+3/ *+78'31'61'
(+<+;+6+0 3'*419 /.8/1'1/3/3
@3)A7A 41*90
&
3'*419 /.8/1'1/3/3 ('J1'3-F)F*F6
C 3'*419 .'101'6F3F3 (/61/08+
@6-A81+32+08+3 (/61/08+ 7':'J2'08'3 :+
(/61/08+ /08/*'6F3*'3 ('J0'
0968919J ;40896 9 3'*419 /.8/1'1/3/3
8+0 <',+6 J'37F*F6 9 (/61/G/ /7+
2/11/;+8?/ .'6+0+81+6 *+G/1
'3)'0 *+:6/2)/ .'6+0+8 ('J'6'(/1/6 D

0+ "
/" " %
)% !
5&' " ( 2
2" " # &
%($ #%(!2
2

%

%($ #%(!2("

.
.

5

5

- .6.

07! " 73% %1
"2
2 %
3%3*#%

" #"& % 2"

.

5

. .-

&'

"'

,

3!3+

0%' #%("("(" ,/+0!0
!$ %*

%

,5
2

0%'
"'

"

3%
%7

!
5 '

'

4

%3"

3%

