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Seçim Oyunu Bitti, Düzenin Krizi Derinleşiyor!

SAVAŞIYORUZ
SAVAŞTIRIYORUZ!

FAŞİZM AKP’DEN İBARET DEĞİL,
OLİGARŞİK DÜZENDİR!
BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

GRUP YORUM’UN ADANA KONSERİ ÖNCESİ,
AFİŞ ÇALIŞMASI SABAH SAAT 04.00’E KADAR SÜRDÜ!
Şakirpaşa, Mıdık, Hıdırlı, Kiremithane, Mutlu
Mahallesi, Kozan Yolu, Yüreğir, Narlıca... Adım adım,
ev ev Adana’nın sokaklarında Grup Yorum gönüllüleri çalışma yaptılar.
Bazı mahallelerde afiş çalışması bittiğinde sabah
04.00 idi.
DİYORLAR Kİ: Grup Yorum milyonluk konserleri nasıl yapıyor?
Hangi parayla, hangi destekle? Arkasında kim var
Grup Yorum’un? Sponsorları, güçlü medya desteği
olmadan bu kadar büyük organizasyonlar nasıl yapılır?
GRUP YORUM HALKTIR.
Yukarıdaki satırlar bu soruyu soranlara cevabımızdır.

***
HER KOŞULDA YAPILACAK
BİR EYLEM VARDIR!
Halk Cephesi’nin Taksim, Galatasaray Lisesi önünde polis
saldırısı olan"Adalet İstiyoruz" eylemine 6 Halk Cepheli geç
kaldı.
Dolayısıyla gözaltına alınmayan Halk Cepheliler beklemediler.
Geri dönmediler. "Eylem saatini kaçırdık, yapacak bir şey yok"
da demediler..
Taksim’de oturma eylemi yapmaya başladılar.
Düşman saldırısına yeni bir eylemle cevap verdiler.
Cepheli tarzı budur.
Talimat beklemeden, kendi geleneklerimizden ve
çizgimizden öğrendiklerimizle harekete geçmektir.
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Ö ğretmenimiz
Türkiye'de de devrim mutlaka olacaktır!..
Ama emperyalizm bunu istemiyor.
Ama emperyalizmin işbirlikçileri
tekelci sermayedarlar, toprak ağaları,
tefeciler-tüccarlar bunu istemiyor.
Ama emperyalist NATO'nun emrindeki
generaller bunu istemiyor.
Ama işkenceciler, katiller, cellatlar bunu istemiyor.
Ama faşistler ve gericiler bunu istemiyor.
Türkiye'de bir devrim mutlaka olacaktır!..
Çünkü Türkiye devrime gebedir. Ve bu devrimin
ebeliğini yapacak olan emekçi halkla bütünleşmiş
devrimci şiddettir. Evet, Türkiye'de şiddete dayanan
bir devrim olacaktır. Kimse şiddet kelimesi etrafında
fırtınalar koparmasın. Devrimci şiddet,
halkın öfkesinden, kurtuluş azminden kaynaklanan bir
şiddettir. Devrimci şiddetin maddi temeli
emperyalist işgal ve işbirlikçi yönetimdir.
Kimse devrimcileri şiddet uygulamakla,
silaha başvurmakla suçlamasın!
Çünkü bu düzenin temelinde şiddet vardır,
azgın sömürü, gizli işgal, zorla kırılacak
bağımlılık zincirleri vardır.

İçindekiler
4 Savaşıyoruz, savaştırıyoruz!
SAVAŞIYORUZ,
SAVAŞTIRIYORUZ!

8 Halk Cephesi: Bu ülkede
9

adalet yok! Halkız,
adalet istiyoruz, alacağız!
Adalet Yoksa,
Adalet Savaşçıları Vardır:
Halkın örgütlü gücüyle
birleşmiş devrimci şiddet
yenilmez!

10 “Madem dövüşerek başladık”
11 Bu haykırış milyonların
talebidir, adalet istiyoruz,
alacağız!

13 Bağımsızlık savaşı veren

15

17

ordudan, emperyalizmin
işbirlikçisi orduya geçişin
tarihi, yeni sömürgecilik
tarihidir
Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Kürt halkı daha çok
silahlanacak ve
teslim olmayacak!
Cephe Milisleri katil AKP’nin,
devrimci kurumlara ve halka
saldırılarının hesabını sordu!

19 Grup Yorum gönüllüleri
21
23
25

27

emeklerine coşkularını
katık ettiler
Stadyumlar yasaksa
meydanlar bizimdir...
Röportaj: Bütün yasakları
adım adım halkımızla
deldik!
TAYAD’lı Aileler:
Sahiplenmeden,
mücadelenin örgütleyicisi
olmaya doğru adımlar
atalım!
Bizim Mahalleden:
Bizim mahallemiz, bizim
marketlerimiz: Halk Marketler
10 Soruda: Adalet

28
30 Halkın Hukuk Bürosu:
32
35
37
39

Adalet için bedel ödeyenlerin
yanındayız!
Kamu Emekçileri Cephesi:
Yüzümüzü direnen devrimci
iki kadın emekçiye dönelim!
Devrimci İşçi Hareketi:
Dayanışmayı büyütmeliyiz!
Röportaj: Erkan Munar direndi
ve kazandı!
Sarıyer Belediyesi işçileri
‘Adalet Yürüyüşü’ne başladı

40 Liseliyiz Biz: Tutsak liseliler için,
Berkin için adalet talebimizi
yükseltmeye devam edelim!

42 Hukuksuzluğu herkese anlatacağız!
44 Halkın adalet talebi
duvarlara nakşedildi

45 Halklarımızın umudu, yolumuzun
ışığı Yürüyüş dergisi gerçekleri
yazmaya devam ediyor

47 Anadolu Cephesi:
Halka gitmeyene halk gelmez!

48 Sanatçıyız Biz: 30 yıldır
Grup Yorum’u var eden
emeğidir!

50 Basından: Meydanlarda meydan
okuyacaklar

51 Röportaj: Ekmek, adalet,
özgürlük için Çayan
Mahallesi’nde süresiz açlık
grevindeyiz!

53 Avrupa’daki Biz: Vatan bir
insanın bütün benliğidir! -3-

55 Avrupa’da Yürüyüş:
Yine kırdık dizlerimizi
büyük sofraya!

56 Yitirdiklerimiz...
58 Kulağımıza Küpe Olsun

Dev-Genç’liler Yürüyor Pikniği
23 HAZİRAN/ÇATALCA
Toplanma Yeri: Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı
Toplanma Saati: 08.00
Otobüs Kalkış Saati: 09.00
Program
Dev-Genç Tarihi
Ülkemizde Gençliğin Sorunları
(Yozlaşma)
Adalet (Tutsak Dev-Genç’liler)
Dinleti/Skeç

Liseli Dev-Genç

Seçim Oyunu Bitti, Düzenin Krizi Derinleşiyor!

SAVAŞIYORUZ
SAVAŞTIRIYORUZ!
KCK Eş Başkanlığı: “Türkiye’nin yeni
çağı yaşanmaktadır. Hatta bu Türkiye
gerçeği başta Ortadoğu olmak üzere
tüm dünya için de bir çağı kapatıp
başka bir çağı açma gibi
bir gerçekliği ifade edecektir”
- PKK Merkez Komite Üyesi
Muzaffer Ayata, ‘bu sonuçlar
demokratik devrim demek
ve bundan sonra demokrasinin daha da
gelişeceğini söylemek yanlış olmaz’
HDP Eş Genel Başkanı
Figen Yüksekdağ: "Süreç bakımından
gelebilecek tüm görüşme taleplerine
kapılarımız açık... Kimse böyle bir süreçte 'Benim kırmızı çizgilerim, benim
anlayışım, merkezim, çerçevem' gibi
dayatmaya girme hakkı yoktur...
TÜRKİYE SİYASETİNDE KRİZ
YARATAN DEĞİL, KRİZ ÇÖZEN
BİR POZİSYONU ÜSTLENDİK"
-ÖDP: “AKP düzeniyle gerçek bir
hesaplaşmanın yolunu açacak devrimci
kurucu bir seçeneği yaratma
mücadelesini bir adım daha ileri
taşımalıyız.”
- Halkevleri: “Diktatörlük kaybetti!
AKP Kaybetti! Tayyip Erdoğan
Kaybetti! Sol Kazandı!”
- ESP: “Büyük İnsanlık idealiyle yola
çıkan birleşik mücadelede partimiz HDP
yüzde 10’luk seçim barajını aşarak 80
milletvekiliyle tarihe yeni bir sayfa
açtı” denildi… “Ezilenlerin ilk defa
kendi kaderlerini tayin ettikleri bir
seçimde bulunduklarını…”
- SYKP: “Uzun yıllardır mücadeleyle
örülen HDP sürecinin seçim başarısının
bir kez daha “örgütlü halklar yenilmez”
sözünü doğruladığı belirtildi.
- Avrupa Alevi Örgütleri:
“Meclise can verdik”
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Faşizm AKP’den ibaret değil, oligarşik
düzendir! Bu düzeni yıkacağız! -1Seçim oyunu bitti... Şimdi gerçeğe
dönme zamanı...
Yalanlar, gerçekleşmesi asla mümkün olmayan vaatler, demagojiler,
halkın aldatılması geride kaldı...
Oligarşinin gerçeği kendini dayatıyor.
Oligarşinin parlamentosunda halkın taleplerinin bir önemi yok...
Oy kullanmanın “vatan borcu”,
kullanmamanın “vatana ihanet” olduğu baskılanmasıyla sandığa giden
halkın görevi bu kadar... Onların ne
istediğinin bir önemi yok, bir sonraki
seçimlere kadar gidip evlerinde oturacaklar...
OIigarşinin demokrasi ölçüsü bu;
beş yılda bir önüne konan sandığa
oy at... Hak alma mücadelesi, direnmek, alanlara çıkmak yasak...
Basın açıklaması yapmak bile vahşice saldırmanın gerekçesi oluyor.
7 Haziran seçimlerinin hemen arkasından bir hafta içinde Halk Cepheliler’e yönelik saldırılarda 50’nin
üzerinde gözaltı yapıldı. Yürüyüş dergisi basılıp kapıları, duvarları yıkılarak
talan edildi.
Oportünizme, reformizme, Kürt
milliyetçilerine bakarsan “demokrasinin zaferi”ni ilan ettiler...
AKP’nin tek başına iktidar olmasını engellemeyi “devrim” yaptık sandılar... Seçim sonrası öyle değerlendirmeler yaptılar ki, adeta ayakları
yerden kesildi...
Reformizm, oportünizm aslında
zavallı bir durumdadır... Bugüne kadar
düzene karşı mücadelede direnerek

tek bir hak almamışlardır. “Başarı”ya
o kadar muhtaçlar ki, Kürt milliyetçilerin yedeğinde seçim barajını aşıp
parlamentodan birkaç koltuk kapınca
“dünyalar” onların oldu...
Faşizm gerçeği, emperyalizm gerçeği, işbirlikçi tekeller gerçeği unutuldu...
Fosilleşmiş eski döneklerin meclisten bir kaç koltuk kapmasıyla herşeyin değişeceğini mi sanıyorsunuz?
Hayır, halklar adına hiçbir şey değişmeyecektir.
80 koltuk kimin ne işine yarayacak? Kendine sol-sosyalist deyip de
o koltuklarda oturan çok oldu. Düzen
partilerinin sıradan demokrat bir milletvekili kadar bile varlık gösteremediler... AKP’nin koltuk değnekliğini
yaptılar...
Soruyoruz; ÖDP Eski Genel Başkanı Ufuk Uras meclise girdi ne
yaptı? EMEP Genel Başkanı Levent
Tüzel, Ertuğrul Kürkçü mecliste 5
yıl kaldılar, ne yaptılar? Hiçbir şey...
Yapamazlar da...
Kürt milliyetçi hareket üç dönemdir parlamentoya 30 civarında milletvekili ile giriyor... Milliyetçi politikalarla AKP’ye koltuk değnekliğinin
dışında ne yapmıştır?
Hiçbir şey yapamaz; çünkü ideolojik kaynağını milliyetçilikten almaktadır. Küçük burjuva milliyetçiliği
kendi çıkarları dışında hiçbir şeyi
düşünemez. Onlar için dünya kendi
etraflarında dönüyordur. Seçim boyunca söyledikleri sözler burjuva politikacıları gibi “politika yapmak”tan
ibarettir.

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

Girdiğiniz Parlamento
Faşizmin
Parlamentosudur,
Reformist Hayaller İle
Halkı Aldatmayın
Seçimlerin hemen arkasından yapılan şu değerlendirmelere bakın:

KCK Eş Başkanlığı:
“Türkiye’nin yeni çağı yaşanmaktadır. Hatta bu Türkiye gerçeği başta
Ortadoğu olmak üzere tüm dünya
için de bir çağı kapatıp başka bir
çağı açma gibi bir gerçekliği ifade
edecektir” diyor.
Kürt milliyetçi hareketin tipik
benmerkezci yaklaşımıdır; kendilerini
dünyanın merkezinde görüyorlar ve
dünyanın kendileri için döndüğünü
sanıyorlar.
Hangi çağı açıp, hangi çağı kapattınız?
Açılıp kapanan bir çağ yoktur;
silahlı mücadele tasfiye edilip, düzenle uzlaşmak vardır.
Yine PKK Merkez Komite Üyesi
Muzaffer Ayata, ‘bu sonuçlar demokratik devrim demek ve bundan
sonra demokrasinin daha da gelişeceğini söylemek yanlış olmaz’ diyor.
Devrim nedir, ne değildir, yakın
zamanda uzun uzun anlattık...
Kürt milliyetçi hareket devrim
saflarını 90’ların başında terk edip
sırtını emperyalistlere dayamaya çalışmış ve çözümü oligarşi ile uzlaşmakta aramıştır.
90’lardan bugüne yürüttüğü mücadelenin stratejik hedefi oligarşiyle
uzlaşmaktır.
Bugün devrim söylemleri, düzene
yerleşirken kendi tabanına yönelik
demagojiden ibarettir.
Oligarşinin parlamentosu’na değil
80 milletvekili, 550 milletvekili ile
de girseniz “demokratik devrim”i
gerçekleştiremezsiniz.
Girdiğiniz parlamento oligarşinin
faşist parlamentosudur.
Hiçbir düzen partisi, düzeniçi mücadeleyi esas alan hiç kimse, ülkenin

ve halkın sorunlarını çözemez. Bu
konudaki bütün "çözümler" halkı aldatmak ve oyalamak içindir. Çözüm
devrimdedir, halkların iktidarındadır.
Düzeniçi politika bir bataklıktır.
Reformist hayallerle halkın aldatılması Kürt milliyetçi hareket ile sınırlı değil; düzene dönmek için Kürt
milliyetçi hareketin kuyruğuna takılan
reformist, oportünist sol da “zafer
sarhoşluğunda...”

ESP Genel başkanı
Sultan Ulusoy:
“HDP yüzde 10’luk seçim barajını aşarak 80 milletvekiliyle tarihe
yeni bir sayfa açtı... Ezilenler ilk
defa kendi kaderlerini tayin ettikleri
bir seçimde bulunarak onyıllardır
üzerlerine çökmüş olan seçim barajını büyük bir kararlılık ve mücadele azmiyle aştılar. ... AKP faşizmine, ilk yenilgisini tattırdı. İktidarı boyunca halka karşı işlediği
suçlarından yargılanana ve hak ettikleri cezaları alana kadar ellerimiz
yakalarında olacaktır.”
80 milletvekilinin kime hizmet
edeceğine Türkiye halkları çok kısa
zamanda tanık olacaklar... “Tarihe
yeni bir sayfa” açmışlar... O sayfalarda halkların lehine bir şey yazdığına
tanık olmayacak emekçi halklarımız.
Faşizmin parlamentosuna yükledikleri misyona bakın: “Ezilenler
ilk defa kendi kaderlerini tayin ettikleri bir seçimde” bulunmuşlar...
Oligarşinin kendisi bile seçimlere
bu kadar önem atfetmiyor. Seçimler
oligarşi için demokrasicilik oyunundan ibaret... ESP ise ezilenlerin kaderini belirlemiş...
1950’lerden bugüne, 16 parlamento seçimi 62 hükümet kuruldu.
O meclisten halklar lehine açlık,
yoksulluk ve katliamlardan başka
bir karar çıkmadı. Roboski Katliamı
HDP’liler parlamentoda iken yapıldı.
Halkın hiçbir sorununu çözmediler....
Halk düşmanı faşist yasalar
HDP’liler parlamentoda iken çıkartıldı. İç Güvenlik Yasası HDP parlamentoda iken çıkartıldı. Ve AKP bü-

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

tün bu faşist yasaları çıkartırken
HDP’lilerin oylama zamanı parmak
indirip kaldırmaktan başka yaptığı
mücadelesi yoktur.
Halkı aldatmayın, ezilenlerin kaderi oligarşinin parlamentosuna 80
milletvekili sokarak belirlenmez.
ESP’nin AKP’den hesap sorma
söylemleri de aynı demagojinin “seçim atmosferi”nde sürdürülmesidir.
Seçim atmosferi geçince bırakın
AKP’den hesap sormayı, bu sözleri
ağızlarına bile alamıyorlar.
Nitekim şimdiden AKP’li koalisyon pazarlıkları başlamıştır.
PKK Merkaz Komite Üyesi Muzaffer Ayata şöyle diyor, “eğer AKP
barış sürecini sahiplenirse, ortak bir
proje olarak bunu sürdürmek isterse,
bu temelde anayasal bir değişim,
köklü bir çözüm ve yine seçim yasalarından 12 Eylül kurumlarının kaldırılmasına kadar belli bir projeyi
geliştirirse HDP ile AKP koalisyonu
tartışılabilir. Ya da AKP azınlık hükümeti dışardan desteklenebilir.”
AKP’yi iktidara taşıyarak nasıl
onlarla çarpışacaksınız?
ÖDP Eş Başkanı Bilge Seçkin
Çetinkaya: “Erdoğan ve AKP iktidarının sonunun göründüğü bu koşullarda, AKP düzeniyle gerçek bir
hesaplaşmanın yolunu açacak, devrimci kurucu bir seçeneği yaratma
mücadelesini bir adım daha ileri taşımalıyız.”
AKP düzeniyle nasıl hesaplaşacaksınız? Oligarşinin parlamentosunda parmak indirip kaldırarak mı
hesaplaşacaksınız? Gerçek bir hesaplaşmadan neyi kastediyorsunuz?
AKP düzenini yıkmayı göze alıyormusunuz? Parlamentodaki bütün koltukları da alsanız bunu yapamazsınız.
Bunlar devrim saflarını terk edenlerin
kendini ve halkı aldatma sözleridir.
AKP düzeniyle hesaplaşmak için
parlamentoya girilmesi gerekmiyor,
çıkmak gerekiyor.
SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş
Partisi) yaptıkları seçim değerlendirmelerinde “örgütlü halk yenilmez sözü bir kez daha doğrulandı...”
Oy verenleri bundan sonra daha çok

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015
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örgütlemek için daha fazla çabalayacaklarını söylüyor...
Seçim dönemlerinde yapılan çalışmalar özünde bir örgütlenme de
değildir. Parlamentoculuk hayalleriyle
kitleleri düzene çekmişlerdir… Düzen
partilerinin de yaptığı budur… Halkla
bir bağları kalmamıştır. Bütün söylemleri kitleleri düzene çekmek
içindir… Söylemlerinde emek, sosyalizm, devrim, vs… olmasının bir
önemi yoktur… Tam tersine halkın,
emekçilerin bu duygularını düzene
çekmek için sömürmektedirler…
Halkı seçimden seçime hatırlarlar,
halk ile, halkı örgütlemekle bir ilgileri
yoktur.

Faşizmin Meclisine
“Can” Vermişlerdir!

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Pir Sultan Abdal Dernekleri ve Hubyar Sultan yönetimlerinin yaptıkları ortak değerlendirmede, HDP’den meclise soktukları
milletvekilleri ile “meclise can verdik” dediler.
Evet, yaptıkları tam da budur.
Oligarşinin meclisine can vermişlerdir. Alevi halkımızın tarihi, zulme
karşı isyanlar tarihidir. Faşizmin parlamentosuna “can” taşımak; Maraş’ın
katillerine can taşımaktır. Sivas’ın
Çorum’un, Gazi’nin, 19 Aralık’ın
katillerine can taşımaktır.

Halkevleri Genel Başkanı
Oya Ersoy: “Diktatörlük kaybetti! AKP Kaybetti! Tayyip Erdoğan
Kaybetti! Sol Kazandı!” dedi...
7 Haziran seçimlerinin sonuçlarında “sol” adına kazanılan bir zafer
yoktur.
HDP, yedeğine aldığı reformist,
oportünist sol ile birlikte koşar adım
düzen içine yerleşmektedir. Kazanan
oligarşi olmuştur. Düzene muhalif
olan önemli bir kesimi, HDP aracılığı
ile düzene yedeklemeyi başarmıştır.
AKP iktidarı ile faşizmin gerçek
yüzünün en çıplak haliyle göründüğü
bir noktada, demokrasicilik oyununun
parçası olmuşlardır.
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Reformizmin,
Oportünizmin Hayali
“RAHAT NEFES
ALMAK”tır!
HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ
Özgür Gündem gazetesi ile yaptığı
röportajda şöyle diyor; “Türkiye oh
dedi. Her yerden gelen olumlu tepkilerden görüyoruz. Toplum; tekçi,
baskıcı, otoriter iktidar nedeniyle
nefes alamıyordu. Biz toplumun nefes
borularını açtık. Daha özgürce nefes
alabilecek, daha özgürce düşünebilecek, tercih yapabilecek bir noktaya
geldi bütün Türkiye...”
Reformizmin, oportünizmin DEVRİM diye, FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAK diye bir derdi yoktur...
Faşizmin terörü ne kadar artarsa
artsın onların derdi RAHAT BİR
NEFES almaktır.
7 Haziran seçimleri ile de “rahat
bir nefes” alma hayalini kuruyorlar.
Şimdiye kadar ne yaptınız? Faşizme
karşı direnen siz miydiniz? Hangi
bedelleri ödediniz, bedel ödeyen siz
miydiniz?
Faşizmin saldırıları artık örgütlü,
örgütsüz, AKP’li olmayan herkesi
hedef aldığı için “gözaltına alınmadan
geceleri rahat uyudukları” günler geride kaldı. Tek dertleri AKP, gidip
“geceleri rahat uyudukları” günlere
geri dönmek... Sığ sularda “devrimcilik” yapmak istiyorlar... Oligarşinin
parlamentosunda demokrasicilik oynamak istiyorlar... Reformizmin,
oportünizmin bütün çabası budur.
Düzen içine yerleşip rahat bir nefes
almak...
Faşizm tüm pervasızlığıyla saldırıyor. Nasıl RAHAT NEFES ALACAKSINIZ?
Nefes almak halkın umutlarını
düzene yedeklemektir. Halkın öfkesini, kinini düzen içinde bitirmektir.

Gerçeğe Dönme Vaktidir!
GİRDİĞİNİZ PARLAMENTO
OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUDUR!
OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNDA HALKIN HİÇBİR SO-

RUNU ÇÖZÜLEMEZ!
Oligarşinin parlamentosu, oligarşinin çıkarları için vardır.
Nitekim, TÜSİAD, MÜSİAD,
TOBB, TİSK gibi oligarşinin patron
örgütleri, parlamentoya giren partileri
ziyaret ederek direktiflerini verdiler.
TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes şöyle diyor; “iş dünyası olarak siyasilerimizin uzlaşma
kültürüyle ülkemizin önünü açacak
bir hükümeti hızla ortaya koymaları konusunda son derece olumlu
beklentilerimiz var" dedi... Ve ekliyor Başaran, "seçimlerden dolayı
ertelenen reformların hızlı bir şekilde yapılmasını istiyoruz." Yine
nasıl bir hükümet istediklerini de
belirtiyor: "Güçlü, uzun vadeli ve
reformcu bir hükümet istiyoruz"
diyor.
TESK, TZOB, TİSK, Türk-İş,
Hak-İş, Memur-Sen, Türkiye KamuSen gibi patron örgütleri ve emekçi
düşmanı işçi memur sendikaları ile
birlikte partileri ziyaret eden TOBB
başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise,
"ufukta dalgaların kabardığının göründüğü bir ortamda gemi kaptansız
bırakılamaz. Herkes sorumlu, sağduyulu ve itidalli davranmalı, Türkiye
için kazançlı olabilecek bir fırsat
kaçırılmamalıdır. Aksi halde ortaya
çıkacak ekonomik ve sosyal maliyetin
faturası ülkemiz ve milletimiz için
ağır olacaktır" diyor.
Özet olarak patronlar, “aranızdaki
çelişkileri bir tarafa bırakıp bizim
ihtiyacımız olan bir hükümeti kurun” diyor.
Seçim öncesi birbirlerine yaptıkları
hakaretlerden dolayı asla yan yana
gelmez gibi görünen burjuva partileri
için patronların bu istekleri ilaç gibi
geldi... Hepsi de “vatanın ve milletin”
yüksek menfaatleri için “sorumluluklarının” doruk noktasındalar. Seçim
öncesinde söyledikleri her şeyi unuttular...

Emeğin İktidarını
Kuracağız Diye
Meydanlardan Halktan

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

Oy İsteyen HDP,
Patronların Krizini
Kurtarmak İçin
Can Atıyor:
“Tüm Taleplere Açığız”
HDP, Eş Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ hükümet kurma çalışmaları konusunda "süreç bakımından
gelebilecek tüm görüşme taleplerine
kapılarımız açık... Kimsenin böyle
bir süreçte 'benim kırmızı çizgilerim,
benim anlayışım, merkezim, çerçevem' gibi dayatmaya girme hakkı
yoktur... TÜRKİYE SİYASETİNDE
KRİZ YARATAN DEĞİL, KRİZ
ÇÖZEN BİR POZİSYONU ÜSTLENDİK" diyor.
Kimin krizini çözeceksiniz? TÜSİAD başkanı Başaran ya da TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun sözlerinden hiçbir farkı var mı?
Var, farkı; onlar direktif veriyor,
Eşbaşkan Yüksekdağ "direktiflerinizi
yerine getirmek için elimizden geleni
yapacağız" diyor.

Girdiğiniz, halka umut olarak
gösterdiğiniz parlamento oligarşinin
parlamentosu demiştik; ve seçimlerin
bittiği ilk günden itibaren oligarşinin
talepleri konuşuluyor. Halk yok...
Halka verilen sözlerden hızla çark
ediliyor... "Kimse benim kırmızı çizgilerim" dememeliymiş... Hani AKP
ile bir hükümetin içinde yer almayacaktınız? Hani hesap soracaktınız?
Hiç AKP'nin 13 yıllık halk düşmanı politikalarından dolayı hesap
sormaktan bahseden var mı?
Hani, "emeğin iktidarını kuracağız" diyordunuz, ne oldu emekçiler?
Adalet istediği için AKP tarafından
işten atılan iki öğretim görevlisi Eskişehir'de çadır kurmuş direniyorlar...
Onlar için tek bir söz söylediniz mi?
AKP'ye neden işten attıklarını sordunuz mu?
Bir ata sözümüz var; "kimin atına
binersen onun kılıcını sallarsın."
Oligarşinin parlamentosunda oligarşinin çıkarları için çalışırsın.

"Kelin İlacı Olsa Başına
Sürer"
Oligarşinin Krizini
Siz Çözemezsiniz!
Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ "Türkiye siyasetinde kriz yaratan
değil, kriz çözen bir pozisyonu üstlendik" diyor...
Üstlendiğiniz görev hayırlı olsun
diyoruz ancak, "kelin ilacı olsa başına sürer." Oligarşinin krizinin çözümü olsa kendisi çözerdi... Size ihtiyacı olmazdı. Sizin gibileri halkı
aldatmak için kullanır, kullanır, işi
bitince atar.
Oligarşinin krizi yapısaldır. Kapitalizmin özü krizdir.
Ne siz, ne de seçimler oligarşinin
krizine engel olamaz... Kriz daha
şimdiden derinleşmektedir.
Devrimcilerin görevi oligarşinin
krizine çözüm aramak değil, derinleştirmektir.
Sürecek

ENTERNASYONALİST DEVRİMCİ STEPHEN
KACZYNSKİ`DEN MEKTUP VAR!
23/04/2015
Merhaba,
Dün bir çok mektup geldi. İhtiyara bir mektup
yazdım. Ve o arada yazdığım detayları burada tekrarlamıyorum. Ona yazdığım mektup içinde bu şeyleri
okuyabilirsin.
Bazı arkadaşlar tutuklanmama şaşırıp üzüldü.
Ama bu kalleş bir devlet ve tabi ben birinci
tutuklanmış yabancı arkadaş değilim. Başka
yerlerde de örnekler mevcuttur. 2-3 hafta önce
bir Hollandalı beraat edildi. "Terör örgütü
propagandası" için yargılanmıştı Amed’te.
Muhtemelen PKK’den. Detayları bilmiyorum ama bu durumda yalnız değilim. Yabancılar özveri ve fedakarlık
göstererek bedel ödedi, ödüyor, ödeyecek. Sadece Anadolu’da değil. Filistin’de Rachel Carrie’ye bak. O
ABD’li kadın şehit düştü. Ona çok
yakınlık duyuyorum. Çok değiliz ama
biz varız. Norman Bethune’den bahsettin. O çok güzel bir örnek. Yıllar
önce İngiliz bir "komünist" beni eleş-
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tirdi. "Devrimci turizm yapıyorsun" dedi. Ama açık
gözlerle bu turizm değil. İlk olarak bu
mücadeleye Londra’daki sokaklarda
katıldım. Bütün ulus ve millet kardeştir. Anadolu’dan başka bir örnek
hatırlarım: Barbara Kistler. Türkiye’de TKP/ML’den tutuklanıp
yargılandı. Sonra serbest bırakıldı.Gerilla olup 1993’de
şehit düştü. Ama Türkiyeli
değil, İsviçreli. Şaşırtıcı
değil, ki böylesi örnekler bana ilham verir.
Başka bir konu da
–
Steve
( Te l a ff u z " S t i v " )
Stephen’in normal bir
kısaltmasıdır. Geçmişte
küçük şeylerin hakkında kızdım ama yanıldım.
Kalpten çok çok selam...

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

STEPHEN KACZYNSKI
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Halk Cephesi

Bu Ülkede Adalet Yok!
Halkız, Adalet İstiyoruz, Alacağız!
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Nasıl Bir Ülkede Yaşıyoruz?
Adalet dağıtmayan kanun meşru
değildir. Bu kanunlar bize adalet vermiyor. Adalet salonlarda tartılmıyor,
salonlarda ölçülmüyor, adalet saraylarında verilmiyor.
“Adalet mülkün temelidir” yazıyor
o salonlarda... Yalan!
Adalet faşizmin temeli yapıldı
ülkemizde. O halde, biz kendimiz koparıp alacağız adaleti...
Adaleti sağlamak için adaletsizliğe karşı savaşalım. Kuşaktan kuşağa
devredilen bir miras olmayacak adaletsizlik.
Adaletsiz kaldık ama sessiz kalmayacağız. Meydanlarda, mahallelerde, vatanımızın her parçasında
adalet mücadelesini yükseltelim.
Adalet çadırlarımızla adaletsizliğe direnelim. Bugün adalet çadırları...
Yarın vatanımızın her yeri adalete ve
özgürlüğe doyacak...
Adalet için... Daha fazla cüret,
daha fazla cesaret...
Adaletsizliğe karşı adalet istemenin “suç” sayıldığı ülkemizde, herkesi
bu “suç”u işlemeye, adalet istemeye
çağırıyoruz.
Hak için, onurlu bir yaşam için,
özgür bir vatan ve sömürüsüz bir
dünya için adalet istiyoruz!

Biz Kazanacağız!
Yaşasın Halkın Adaleti!
Eşitlik, adalet, özgürlük hakkımızdır! İstemek görevimizdir!
Halkımız, kardeşler! Nasıl bir ülkede yaşıyoruz!
Çocukların öldürüldüğü, çocukların sömürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz! 10 bin çocuk hapishanelerde!
Ülkemizde tam 1 milyon çocuk
çalışmak zorunda! AKP hükümeti
döneminde 241 çocuk öldürüldü.
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AKP iktidarı çocuk katili bir iktidardır. Bir gecede bu ülkenin 20 hapishanesinde 28 tutsak öldürüldü. Tek bir
kişi ceza almadı.
AKP’nin iktidarda olduğu 20072015 yılları arasında 183 kişi polis
kurşunu ile öldürüldü.
Adalet istemeliyiz.
Adalet halkın, haklının yanında
olursa adalettir! Berkin öldürüldü ve
adalet yok... Bu demektir ki 14 yaşındaki her çocuk öldürülebilir.
Hasan Ferit öldürüldü, adalet yok.
Bu da uyuşturucuya karşı çıkan herkesin öldürülebileceği anlamına geliyor. Yapılanın, yapanın yanına kar
kaldığı yerde adalet yoktur.
Adaleti arıyoruz meydanlarda!
Adaletsizlik, yolsuzluk ve yalan düzeninden alacaklıyız.
Halkın ekmeğidir adalet... Aldığımız nefestir! Adalet can damarımız, yüreğimiz... Adalet çocuklarımızın geleceği... Onurumuz
ve namusumuz...
Adaletsiz yaşanmaz!
Şimdi sesimizi tüm dünya duysun
diye elimizden tut! Bugüne kadar yitirdiğimiz her can için, Soma’da öldürülen 301 işçi ve arkalarında kalan
432 yetim çocuk için,
Ermenek’te boğulan kardeşlerimiz
için, iş hakkı elinden alınan, kölece çalışmaya mahkum edilen emekçiler
için… Haksız yere tutuklanan, öğrenciler, memurlar, işçiler, halkımız
için…

Sokaklara kanı akıtılan 14’ünde
Berkinler için.. Sokaklarda katledilen,
hapishanelerde tecavüz edilen çocuklarımız için… Ataması yapılmayan öğretmenler, sağlıkçılar için…
Mahkeme salonlarında yerlerde sürüklenen, coplanan tekmelenen ana
babalarımız için… AKP beslemesi
uyuşturucu çetelerinin canını aldığı;
halk çocukları uyuşturucudan ölmesin diye kendi canını veren Hasan Ferit’imiz için… Vahşice öldürülen
kadınlarımız için… İşsizlikle geleceği
çalınan binlerce gencimiz için…
Ayakkabı kutularında çalınan milyonlar için… Hırsızlıklar, yolsuzluklar, yağma ve talan edilen geleceğimiz için...
Sesimizi tüm dünya duyacak!
Adaletsiz, canavar AKP’nin yakasına açlığımızla yapışacağız! AKP
ölümle, zulümle iktidarda kalamayacak!
Adaletsizliğe direnme hakkımızı açlık grevleriyle savunacağız!
Tüm kulaklar duyana, tüm gözler
görene kadar durmayacağız! Nereye
kadar susacağız, nereye kadar bekleyeceğiz? Bu düzenden alacaklıyız!
Bizden çalınan adaleti hırsız, katil
AKP’den almak için milyonlarca
halk, bedenlerimizle konuşacağız!
TÜM HALKIMIZI KENDİ
YAŞADIĞI ADALETSİZLİKLERE KARŞI AÇLIK GREVLERİYLE HAKKINI ARAMAYA
ÇAĞIRIYORUZ!
Bulunduğumuz her yerde, parklarda, evlerde, meydanlarda adalet çadırları kurarak direnelim, hakkımız
olan adaleti isteyelim!
Adaletin olmadığı ülkemizde adalet istiyoruz, vermezlerse kendimiz
alacağız!
Ya adalete doyacak yarınlar!
Ya adaleti zorla geri alacağız!

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE BİRLEŞMİŞ
DEVRİMCİ ŞİDDET YENİLMEZ!

ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR
Zenginlerin yasaları kendi özel
mülkiyetlerini korumak üzerine şekillenmiştir; yoksulların yasaları ise
hakkı olanı kazanma üzerine yazılır.
Buna verebileceğimiz en yakın örnekler, Soma ve Ermenek davalarıdır.
Davaların bir tarafında, AKP'nin
halkı avlamak için kullandığı bedava
kömürü üreten Soma Holding, diğer
tarafında ise Soma Holding tarafından
gerekli önlemler alınmadığı için ölen
301 maden işçisi var.
Terazi kimden yana tartacak?
Terazi, haklı haksız üzerinden mi
işleyecek; zengin yoksul üzerinden
mi?
Egemenlerin adalet terazisi, üretim
araçlarını elinde tutan bir avuç azınlıktan taraf tartacaktır.
Ama biz, ölen öldürülen 301 maden işçisi, teraziyi tersine çevirmek
için kendi yasalarımızı kullanmak
zorundayız. İşte bunun adı HALKIN
ADALETİ'dir.

Zenginlerin, egemenlerin adaletini polis, ordu, yargı yani örgütlü
bir güç korurken; halkın adaletini
ise halkın adalet savaşçıları korur.
Halkın adalet savaşçıları, devletin yasalarında yer almaz; çünkü
o yasaları yıkma hedefini taşır.
Halkın adalet savaşçıları, halkın
yasalarını yapar, hayata geçirir.
Halkın adaleti “NEDEN” sorusunu sorar...
Neden Soma Holding'in denetimi
zamanında ve gereğinde yapılmamıştır? Neden yaşam odaları kurulmamıştır? Neden işçiler yemek saatinde, vardiya değişiminde toprak
altındadır? Neden, 301 işçinin ailesi
mahkeme salonlarına alınmaz, mahkeme kapılarında saldırıya uğrar?
Neden yargı süreci bu kadar ağır
işler, dava sürekli ertelenir?
Neden, 301 işçinin avukatlarına
saldırılır, kolları kırılır?
NEDEN SORUSUNA BULACAĞIMIZ CEVAPLAR, NEDEN
HALKIN ADALETİNİ SAVUNMAMIZ GEREKTİĞİNİ DE ORTAYA
KOYACAKTIR.
NEDEN sorusu bizi katile götürür.
NEDEN sorusu bizi halk düşmanlarına götürür.
Ve ardından HESAP SORMA kıs-

mı gelir.
Burada halkı avantajlı duruma
sokan çok önemli bir şey vardır.
Egemenlerin adaletini uygulayanların
sayısı bellidir:
- 244 bini polis olmak üzere
toplam 256 bin emniyet görevlisi.
- 233 bin özel güvenlik görevlisi,
- 403 bin er ve erbaş…
- 345 general ve amiral,
- 223 bin 566 TSK’da çalışan
uzman personel,
- 163 bin 129 tutsağın bulunduğu 355 hapishane…
Oysa halk milyonlardır. Adalet
saraylarını yapan da, dilekçeleri yazıp
temizliğini yapan da, hakimlerin savcıların evlerini temizleyenler de halktır. Halk milyonlardır… Ekmeklerini
biz yapıyoruz, kıyafetlerini biz dikiyoruz, saçlarını biz kesiyoruz, yemeklerini biz pişiriyoruz… Ne kadar
teknik üstünlükleri olursa olsun; BİZ
HALKIZ! VE HALKIN ÖRGÜTLÜ
GÜCÜYLE BİRLEŞMİŞ DEVRİMCİ ŞİDDET YENİLMEZ!
Emek hırsızları yenilmeye mahkumdur. Onlara hakkı olanı verecek
olan ise HALKIN ADALETİDİR.
Halk düşmanları, halktan korkmalıdır;
SONUNUZU BİZ GETİRECEĞİZ
ÇÜNKÜ!
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TAYAD’lı Aileler
Zafer Cömert’in Yanında!
Abdullah Cömert’in abisi Şafak, Bahtiyar,
Elif’i sahiplendiği için işten atıldı.
Biz de TAYAD olarak onu ziyarete gittik.
“Halkımız biz de sizi seviyoruz”
diyerek yola çıktık İstanbul’dan. Hatay’a ayaklanma şehidimiz Abdullah
Cömert’in ailesine gittik. Hem onlara
yalnız olmadıklarını söylemek istedik,
hem de Abdullah’ın abisi Zafer’e
AKP zulmü karşısında desteklerimizi
sunduk. Zafer Cömert adaletsiz dü-

zende halka adaleti gösteren Şafak,
Bahtiyar ve Elif Sultan’ı sahiplendiği
için işinden edildi. Hakkında dava
açıldı. Biz TAYAD’lı Aileler böyle
günlerde dayanışmak, birlik olmak
gerektiğine inandığımız ailemizi yalnız bırakmamak için gittik.
Dayanışmanın, paylaşmanın güzelliğini bir kez de Cömert ailesiyle
birlikte yaşadık.
Abdullah Cömert’in ailesi ziyaret
edildikten sonra Ali İsmail Korkmaz’ın ailesini ziyaret ettik.
Bundan sonra da bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz.

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

Atanana Kadar
Mücadelemiz Sürecek!
Ataması Yapılmayan Öğretmenler
Meclisi 14 Haziran'da Taksim Galatasaray Lisesi önünde masa açtı.
Halktan pek çok insan "öğretmenler için tabiki imza veririz",
"bu sıcakta imza topluyorsunuz ben
nasıl yardımcı olabilirim" diyerek
destek verdi.
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AKP’nin Katil Polisi Adalet Eylemlerimize ve Çadırlarımıza
Saldırmaya Devam Ediyor!
Biz Adalet İstemekten Asla Vazgeçmeyeceğiz!
"MADEM DÖVÜŞEREK BAŞLADIK..."

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

“Adalet İstiyoruz, Alacağız” kampanyasının çalışmalarına devam eden
Halk Cephesi, 13 Haziran günü Galatasaray’da basın açıklaması yaptı.
Katil polis "Halk Cephesi imzası
olmasın" dayatmasında bulunma "cüret"ini gösterdi. Amaçları saldırmaktı.
Halk Cephesi’nin bu dayatmayı kabul
etmeyeceğini biliyorlardı. O iradeyi
çok iyi bildikleri için tüm güçleriyle
korkakça saldırdılar. İşkence ile Halk
Cepheliler’i gözaltına aldılar. Halk
Cepheliler sloganlarla basın açıklamasını direnerek de olsa yaptılar.
Daha sonra Çayan’da kurulan
adalet çadırına da polis iki defa saldırdı.
Okmeydanı Halk Cephesi yaptığı
açıklamada "size açlık grevi yaptırmayacağız diyorlar. Biz ölüm orucu
savaşçılarının, feda kuşağının yoldaşlarıyız. Açlığı da biliriz savaşmayı da.
İki defa korkakça çadırımıza saldırdılar.
Ama o çadırları kuracağız ve adaleti
kendi ellerimizle alacağız. Madem
dövüşerek başladık, hodri meydan!
Biz yoldaşlarımız için, halkımız için
adalet istiyoruz. Şafak, Bahtiyar ve
Elif gibi adaleti arıyoruz" dedi.

Adalet Çadırına
Üçüncü Saldırı!
Çayan Mahallesi’nde Halk Cepheliler’in açtığı adalet çadırına 14
Haziran’da polis, üçüncü kez saldırdı.
Gece 12.00’da 4 Akrep ve 1 TO-
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MA’yla Çayan Mahallesi’ne giren
katil sürüleri, biber kapsülleri, tazyikli
su ve plastik mermi ile açlık grevinde
olan Halk Cepheliler’i hedef alarak
mahalleyi gaza boğdu. Cepheliler
saldırıya havai fişek ve molotoflarla
gereken cevabı verdiler. Çayan Halk
Cephesi: “Tüm halkımızı ADALET
çadırını sahiplenmeye çağırıyoruz!
AKP ve onun eli kanlı katil polislerini
uyarıyoruz! Çadırımıza saldırmaktan
vazgeçin! Yoksa hesabını misliyle
soracağız” açıklamasında bulundu.
Armutlu Halk Cephesi, 14 Haziran’da Çayan Mahallesi’nde kurulan
adaletsizliğe karşı adalet çadırını ziyaret etti. Adaletsizliğe karşı bedenlerini açlığa yatıran arkadaşlarıyla
sohbet eden Armutlu Halk Cepheliler,
sonuna kadar yanlarında olacaklarını
adaletsizliğe karşı tek beden, tek
yürek olacaklarını belirtti. Birlikte
içilen çayların ardından tekrar görüşmek üzere ziyaret bitirildi.
AKP'nin katil polisinin Çayan'daki
adalet çadırına saldırılarını sürdürmesi
üzerine, 16 Haziran’da Gazi Halk Cephesi: “Bin kez de saldırsanız, adalet
istemekten vazgeçmeyeceğiz! Adalet
istiyoruz, alacağız” açıklaması yaptı.

Adalet Çadırına
Dördüncü Saldırı!
15 Haziran'da, Çayan Mahallesi’ndeki adalet çadırına AKP’nin katil

polisleri dördüncü kez saldırdı. 4 akrep
ve 1 TOMA’yla gelen katil polisler
çadırı çalmak istediler. Ancak Halk
Cepheliler’in cüreti ve kararlılığıyla
karşılaştılar. Çadırı vermeyen Halk
Cepheliler’i halk da sahiplendi. Korkudan ne yapacağını şaşıran katiller
kendi kendilerine gaz sıktılar. Cepheliler
havai fişekleriyle polislerin akrep diye
tabir edilen aracına saldırdı ve halkın
da desteği ile polisler mahalleden kovuldular. Çayan Halk Cephesi: "AKP
ve onun eli kanlı katil polislerini uyarmıştık “azgınca saldırmaya devam
ederseniz karşılığını misliyle alırsınız”
diyerek uyarısını hatırlattı.

Adalet Çadırına
Beşinci Saldırı!
17 Haziran saat 02.30 sıralarında
AKP’nin eli kanlı katil polisleri Çayan'daki açlık grevi çadırına akrepler
ve TOMA’larla saldırdı. Açlık grevinde ve onları sahiplenmeye gelen
Çayan halkına saldıran polis, mahalleyi gaza boğdu ve tazyikli su sıkarak, insanları gözaltına almaya çalıştı. Adalet çadırında bulunan açlık
grevinde olan Halk Cepheliler ve
halktan insanlar kendilerini korumaya
çalıştı ve saldırıya AKP’nin eli kanlı
katil polislerine havai fişek ve molotoflarla cevap verildi. Aynı zamanda
ajitasyon ve sloganlarla halka çadırı
sahiplenme çağrısı yapıldı. Saldırı
sonrası polis çadırı çalıp kaçarken
açlık grevi çadırı tekrar kuruldu.

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

GALATASARAY

GAZİ ÇAYAN

Taksim Meydanı'nda “Adalet İstiyoruz Alacağız” Eylemine Polis Saldırdı!

BU HAYKIRIŞ MİLYONLARIN TALEBİDİR!

ADALET İSTİYORUZ ALACAĞIZ!!
“Adalet İstiyoruz Alacağız” kampanyası kapsamında, 13 Haziran'da
Galatasaray Lisesi önünde eylem yapmak isteyen Halk Cepheliler’e azgınca
saldıran polis onlarca Halk Cepheli’yi
gözaltına aldı. Bunun üzerine Halk
Cepheliler Taksim anıtına çıkarak
pankart açtı, eylem yaptı. Polis Halk
Cepheliler’e tekrar saldırdı.
AKP, iktidarda kaldığı 13 yıl boyunca yoksul, aç bıraktığı halka sadaka
gibi dağıttığı gıda yardımlarıyla, yeşil
kartlarla ağızlarına birer parmak bal
çaldı. Ama Anadolu halkları için ekmek
kadar gerekli olan bir başka ihtiyaç
vardı ki, bunu karşılayamadı. AKP
gibi işbirlikçiliği ayyuka çıkmış bir
iktidar, halk için adil bir düzen kuramazdı. Adalet sadece onlar için vardı.
Adalet sarayları Rıza Zarraf'lara, çetelere, tecavüzcülere adalet dağıtıyordu.
Adalet için ölmüş, öldürmüş...Ve adalet
için yıllarca hapishanede yatmış bir
halkın çocuklarıyız biz. “Biz adaletsiz
yaşayamayız” diyen Halk Cepheliler’in
eylemine yapılan saldırı çeşitli kurumlar
tarafından protesto edildi.
Halkın Mühendisleri Mimarları,
Armutlu, Esenler, Bahçelievler, İkitelli, Gülsuyu Gülensu, 1 Mayıs Halk
Cephesi de Galatasaray Lisesi önünde
yaşanan gözaltılarla ilgili şu açıklamayı yaptılar.
“Soruyoruz katil AKP’ye, hangi
kanunda yazıyor demokratik bir eyleme azgınca saldırmak. Soruyoruz;
adliye saraylarınızdan adalet dağıtılıyor da bizim mi haberimiz yok.
Daha öğrenemediyseniz şunu da söyleyelim; baskılarınız, gözaltılarınız,

işkenceleriniz bizi yıldıramayacak.
Siz saldırdıkça biz daha da güçleneceğiz çünkü biz halkız, halkı temsil
ediyoruz. Adalet talebini halkın gündemine sokacak, korkularınızı gerçeğe
dönüştüreceğiz" dediler.
Eskişehir Halk Cephesi: "Onların
adalet saraylarının adaleti yok. Adalet
halkın ellerinde. Diş ile tırnak ile
söke söke alacağız adaleti. Berkin
Elvan’ı, Hasan Ferit Gedik’i, Gezi
şehitlerini, Soma’da katledilen 301
işçiyi, Ermenek’te ocakta boğulan
işçileri adaletsiz bırakmayacağız. Bunun için saldırıyorlar. Adaleti biz
sağlayacağız. Halk sağlayacak" açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.
Bahçelievler Halk Cephesi ve
Bahçelievler Liseli Dev-Genç ise
"Adalet İstiyoruz!" kampanyasını
başlattıklarını yaptıkları açıklamalarla
duyurdular:
"HALKIMIZ; Her gün dile getirdiğimiz belki dilimizde bir beddua,
belki bir lanet, belki bir ah çekişin
yine halkın ellerinde olan adaletin,
yine bizim evlatlarımızda halkın evlatlarında Elif Sultan’da, Şafak’ta,
Bahtiyar’da yankılanan adalet isteğimizi şimdi daha gür sesle hep beraber
haykırma vaktidir. 'Halkın ekmeğidir
adalet', ekmeğimizin geleceğimizin
ve vatanımızın sahibi bizleriz..."

Adalet İstiyoruz!
Yaşasın Halkın Adaleti!
İstanbul-Gazi: Gazi Mahallesi’nde "Adalet İstiyoruz!" kampan-

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

yası, 9 Haziran akşamı yapılan tencere
tava eylemiyle başladı. Halkın eyleme
ilgisi çok yoğundu. Eylem saatinde
Gazi Özgürlükler Derneği önünde
bir araya gelen kitle; “Adalet İstiyoruz!, Ne İstiyoruz? Adalet! Kim İçin?
Halk İçin! Yaşasın Halkın Adaleti!”
sloganlarıyla, tencere tava çalarak
eyleme başladı. Coşkulu geçen eyleme 30 kişi katıldı.
Berkin’i anma ve yürüyüşe çağrı
ozalitleri Sekizevler bölgesine 5 ozalit
asıldı.
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Alibeyköy: Alibeyköy Halk Cepheliler, 12 Haziran’da adalet kampanyası çerçevesinde F Tipi Film’i
izledi. Neden bu filmin izlendiği
üzerine konuşulduktan sonra, yeni
başlayan adalet kampanyasının amacı,
herkesin üzerine düşen görevler ve
hedefler anlatıldı. Daha sonra Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın
açıklamasının duyurusu yapıldı.
Okmeydanı: 10 Haziran’da Adalet Bakanlığı’na "Hasan Ferit için
Adalet İstiyoruz!" talebiyle 40 kişi
e-mail gönderdi. 10, 11 ve 12 Haziran'da MŞP, Yolağzı ve Örnektepe
bölgesinde kapı çalışması yapıldı.
Berkin Elvan anması için,11 Haziran’da mahallenin çeşitli yerlerine
toplam 5 adet ozalit asıldı.

Armutlu: 10 Haziran’da Halk Cepheliler 'Adalet İstiyoruz" başlıklı bildiri
dağıttılar. Toplam 214 bildiri dağıtıldı.

Bağcılar:
11

Çayan:

Altınşehir:

10 ve 11 Mayıs tarihlerinde "Adalet İstiyoruz"
bildirileri dağıtılarak kapı
çalışması yapıldı. Toplam
170 kapı çalındı. Çalışmada kampanya anlatıldı
ve kurulacak olan adalet
çadırına çağrı yapıldı.

14 Haziran tarihinde Altınşehir'de
Adalet İstiyoruz kampanyası için 50
kapı çalındı ve Berkin Elvan'ın anması
için çağrı yapıldı.

Esenler:
11 ve 12 Haziran’da Esenler'de 'Adalet İstiyoruz'
başlıklı bildiri dağıtıldı,
kapı çalışması yapıldı. Çiftehavuzlar'da
kapı çalışması yapıldı. Halkla sohbet
edildi. Toplam 100 bildiri dağıtıldı.

ÇAYAN
13 Haziran'da Taksim’de basın
açıklaması yapan Halk Cephelilere
saldırıyı protesto etmek için Bağcılar
Yürüyüş Yolu’na çıkarak gözaltılar
anlatıldı ve 'Adalet İstiyoruz' başlıklı
bildiriler dağıtıldı. Bağcılar Halk
Cephesi toplam 150 bildiri dağıttı.

11 Haziran'da Berkin'in anmasına
çağrı ozalitlerinden 5 adet asıldı.

Adalet savaşçıları Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol’un Berkin Elvan'ın
katillerinin açıklanması ve Halk Meclisleri’nde yargılanması için yaptıkları
Çağlayan Adliyesi'ndeki rehine eyleminden sonra, katil AKP halk ve devrimciler üzerindeki baskılarını arttırdı.
Berkin için adalet istedikleri için tutsak
düşen Dev-Genç'liler için Ankara DevGenç'liler 12 Haziran'da Ankara Yüksel
Caddesi'nde eylem yaptı. Eyleme 13
kişi katıldı.

Bu Ülkede Adalet Yok!
Adalet İstiyoruz Alacağız!
Cam Kafes ve Kameralar Kaldırılsın!
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Gazi Mahallesi’nde

Adalet İçin
Film Gösterimi
Yapıldı
Gazi Mahallesi’nde “Adalet İstiyoruz Alacağız” kampanyası kapsamında ilk film gösterimi yapıldı.
Nalbur-Muhtarlık Parkı’nda 12 Haziran akşamı “O da Bir Ana” filmi
izlendi; kampanya üzerine ve film
üzerine sohbet edildi. Ülkede yaşanan
Büyük Ölüm Orucu Direnişi ile İrlandalı yurtseverlerin verdiği mücadele arasında bağ kuruldu. Dünyanın
her yerinde sömürücülere karşı savaşılarak kazanılacağı üzerinde duruldu ve adalet kampanyasının nasıl
örgütlenebileceği konuşuldu.
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İkitelli:

ANKARA-Dev-Genç:

TAYAD’lı Aileler evlatlarının sesini dışarıya taşımaya devam ediyorlar. 15 Haziran günü
AKP önünde basın açıklaması
yaptılar. Saat 13.00’da sloganlarla başlayan açıklamaya basın
metni okunarak devam edildi.
TAYAD’lı Aileler 1986’dan bu
yana her zaman evlatlarının yanında olduklarını; bundan sonrada olmaya devam edeceklerini; ne evlatlarından ne de onların düşüncelerinden vazgeçmeyeceklerini belirttiler.
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Sürgün Sevklere Son, Kamera
İşkencesine Son, Tecrit İçinde Tecrit
İşkencesine Son, Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganları
atıldığı eylemde TAYAD’lı Aileler
şu açıklamayı yaptı:
"Evlatlarımız bundan önceki saldırılarınızı nasıl boşa çıkardılarsa,
cam kafes ve 24 saat kamera ile gözetleme saldırılarınızı da öyle boşa
çıkaracaklardır. Dost da düşman da
evlatlarımızı ve onların dışarıdaki

sesi soluğu olan biz TAYAD’lı Aileleri
iyi tanır. Tarih hiçbir zulüm karşısında
sessiz kaldığımıza tanık olmamıştır.
Bu saldırılarla yetinmeyen AKP
iktidarı Bakırköy Hapishanesi’ndeki
kadın evlatlarımızı zorla Silivri Hapishanesi’ne sürgün sevk etmeye çalışmaktadır. Bakırköy Hapishanesi’nin
arazisi AKP iktidarının yalakası olan
işadamı Ali Ağaoğlu’na satılmıştır.
Hangi çıkarlar doğrultusunda bu satışın gerçekleştiğini bilmiyoruz; fakat
şu bir gerçek ki evlatlarımız Ali Ağaoğlu’nun kar ve rant hırsı dolayısıyla
şehir dışına sürülmeye çalışılmaktadır."

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ!

BAĞIMSIZLIK SAVAŞI VEREN ORDUDAN,
EMPERYALİZMİN İŞBİRLİKÇİSİ ORDUYA GEÇİŞİN
TARİHİ, YENİ SÖMÜRGECİLİK TARİHİDİR
TC ordusu, 1940'lardan sonra bölge jandarması konumuna getirilmiştir.
Emperyalizm, yerli ordunun varlığını
kendi çıkarları doğrultusunda kullanmış, kendi ordusu haline getirmiştir.
Amerika ile ilk ikili yardım anlaşması 12 Temmuz 1947'de imzalandı. "Truman Doktrini"nin açıklanmasından sonra yapılan bu ilk
anlaşmayı, başka anlaşmalar takip
etmiştir.
O kadar çoktur ki bu anlaşmalar,
1965'de meclise verilen bir soru önergesinin ardından, anlaşmaların dökümü yapılmak istenmiş ama yapılamamıştır.
1969 yılına kadar Amerikan
emperyalizmi ile 97 tane ikili anlaşma yapıldı. 3 Temmuz 1969'da
"Savunma İşbirliği Anlaşması" yapılarak, tüm bu 97 anlaşma tek başlık
altında toplandı.
Savunma İşbirliği Anlaşması ile
Amerika, elindeki eski-kullanılmış
askeri malzemeleri "yardım" adı
MEKTUP
Velioğlu Ahmet
General Klarkın piyade eri
Kore
Söz hürriyetindi.
Toprağı bölüşmüştüler.
Demiryolları altın, gümüş, kömür,
ovada yağmur, dağda rüzgar, deniz,
bulut, güneş, çocuk bahçeleri, hastaneler, okullar ve fabrikalar
milletindi.
Bahtiyardılar.
Kimi öldürmeğe gidiyorsun Ahmet?
Bu toprakta gerçekleşen kendi
hasretini mi?
Kore’de yağmur mu yağıyor?
Evini yaktığınız çocuk

altında Türkiye'ye hibe etmiştir.
Yardımlar öyle bir hale gelmiştir
ki, Amerikan Yardım Heyeti Başkanı
General PENDLETON, "1940'ların
sonundan 1950'lerin ortalarına kadarki dönemde Türk ordusunu adeta
yeniden inşa ettik diyebiliriz." demiştir.
"Yardım"ın gerçek yüzü ise, Amerika'nın şu talepleriyle açığa çıkmıştır:
"1- Kırıkkale askeri tesisleri kapansın,
2- Harp akademilerinizin öğrenim
sistemi yanlış,
3- Türk ordusunu entegre bir kumandanlık emrinde toplamaya hazırlanınız. Kumandan herhalde bir
Amerikalı general olacak."
Ve ordunun eğitim sistemi değiştirilerek, orduda Amerikan eğitimi
verilmeye başlanmıştır. Askeri liselerden başlayarak, tüm askeri okullar,
emperyalist çıkarların hizmetinde askerler yetiştirmiştir.
Bu, TC ordusunun Amerikalılaşanasının ölüsüne kapanarak
haykırıyor mu altında yağmurun?
Yoksa onu görmüyor musun bile?
Yoksa artık kanıksadın mı?
Yoksa, Amerikan askeri Sin-şana girdiğinde
sen de beraber miydin?
Gördün mü insanların çırılçıplak soyulup benzinle yakıldığını?
Sen de Japon palasıyla kelle kestin
mi?
Belki de Sanvandaydın?
Ağaçlara saçlarından asılan insanlara
nişan aldm mı sen de?
Gebe kadınların ırzına geçip
sonra dövdün mü öldürene kadar?
Biliyorum, San-Sen Ri'de gözlerini
oydukları çocuğun fotoğrafını çektiler
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tırılması sürecidir aynı zamanda.
Amerikan emperyalizmi bunu hayata
yeni geçirmemiştir. 1946'da Amerika,
Panama'da komünizme karşı mücadele için "School of Americos"u
(Amerika'nın Okulu) kurmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren 50 yıl boyunca
bu "okulda" pek çok yeni sömürge
ülkede komünistlere, halka karşı kullanılmak üzere kontrgerilla yetiştirilmiştir.
Devrimcilere, emperyalizme karşı
direnen halklara karşı örgütlenen emperyalizm, bugün de aynı çabasını
sürdürmektedir. TSK'yı eğitip kendi
ordusu haline getiren, kullanılan her
merminin sahibi olan Amerikan emperyalizmi, şimdi de "Eğit-Donat"
projesi adı altında Suriyeli işbirlikçileri Türkiye'de eğitiyor.
İşbirlikçi ordu, daha önce Isparta
Eğridir Dağ Komando Eğitim
Kampı'nda Afganistanl ı 1564, Somalili 110, Libyalı 300 işbirlikçi
kontrayı eğitmişti.
19 Şubat 2015 tarihinde ise ABD
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hatıra diye.
Bu hatıranın sende de bir kopyası
var mı?
Biliyorum...
Bilmiyen var mı?
Yaktınız ekinleri,
şehirleri uçurdunuz.
Ve onların en ucuz ölüm aleti sendin,
Ahmet,
vebalı farelerinden de ucuz.
Korede yağmur mu yağıyor?
Dinecek.
Ya defolup gideceksiniz,
ya denize dökecekler sizi.
Ne halt edeyim? deme Ahmet,
teslim ol.
...Nazım Hikmet
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Ankara Büyükelçisi John Bass ve
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun
Sinirlioğlu arasında, "Eğit-Donat
Projesi" imzalandı.
"Proje" görünümlü işbirlikçilik
anlaşması kapsamında Kırşehir’in
Kaman İlçesi’ndeki askeri tesislerde
Suriyeli ve Iraklı işbirlikçiler yetiştiriliyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı
General Lloyd Austin, eğitim alanını
bizzat yerinde teftiş etti.

İşbirlikçi AKP, Ortadoğu
Halklarının Katilidir!
Bir Amerikan projesi olan "Eğit-

Donat", Türkiye'nin işbirlikçiliğindeki son adımdır. İşbirlikçiliğine,
Ortadoğu halklarının katilliğini de
eklemiştir.
MİT koruması altındaki tırlarla
Suriye'deki işbirlikçilere silah göndermiş, illegal hastaneler kurdurarak
yaralanan işbirlikçilerin tedavisini
yaptırmış, eğitimlerini bizzat vermiştir.
Amerika ve AKP'nin Eğit-Donat
kamplarında silahlandırdığı örgütler
katliam yapıyor. Son olarak, Nisan
ayının son haftasında Suriye'nin İdlip
kentinde Alevilere yönelik bir katliam
gerçekleştirildi. Katliamı gerçekleştiren El-Nusracılar’ın eğitimi Hatay

Serinyol'da verilmişti. İdlip'teki Alevi
köyü İştebrak'ta iki yüze yakın Alevi
katledildi.
İşbirlikçi AKP, tüm bu katliamların
suç ortağıdır. Emperyalizme göbekten
bağlı bir ülkenin ordusu da her şeyiyle
emperyalizmin emrindedir. Dünden
bugüne ordunun işbirlikçiliği daha
da artmış, eli, dünya ezilen halklarının,
kardeş halkların kanına bulaşmıştır.
Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
bağımsızlık mücadelesi verilmeden
bu kanın hesabı sorulmaz. Vatanımızın bağımsızlığı için mücadele etmekten, devrimci olmaktan başka
yol yoktur.

Bugünkü Meşruluk Bilincimizi ve Direnişlerimizi
Dört Karanfile Borçluyuz!
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Eskişehir’de 1 Nisan sabahı, 5 Halk Cepheli’nin baskınlarla gözaltına alınmasını protesto etmek için, Emniyet
Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan ve gözaltına
alınan 6 kişinin mahkemesi, 11 Haziran günü Eskişehir
Adliyesi’nde görüldü. 6 kişi arasında çadır direnişinde
olan Hatice Yüksel de vardı. İstanbul, Ankara, Tekirdağ,
Bursa, Antalya’dan gelen Kamu Emekçileri Cepheliler,
adliye önünde basın açıklaması yaptılar, Hatice Yüksel’e
sahip çıktılar.
Basın açıklamasının ardından hep birlikte duruşmaya
girildi. 12 Haziran'daki duruşmada, Halk Cepheliler
basın açıklamasına katılmanın suç olmadığını ifade
ettiler. Hatice Yüksel, katıldığı basın açıklamasından
dolayı maruz kaldığı haksız uygulamayı anlattı. Avukatlar,
bugün böyle bir duruşma yapılıyor olmasının sebebinin,
Berkin Elvan’ın katillerinin yargılanmaması olduğunu
ifade ettiler. Devletin kendi savcısını gözden çıkardığını,
üç kişinin hayatını kaybettiği bir operasyon gerçekleştirdiğini ve bütün ölümlerden sorumlu olduğunu anlattılar.
Herhangi bir basın açıklamasına katılmanın suç olamayacağını, 2911 sayılı yasanın, muhaliflerin, devrimcilerin
seslerini bastırmanın, demokratik hakların kullanımını
engellemenin bir aracı olarak kullanıldığını ifade ettiler.
Mahkeme, yapılan savunmaların ardından 3 Temmuz’a
ertelendi. Duruşmanın bitmesinden sonra dışarıda tekrar
açıklama yapıldı. Adliye önünde “Hatice Yüksel Yalnız
Değildir!”, “Basın Açıklaması Suç Değildir!”, “Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız!”, “Adalet İstiyoruz!”, “Baskılar
Bizi Yıldıramaz!” sloganları atıldı. Açıklamaya yaklaşık
50 kişi katıldı.
Duruşmanın ardından Hatice Yüksel’in direniş çadırına
gelen Kamu Emekçileri Cepheliler, Hatice Yüksel ve
Nuriye Gülmen’e 1984 ÖLÜM ORUCU ŞEHİTLERİNİ
TEMSİL EDEN DÖRT KARANFİL hediye ettiler.

O süreçte mücadelenin önünü açan dörtler gibi,
şimdi de Hatice Yüksel direnişinin, kamu emekçilerinin
mücadelesinin önünü açacağını ifade ettiler.

Esenler’de Örgütlenme Konulu
Çalışma
Esenler Haklar Derneği'nde 10 Haziran'da "Yönetici
Yetiştirme ve Örgütlenme" üzerine toplantı yapıldı. Kolektif çalışma; mahalle, lise ve esnaf komitelerinin niçin
kurulması gerektiği ve Yürüyüş dergisinin tanıtımı ve
baskılara karşı okur sayısının ısrarla arttırılması için
gerçeğin sesi olan Yürüyüş dergisinin herkesçe dağıtılması
gerekliliği üzerinde duruldu. Toplantıya 4 kişi katıldı.

"BİZİM YOLDAŞLIĞIMIZI
GÖRECEKSİNİZ!”
Kısa bir süre önce Çayan Mahallesi’nde çeteler tarafından vurulan Hüseyin Karaoğlan'ı, Armutlu Halk
Cephesi 13 Haziran'da ziyaret etti. Ziyarette, Hüseyin
Karaoğlan'ın yalnız olmadığı belirtilerek, bir kez daha
geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Çetelere karşı
birlik olunacağı ve mücadelenin daha güçlü sürdürüleceğinin belirtildiği ziyarette, son zamanlarda artan çete
saldırılarından ve onlara karşı alınması gereken önlemlerden bahsedildi.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim

Kürt Halkı Daha Çok
Silahlanacak ve
Teslim Olmayacak!
Geçen hafta dergimizin bu köşesinde HDP’ye yönelik saldırıları ve
HDP’nin buna karşı tavrını yazmıştık... Tekrar ediyoruz oligarşinin
HDP’ye yönelik saldırıları bitmedi ve
bitmeyecek... Seçimlerden sonra da
devam etti saldırılar. Bu kez İslamcı
İhya-Der başkanının öldürülmesinin hemen arkasından üç HDP’li
katledildi... Ölen İslamcı konusunda
PKK'liler kendi eylemleri olmadığını açıkladılar...
Evet, PKK eylemi değil, o halde
devletin bir provokasyonu...
Yani devlet HDP'ye saldırı zemini oluşturmak, HDP'lileri katletmek
için provokasyonlar düzenliyor... Ve
kontrgerillanın has evlatları olan İslamcı çeteler, şehrin göbeğinde elde
silah polisin gölgesi altında HDP’lileri katlediyor... Ne hesap soran var
ne de başka bir şey. Tersine AKP,
HDP’yi ve PKK’yi suçluyor.
Miting sırasında patlatılan bombalamaları Hizbullah veya yeni devamcıları niteliğindeki IŞİD’çilerin
yerleştirdiği ortaya çıktı... Bu devletin yerleştirdiği anlamına gelir. Kürt
halkı bu tür saldırılara yabancı değildir. Geçmişte Hizbullah’ın Kürdistan’da gerçekleştirdiği kontrgerilla katliamları hala hafızalardadır...
Bunların hepsinin devlet tertibi olduğu
da yine bilinen bir gerçek olarak hafızalardadır.
Ve bugün son olarak İslamcıların
üç HDP'liyi katlettiği saldırının arkasından bizzat Selahattin Demirtaş
açıklıyor:
"Bir çok Hizbullah militanı, elemanı şu anda Diyarbakır'da silah-

landırılmış durumda. Evlerinde silahlandırılmış durumdalar. Kendilerine dönük saldırı olduğunda kim
kimi vuracak o da belirlenmiş durumda."
Ve basına da yansıdığı kadarıyla
Diyarbakır'da pompalı tüfek satışları yüzde bin beş yüz civarındadır.
Devlet eliyle Hizbullahçı denilen
kontra güçleri bu kadar boyutlu bir şekilde silahlandırılıp, yeni katliamlara hazırlanırken, HDP'nin ve PKK'nin
yaptığı ise Kürt halkını silahsızlandırma yönünde daha fazla çaba sarfetmek olmaktadır.
Kürt halkını katleden bu güçlere
karşı halkı silahsızlandırmak, daha büyük saldırıların önünü açmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
Silahlandırılan bu Hizbullahçı
güçlerin hiçbiri AKP'den bağımsız değildir. HDP'nin hala “barış-çözüm”adı altında umut bağladığı ve
beklenti içinde olduğu AKP, milletvekili sayısı düştü diye gerilemiş durumda değildir. Tersine savaşı sürdürmekte ve daha büyük savaşlara da
hazırlandığını açıkça ortaya koymaktadır.
Reformistlerin düşündüğü gibi
AKP tek başına hükümet kuramadığı için iktidar savaşını bırakmış değildir... Tam tersine daha da ciddiye
alarak hareket etmektedir... Seçimlerin hemen ardından toplantı üstüne
toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapan AKP, yeni araç ve yöntemlerle iktidar savaşını sürdüreceğini
de ortaya koymaktadır. İşte AKP basınının bazı köşe yazarlarının seçim-
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lerden sonra söyledikleri bu gerçeği
net olarak ortaya koymaktadır.
“Çok büyük bir mücadele başlıyor. Ayaklarınız yere sağlam bassın
ve asla sendelemeyin. Son istiklal savaşında bu bir yenilgi değildir. Mücadele çok daha sertleşecektir. Yüz
yıllık hesaplaşma devam etmektedir.
Türkiye'yi parçalamaya dönük projelere karşı en büyük engel Ak Parti'ydi. Bu engeli aşmak için çalıştılar ve belli oranda başardılar. Şimdi Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır.” (İbrahim Karagül, 10 Haziran
2015 Yeni Şafak)
Yüzyıllık savaş diyerek açık savaş
çağrısı yapıyor AKP'li... Diyarbakır'da yaşanan silahlanma da nasıl bir savaşa hazırlandıklarını gösterir niteliktedir...
Yine bir başka köşe yazarı da oy
kaybetmelerine sebep olarak gördükleri Aydın Doğan'ı ve bazı gazetecileri ağır hakaret ve küfürlerle
tehdit etmekten geri kalmıyor.
“Aydın Doğan, bizim inancımızda kısasa kısas diye bir olay vardır.
AK Parti yüzde 41 gibi bir oy aldı
diye tüm denklemden düştüğünü
zannetme. Adamların bu şekilde
çirkeflik ve bel altı vurursa biz de
aynı şekilde karşılık veririz. (...)
Sana 2 milyon doları kendi elleriyle getiren İzmirli işadamı, görüntüleriyle beraber mahkemeye her şeyi
itiraf ederse görürsün. Bu maç henüz bitmedi...”
Evet, işte AKP ve sözcüleri bu kadar açık ve net konuşuyor, tehdit
ediyorlar. Ve Diyarbakır'da yaşanan
saldırılar ve silah satışları da hazırlıklarının boyutunu gösteriyor.
Bu durumda AKP'nin getireceği
hiçbir çözümden bahsedilemez. Tersine daha fazla saldırı ve katliamdan
bahsetmek gerekir... PKK anlayışı ve
HDP, AKP'nin saldırıları karşısında
geri adım atarak, halkı evlerine kapatarak ortamı sakinleştirebileceklerini ve saldırıları bu şekilde geriletebileceklerini düşünmektedirler. Oysa
faşizmin bu tür geri çekilmelerle geriletilemeyeceğini geçen yazımızda da
belirtmiştik. Ki yapılan hazırlıklar ve
saldırılar bunu doğrulamaktadır.
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Buna rağmen halkı silahsızlandırmak, silahsızlandırma çağrıları
yapmak devletin katliamlarının önünü açmaktadır.

içinde miting alanına bomba koyan ve
yüzlerce insanımızın katledilmesini
göze alanların bize haklarımızı verecekleri beklentisi içine girmek boş bir
hayalden ibarettir.

Kürt halkı!

Bu nedenle oligarşiye ve onun silahlandırıp üzerimize saldırttığı Hizbullahçı kontra güçlerine karşı silahsızlanma değil daha da fazla silahlanmalıyız.

Kontrgerillanın, devletin tüm güçleriyle saldırı ve katliamlara hazırlandığı ve katliamlar gerçekleştirdiği bir dönemde “çözüm süreci” gibi
boş vaatlerin peşine takılmanın bize
sağlayacağı hiçbir hak yoktur. Bizi
katledenler bize hiçbir hak vermezler.
Hiçbir beklentimizi karşılamazlar...
Onlar ne ulusal haklarımızı verirler ne
de sömürü ve zulümden vazgeçerler.
İktidarı kaybedecekleri korkusu

Kürt halkı ulusal haklarını böyle
elde edecektir. Oligarşik devlete ve
emperyalizme karşı savaşarak söke
söke elde edecektir.
Yine yaşanan ağır yoksulluğun ve
açlığın sorumlusu olan da aynı güçlerdir. AKP bugün oligarşinin en has

partisi ve iktidarının en güçlü koruyucusu durumundadır. Bu nedenle oligarşi ondan henüz vazgeçmiş değildir. O da iktidarı için her türlü saldırı ve alçaklığı yapacak durumdadır.

Sonuç olarak;
1- Kürt halkının daha fazla savaşmaktan ve silahlanmaktan başka
çaresi yoktur.
2- Silahsızlanma ve savaştan uzaklaşma barışı değil, köleliği getirecektir.
3- Kürt halkı köleliği asla kabul etmeyecektir. Kürt halkının kurtuluşu
devrimdedir. Kürdistan'da devrim dışında başka bir seçenek yoktur.

Teoride ve Pratikte Devrimci Avukatlık Açık Oturumu Yapıldı
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Halkın Hukuk Bürosu, 16 Haziran’da “Teori ve Pratikte Devrimci Avukatlık” başlıklı açık oturum düzenledi. Oturuma, Av. Haluk İnanıcı, Av. Hasan Fehmi Demir,
Av. Bülent Şimşek, HHB avukatı Betül Vangölü Kozağaçlı,
ÇHD Başkanı Gökmen Yeşil katıldı. Oturumu ÇHD Genel Başkanı ve HHB avukatı Selçuk Kozağaçlı yönetti. Selçuk Kozağaçlı;
"Mahir Çayan'ın uyarısı gibi hiçbir meseleyi gevezelik için değil, devrim olsun diye tartışıyoruz. Devrimci Avukatlık mümkün müdür, devrimcilik halleri ile avukatlık
mesleği örtüşür mü veya engel midir? Bugün bunları tartışacağız…” diyerek başladı.
Açık oturumda ilk sözü Avukat Haluk İnanıcı aldı.
"Sosyalistler burjuva liberal hukuk argümanlarına dayalı temel hak ve özgürlüklere, insan hakları gibi liberal kavram-
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lara nasıl yaklaşmalı, hak mücadelesi yürüterek devrimci olunmaz… Devrimci avukatı devrimci yapan hak mücadelesi yürütmeleri değil,
hayata devrimci bir perspektifle bakmalarıdır…
Devrimcilik bir siyasi bilinç işidir" dedi...
Ardından sözü alan Av. Betül Kozağaçlı "Her hak talebi, dönemin egemenine karşı bir mücadeledir. Devrimci avukat, hak mücadelesinde yasallık sınırından çıkıp meşruluk sınırında hareket eder. Devrimci avukat için hak mücadelesi bir yerde "zor" ile
karşılaşır ve zor kullanmayı gerektirir. Bu zor
iktidarı almaya yönelik bir zordur.
Avukat, hukuki yollar tükenmiştir, "artık direnmekten başka yol yoktur" dediği
anda artık bu devrimci avukatlıktır." dedi.
Av. Bülent Şimşek ise, "…Devrimci avukat, her şeyden önce devrimci bir örgüte siyasal bir aidiyet bağı içinde olmaktır. Devrim mücadelesine omuz vermek, katkı sunmaktır. Hukukla kazanılabileceklerin bir sınırı vardır. İnsanlığın bu sınırı aşmaya ihtiyacı vardır. Bu sınırı aşarken
devrimcilik başlar" dedi.
ÇHD başkanı Gökmen Yeşil, "Devrimci avukatlık bir pratiğin adıdır, noktası konulmuş bir tanımlama değildir, her zaman geliştirilebilir. Bir durumu tanımlamaktan çekinmemeliyiz. Biz kendi faaliyetlerimizle dayanışmayı büyütüyoruz,
maddi ve manevi mirasımız, hazinemiz budur." dedi.
Teoride ve pratikte devrimci avukatlığı değişik yönleri
ile tartışmaya devam edileceği söylenerek oturum kapatıldı.
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ÖRNEKTEPE İKİTELLİ

1 MAYIS

Cephe Milisleri Katil AKP’nin Devrimci
Kurumlara ve Halka Saldırılarının
Hesabını Sordu!
İstanbul’da AKP’nin seçim irtibat
bürolarını tahrip eden Cephe Milisleri’nin hedeflerinden birisi Aydos
AKP seçim irtibat bürosu idi.
5 Haziran günü AKP Aydos seçim
irtibat bürosu Cephe milisleri tarafından motoloflanarak yakıldı.
Yürüyüş dergisi başta olmak üzere
devrimci kurumlara ve devrimcilerin
evlerine yönelik saldırıların AKP’nin
yanına kalmayacağını belirten Cephe
milisleri yaptıkları açıklamada;
“Türlü yalan ve demagojilerle
mahallelerimize girmenize izin vermeyeceğiz. Devrimci kurumlara ve
devrimcilere yaptığınız saldırıların
hesabını bir bir soracağız” dediler.
Benzer eylemlerden bir diğeri de
Örnektepe’de gerçekleştirildi.
5 Haziran Cuma sabahı saat
02.00’de, Örnektepe bölgesinde bulunan AKP’ye ait Mehmet Akif Ersoy
Seçim İrtibat Bürosu da Cephe milisleri
tarafından molotoflanarak tahrip edildi.
Cephe Milisleri yaptıkları açıklamada “AKP’nin demokrasicilik
oyunu artık halklarımız tarafından
bilinmektedir. Azgınca saldırıları,
provokasyonları, halka yönelik katliam saldırıları ve en son devrimci
basın Yürüyüş dergisi başta olmak
üzere devrimcilere yönelik ‘Şafak
Operasyonları’ bir kez daha dediği-

mizi kanıtlamıştır. Seçimler aldatmacadır. Faşizme karşı halkın örgütlü
mücadelesinden, devrimci şiddetten
ve silahlı mücadeleden başka yol
yoktur.
Katil AKP tüm saldırı, katliam
ve provokasyonlarının hesabını verecektir.
Katil AKP’den hesap sormaya
devam edeceğiz!” dediler.
***

Cephe Milisleri İkitelli’de
Korsan Gösteri Yaptı
“YAPTIĞINIZ BASKINLAR
DEVRİMCİLERİ BİTEREMEZ”
3 Haziran günü İkitelli'de Cephe
milisleri devrimcilere yönelik yapılan
baskınların hesabını sormak için korsan eylem düzenlediler.
Cepheliler 1. Sokak’tan Beşkat
bölgesine doğru sloganlarla ilerlediler.
Beşkat bölgesinde cadde trafiğe kapatılarak, konteynerlari yere devrildi
ve molotoflar ile cadde ateşe verildi.
Cepheliler ajitasyon çekerek “yaptığınız baskınlar devrimcileri bitiremez,
baskınların tutuklamaların hesabını
soracağız" dediler. Halktan büyük
alkış alan Cepheliler eylem boyunca
sık sık “Umudun Adı DHKP-C”,
“DHKC SPB Katillerin Peşinde”,
“Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor”
sloganlarını attılar.
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Saat 20.30'da başlayan eylem saat
21.00’da iradi bir şekilde sonlandırıldıktan ve Cepheliler çekildikten
yaklaşık 10 dakika sonra iki tane
akrep mahalleyi gaza boğdu. Yaklaşık
60 kişilik kitle Cemevi bölgesinde
barikat kurarak direnişe geçtiler. Katiller gaz bombalarıyla halka ve Cephelilere saldırdı. Bunun üzerine silahlı
bir Cephe milisi güvenliği sağlamak
için alana geldi. Katil polisler halkın
direnişi ve tepkisiyle karşılaşınca
geri çekilmek zorunda kaldı. Saat
23.00'a kadar barikat başında beklendikten sonra eylem iradi olarak
sonlandırıldı...
***
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CEPHE MİLİSLERİ
AMED’DEKİ
KONTRGERİLLA
SALDIRISININ
HESABINI SORDU
"Karargahlarınızı, AKP’nin ve
Onun Köpekliğini Yapan Kontrgerillanıza Dar Edeceğiz!"
Armutlu Cephe Milisleri, 6 Haziran’da Diyarbakır'da HDP mitinginde yapılan katliamın hesabını sormak için, 11 Haziran’da eylem yaptı.
“Diyarbakır'da Saldıran Kontrgerilladır Hesap Soracağız!-Cephe” imzalı
bomba süsü verilmiş pankartı son
durak bölgesine asıp, halka ajitasyon
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çekerek karakola yürüdüler. Karakolun önüne gelince “Umudun Adı
DHKP-C”, “Faşist AKP’den Hesap
Sorduk Soracağız”, “Biji Bratiya Gelan” sloganlarıyla karakola ateş ettiler.
Korkak polisler karşılık bile veremediler. Armutlu Cephe Milisleri
“Kürt halkının yanında olduklarını
ve Kürt halkımızın kılına gelecek
zarardan ülkeyi ve karargâhlarınızı
AKP'ye ve onun köpekliğini yapan
kontrgerillasına dar edeceklerini”
söylediler. Yine geleceklerini belirterek, eylemlerini iradi ve güvenli
bir şekilde çekilerek bitirdiler.
Armutlu Cephe Milisleri: “AKP
ve onun kontrgerillasını, savcısını,
hâkimini uyarıyoruz. Kürt halkımızın başına gelecek her türlü saldırı
karşısında hesap sorarız! Armutlu
karakolunu başınıza yıkarız.
AKP'yi koruyan savcı ve hakimlere
sesleniyoruz: AKP'nin lağım fareliğini yapmayın! Yoksa her döndüğünüz yerde Elif, Şafak, Bahtiyar’ı
göreceksiniz” uyarısı yaptı.
***

Cephe Milislerinden
Korsan Gösteri
“KÜRT HALKINA KALKAN
ELLERİ KIRACAĞIZ”

İstanbul, 1 Mayıs Mahallesi’nde
5 Haziran 2015 Cuma akşamı, Cephe Milisleri AKP baskınlarına ve
Kürt halkımıza yapılan saldırıya
karşı, cadde üzerine pankart astılar
ve korsan gösteri düzenlediler.
Saat 21.30’da caddeye çıkan
Cephe Milisleri “Yaşasın Devrimci
Dayanışma” şeklinde slogan attılar,
Kürt halkının yanında olduklarını
vurgulayan konuşmalar yaptılar,
ajitasyon çektiler.
Eylemde “Halka Kalkan Elleri
Bir Bir Kıracağız”, “Katil Devlet
Hesap Verecek”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz” sloganlarını attılar.
***

Emperyalizmle
Uzlaşmayacak, Dökülen
Her Damla Kanın
Hesabını Soracağız!
Güzeltepe meydanında 6 Haziran’da korsan eylem düzenleyen Cephe Milisleri, Diyarbakır'da kontrgerilla
tarafından katledilen halkımızın hesabını soracaklarını bir kez daha gösterdi. Cephe Milisleri açıklamalarında:
“Kürt halkı yalnız değildir. HDP projesiyle Kürt ve Türk halklarının faşizme karşı tepkilerini düzen içine

Halkın Ortak Kararı: Mahallemizde
Uyuşturucuya, Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler 10 Haziran'da uyuşturucu şebekelerine yataklık eden, kendine aile görüntüsü veren iki kişiyi mahalleden kovdular.
Halk Cepheliler, daha önce uyuşturucu sattığı için mahalleden
kovulan birini bir eve girerken fark ettiler. Durumu anlamak için eve
yaklaştıklarında kişinin kaçması üzerine evdekilere, kaçan kişiyle ne
ilişkileri olduğu soruldu. Uyuşturucu kullandıklarını, uyuşturucu satıcılarını eve aldıklarını itiraf etmeleri üzerine onlar hakkında kararı
komşularıyla beraber vermek üzere evin sokağına inildi. Halk Cepheliler
komşu binaların kapılarını tek tek çalarak, konuyu görüşmek üzere
halkı sokağa çağırdılar. Komşular toplandığında yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı mahallede verilen mücadele ve ödenen bedeller anlatıldı.
Hasan Ferit Gedik hatırlatıldı. Uyuşturucu satıcılarının kapımızın
dibine kadar girdiği, bu şebekelere karşı sonuç almanın tek yolunun
Cephelilerle birlikte mücadele etmekten geçtiği anlatıldı. Sonra konuyla
ilgili görüşleri soruldu. Halkın ortak kararı, uyuşturucu şebekelerine
yataklık eden bu kişilerin mahalleyi terk etmesi yönünde oldu. Karar,
uyuşturucu şebekelerine yataklık eden kişilere açıklandı. Buna göre
bir hafta içinde mahalleyi terk etmeleri istendi.
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çekmeyi amaçlayan emperyalizmin
oyununu bozacak, Kürt halkıyla birlikte devrime yürüyeceğiz. Faşizmin
yaptığı tüm bu katliamların hesabını
soracağız. Emperyalizmle uzlaşmayacak, dökülen her damla kanımızın
hesabını soracağız” denildi.
***

Kürt Halkına Yapılan
Katliamın Hesabını
Soracağız !
HDP mitinginde 5 Haziran'da
kontrgerillanın koyduğu bombaların
patlamasıyla katledilen 4 kişinin hesabını sormak için, Dev-Genç Milisleri
6 Haziran günü E-5 otoyolu Okmeydanı Metrobüs yoluna “Diyarbakır’da
Halkı Katleden Kontrgerilladır. Hesap
Soracağız. DHKC - DEV GENÇ”
yazılı bombalı pankart astı.
Açıklamada: "Bir gün yakarak,
bir gün kurşuna dizerek, bir gün
bomba patlatarak katliamlarını gerçekleştirmeye; Kürt halkını teslim
almak için saldırılara girişmiştir. Bu
saldırılarının hesabını soracağız. Kürt
halkımıza saldıran AKP ve onun eli
kanlı faşistlerinden hesap soracağız.
Bu kontrgerilla yöntemleri halkları
teslim alamayacak, sindiremeyecek”
denildi.

Yıkımlara Karşı Barikat
Olmak İçin Halk
Meclislerinde Birleşelim
Okmeydanı’nda Beyoğlu Belediyesi'nin mahalle için yürüttüğü yıkım saldırısı devam ediyor. Kentsel dönüşüm
adı altında yaptıkları plan-projeler halkın
direnişi sonucunda mahkemenin iptal
kararı vermesiyle ortadan kalkmıştı,
ancak saldırı devam ediyor. Şimdi de
Okmeydanı ve çevresini ‘Riskli Alan’
ilan etti. Bu saldırılara karşı Okmeydanı
Halk Meclisi de çalışmalarına başladı.
İlk etapta 21 Haziran'da düzenlenecek
panel için 11 Haziran günü, Dikilitaş
Parkı çevresinde kurulan semt pazarında
masa açılarak, panelin çağrısı yapıldı.
İki saat açık kalan masada 300 civarında
bildiri dağıtıldı. Halkla sohbet edilerek
yapılacak olan panele çağrı yapıldı.

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

Adana’da Grup Yorum Gönüllüleri Konser Sabahına Kadar Çalışma Yaptılar

GRUP YORUM GÖNÜLLÜLERİ
EMEKLERİNE, COŞKULARINI KATIK ETTİLER
Adana’nın çeşitli mahallelerinde
11 Haziran’da saat 23.00’da başlayan
afiş çalışması sabah saat 04.00’a
kadar devam etti. 4 kişinin katıldığı
afişleme çalışmasında E-5 ve çarşı
merkeze 1000 afiş yapıştırıldı. Afişleme sırasında Grup Yorum konserine
mutlaka geleceklerini belirtenler oldu.
Şakirpaşa: Grup Yorum 30. Yıl
Adana Konseri çalışmaları kapsamında 9 Haziran gecesi 4 Grup
Yorum gönüllüsü Şakirpaşa Mahallesi’nde afiş çalışması yaptılar. Grup
Yorum önlüklerini giyen gönüllüler
Şakirpaşa Kapalı Semt Pazarı’nı, sokak aralarını konser afişleriyle donattılar. Çalışma sürerken bir esnaf
ikramlarda bulundu. Yaklaşık 500
afişin asıldığı çalışma 5 saat sürdü.
Mıdık ve Hıdırlı: 10 Haziran
günü 3 Grup Yorum gönüllüsü sesli
duyuru aracıyla Mıdık ve Hıdırlı mahallelerini gezerek 300 afiş astılar.
Çalışma esnasında halktan bir kişi
duyuru aracını durdurup konser hakkında bilgi aldı ve evine asmak için
bir afiş aldı. Anons aracıyla mahalle
gezilerek çalışma sonlandırıldı.
Kiremithane: Adana’nın Kiremithane, Mutlu mahalleleri ve Kozan
yolu üzerinde 2 Grup Yorum gönüllüsünün katıldığı çalışmayla 400 afiş
asıldı.12 Haziran günü sabaha karşı
Yüreğir Otogarı civarı ve köprü altları
afişlerle donatıldı. 200 afişin asıldığı
çalışma, konserin yapılacağı alan zi-

yaret edilerek bitirildi.
Narlıca: 10 Haziran’da Baraj Yolu
Duygu Kafe civarında saat 18.00’da
tanıtım masası açıldı. Grup Yorum
önlüklerini giyen 5 kişi bildiri dağıtımı
yaptılar. Masaya gelen insanlarla konser hakkında konuşuldu. 2 saat süren
çalışmada 2000 el ilanı dağıtıldı.
Adana’nın Narlıca Mahallesi’nde 3
Grup Yorum gönüllüsü 11 Haziran
gecesi kapalı pazar alanının direklerini
komple afişlerle donattı. Gece saat
03.00’te, 200 afiş asıldı. 11 Haziran
günü sesli anons aracıyla, Akdeniz,
Seyhan, Yamaçlı, Güneşli, Süleyman
Vahit, Havutlu, Havuzlubahçe, Dağlıoğlu, Şakirpaşa, Sanayi Bölgesi ve
Akkapı Mahalleleri gezilerek konserin
duyurusu yapıldı. Anons aracı geçerken zafer işareti yapanlar, ‘geleceğiz’ diye bağıranlar oldu…
10 Haziran’da Baraj Yolu Duygu
Kafe Civarında saat 18.00’da tanıtım
masası açıldı. Grup Yorum önlüklerini
giyen 5 kişi bildiri dağıtımı yaptılar.
Masaya gelen insanlarla konser hakkında konuşuldu. 2 saat süren çalışmada 2000 el ilanı dağıtıldı. 11 Haziran’da 4 Grup Yorum gönüllüsü Yenibey’de 250 afiş astılar. 3 saat süren
çalışmada 50 adet sticker ve spreyle
duvarlara “Grup Yorum Halktır Susturulamaz’’ yazılamaları yaptılar.

ANTEP:
6 Haziran’da Grup Yorum’un
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Adana konseri için Antep’in, Düztepe
bölgesinde Grup Yorum gönüllüleri
tarafından 500 bildiri dağıtıldı. 8 Haziran’da Karataş bölgesinde 100
afiş ve 200 pullama yapıldı. Düztepe
Mahallesi’nde ise 200 pullama yapıldı. 9 Haziran’da Karataş bölgesinde
70 afiş ve 150 pullama yapıldı. 10
Haziran’da Düztepe, üniversite, Karşıyaka ve Esentepe bölgelerinde afişlemeler ve pullamalar yapıldı. 11
Haziran’da Grup Yorum gönüllüleri
bu defa Karataş 2. Bölge ve Güney
kent bölgesinde afiş ve pullama çalışması yaptı. 100 afiş, 150 kadar
pullama ile duvarlar ve billboardlar
donatıldı.
6 Haziran'da Yeşilsu Meydanı’nda
Grup Yorum gönüllüleri tarafından
stant açılarak yapılan bildiri dağıtımında 25 bildiri halka ulaştırıldı. 8
Haziran'da Antep’in Düztepe Mahallesi’nde ve Yeşilsu Meydanı’nda Grup
Yorum gönüllüleri tarafından stantlar
açıldı. Açılan stantlarda bildiri dağıtımı
ve müzikler eşliğinde halk konsere
davet edildi. Toplamda 700 kadar bildiri halka ulaştırıldı. 9 Haziran'da
stant açılmaya devam edildi. Düztepe
ve Yeşilsu Meydanı Grup Yorum türküleri ve bildirileri ile halk konsere
davet edilmeye devam edildi.

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

Antep’te Grup Yorum
Standına Saldırı
11 Haziran'da Antep’in Yeşilsu
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Meydanı’nda açılan Grup Yorum’un
30. yıl konserine çağrı yapmak için
açılan standa katil polisler ve zabıtalar
saldırarak 1 kişiyi gözaltına aldı.
Gelen zabıtalar standın izinli olup
olmadığını sorması üzerine masada
bulunan Halk Cepheliler “stant açmak
için izin almaya gerek olmadığını,
meşru olduğunu ve günlerdir bu meydanda stant açıldığını, neden şimdi
geldiklerini” sormuştur. Bunun üzerine zabıtalar “yeni haberimiz oldu”
diyerek masanın kaldırılmasını istedi.
Masayı kaldırmayacağını söyleyen
Halk Cephelilere zabıta ve polisler

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

saldırarak 1 kişiyi işkence ile gözaltına
aldı. Masada bulunan Yürüyüş dergisine ve müzik çalara zabıtalar hiçbir
hakları olmamasına rağmen el koydu.
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen
Mehmet Alkurt, oradan serbest bırakıldı.

MERSİN:
10 Haziran'da Kazanlı'da 700 afiş
yapıştırıldı. Halkın ilgisi yoğundu;
ikramda bulunanlar ve camlarına afiş
yapıştırılmasını isteyen esnaflar konsere mutlaka geleceklerini söyledi.

Bizden Daha Çok
Korkacaksınız,
Polis Terörünüz Bizi
Engelleyemeyecek!
14 Haziran günü Wan’daki Adalet Sarayı’nda hapishane savcısıyla görüşmek isteyen Harran Aydın ve
Sibel Kırlangıç keyfi bir şekilde gözaltına alınmak
istendi.
Adliye girişinde X-ray cihazından geçen Harran
Aydın ve Sibel Kırlangıç savcının yanına giderken
herhangi bir sorun olmamasına rağmen, adliye içerisinde
keyfi bir şekilde durduruldular. Harran ve Sibel
X-ray’den geçtiklerini, çantalarının ötmediğini ve neden
savcıyla görüştürülmediklerini sordular. Polisler ise
“sizden şüphelendik çantanızı arayacağız. Hem siz tehlikelisiniz” dediler. Ancak uzun tartışmalar sonrası
Harran Aydın çantasını aratmadan savcıyla görüştü.
Bu kez de savcı korktuğu için polislerin nezaretinde
görüşeceğini söyledi. Harran Aydın bu keyfi uygulamayı
kabul etmeyerek savcıyla yalnız görüşmek istedi. Savcı
bu konuda ikna oldu ve hatasının üzerini örtmek için
“ben bu meslekten nefret ediyorum istifa edip avukatlık
yapacağım sizin böyle mağdur olduğunuzu görmek istemiyorum” dese de, polisleri uzun süre odasından çıkartmayarak gerçek niyetini belli etti.

20

Yenipazar'da 90 afiş yapıştırıldı, Mersin Merkez'de ise yaklaşık 5000
bildiri dağıtıldı. 11 Haziran'da ise,
Mersin Cumhuriyet Mahallesi’nde
150 afiş asıldı. Bir kahvede ajitasyon
çekildi. Cumhuriyet Mahallesi halkı
konsere davet edildi, Mezitli'de 200
afiş asıldı, Toroslar'da 150 afiş asıldı,
etraftaki insanlar evlerinin camlarına
dükkânlarının camlarına asmak istediler, afiş yapıştıran Grup Yorum
gönüllülerine yardımcı oldular, Demirtaş Mahallesi’nde yaklaşık 150
afiş yapıştırıldı, Mersin Merkez'de
ise 1000 bildiri dağıtıldı.

ikitelli Halk Meclisi
Sağlık Taraması Yaptı
13 Haziran'da İkitelli Halk Meclisi tarafından Ziya
Gökalp Mahallesi’nde sağlık taraması yapıldı. Tek tek
kapıların çalındığı, kadınlarla sohbet edilerek çağrısının
yapıldığı sağlık taramasında, İkitelli Halk Meclisi adına
kısa bir konuşma yapıldı; "İkitelli Halk Meclisi olarak
her yerde her türlü sorunumuza birlikte dayanışma ile
çözüm bulmayı hedefliyoruz. Bu amaçla her kesimin
bir araya gelebileceği sorunlarını tartışıp çözebileceği
halk meclislerinin çalışmalarını yapıyoruz. Gönüllü doktorlarımızın da katkılarıyla bugün burada ücretsiz sağlık
taraması ve bilgilendirme yapılacak. Sağlık sorunlarımız
da dahil her sorunumuzu birlikte çözebiliriz" denildi.
Tek tek muayeneye gelen kadın hastaların şikayetleri
dinlenildi... Muayeneleri yapıldı ve kadınlarla tanışılarak
sohbet edildi. Sağlık taraması çalışmasına yaklaşık 30
kişi katıldı.

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

İzmir Ankara

Stadyumlar Yasaksa Meydanlar Bizimdir...
Grup Yorum'un 30. yılında yaratılan değerlerin asıl sahibi halktır.
Ve Grup Yorum her yaştan, her milliyetten ve inançtan milyonlarca
emekçi ile buluşmasın diye stadyumlar sudan bahanelerle yasaklandı.
Stadyumlar Yasaksa Meydanlar Bizimdir... Halkın sesini halktan koparmaya kimsenin gücü yetmez.. İstanbul, İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve
Kürdistan'da sokaklarda, meydanlarda, mahallelerde, halkın olduğu
her yerde Konser çağrıları ve çalışmaları da vardı.

İSTANBUL
Okmeydanı: Büyük konserlerin
bir ayağı 28 Haziran’da yapılacak
olan İstanbul Bakırköy Konseri için
Okmeydanı girişinde bulunan Anadolu Parkı'nda 15 Haziran'da masa
açıldı. Parka gelenlere ve yoldan geçenlere konser davetiyeleri dağıtılarak
konsere çağrı yapıldı. 15.00’te 19.00’a
kadar açık kalan masaya ilgi iş çıkışlarında yoğun idi. Masada 1000
civarında konser davetiyesi halka
ulaştırıldı.
15 Haziran'da, yapılan Yorum
Gönüllüleri toplantısında konserin
önemi ve nasıl yapılabileceği konusunda plan-program çıkarıldı. Adana
konserinin coşkulu geçmesi, İzmir
konseri çalışmalarındaki coşku aktarılarak bu konserler ve yarattığı siyasi sonuçlarının faşizme vurulan
güçlü bir darbe olduğu vurgulandı.

Bu tartışmalardan sonra konser
çalışmasının gün gün programı ve
komiteleri oluşturuldu. Toplantıya
25 kişi katıldı.
Okmeydanı girişinde bulunan
Anadolu Parkı’nda 15 Haziran gününde masa açılarak konser çalışması
yapıldı. Masada 1000 konser bildirisi
dağıtıldı.
Alibeyköy: Eyüp Haklar Derneği’nde Halk Cepheliler, 15 Haziran'da
Grup Yorum Gönüllüleri ile toplantı
yaptı. Toplantıda Gazi, Kartal, Okmeydanı ve Adana konserlerinin coşkusu ile kitle çalışmaları konuşuldu.
Saya Yokuşu, Cengiz Topel, İmar
Blokları, Yeşilpınar bölgelerinden
oluşan 4 ayrı komite kuruldu. Dörtyol
ve Gülpa Meydan’dan 4 otobüs kaldırma, 30 tane ozalit yapma ve her
bölge komitesinin en son çarşamba
gününe kadar kapı çalışmasını, stand
açmayı, afiş yapıp bildiri dağıtmasını
programlaması kararlaştırıldı. Toplantıya 10 kişi katıldı.
Bahçelievler: 28 Haziran'da Grup
Yorum’un Bakırköy Halk Pazarı'nda
yapacağı büyük konser için Pazar
Pazarı'nda 15 Haziran'da masa açıldı.
Halka sesli çağrı yapılarak konserinin
önemi anlatıldı. 500 adet bildiri dağıtıldı.
Gazi: 15 Haziran'da Gönüllüler
Toplantısı için Gazi Mahallesi Nalbur
bölgesinde sesli çağrı yapıldı, bildiri

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

dağıtıldı. Kafeler, esnaflar gezildi.
Akşam dernek önünde biraraya
gelen Grup Yorum gönüllüleriyle
Bakırköy konserinin önemi üzerine
konuşuldu. Büyük konserler örgütlemenin zor olmadığı, ancak bunun
yolunun daha kolektif çalışmaktan
geçtiği üzerinde duruldu. Sonra herkese tek tek büyük İstanbul konseri
için ne yapabileceği soruldu. Alınan
önerilerle konser örgütleme programı
çıkarıldı. Buna göre her gün afiş yapacak, bildiri dağıtacak, masa açacak,
otobüs duraklarını dolaşacak... ekipler
oluşturuldu. Daha sonra toplu olarak
bildiri dağıtmaya çıkıldı. Nalbur ana
cadde boyunca Gazi Büyük Park’a
inildi, sloganların atıldığı çalışmada
iki binden fazla bildiri dağıtıldı. Büyük Gazi Parkı’ndaki insanlar, Gazi
konserini hatırlatarak, çok beğendiklerini, mutlaka Bakırköy'de de
olacaklarını belirttiler. Çalışma park
alanında Yorum şarkılarıyla çekilen
halaylarla bitirildi.

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

Esenler: 14 Haziran'da Esenler
Karabayır’da Grup Yorum 30.Yıl
konseri çalışması yapıldı. Mahallenin
cadde, sokak ve esnaflarını gezen
devrimciler, halka 500 konser ilanı
ulaştırdı.
TAYAD’lı Aileler: 15 Haziran’da
Grup Yorum konserine çağrı ilanları
dağıtıldı. 6 kişinin katıldığı dağıtım,
Şişli Postanesi’nden başlayarak, Mecidiyeköy metrobüs durağı önüne
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Ankara

Aydın

kadar devam etti. Toplamda 200 bildiri dağıtıldı.

İZMİR:

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

Yeni Grup Yorum Gönüllülerinin
Katılımıyla Konseri Duymayan
Kalmayacak
Grup Yorum’un İzmir’de 20 Haziran’daki konserinin tanıtım çalışması için 11 Haziran'da Bornova ve
Egekent 2 bölgesinde 7000 bildiri
dağıtıldı. 2 kişinin yaptığı çalışma
akşam saat 16.00’dan gece saat
24.00’a kadar sürdü.
Şu ana kadar 24.000 afiş asıldı.
100.000'den fazla davetiye dağıtıldı.
Hergün şehrin değişik noktalarında
masalar açılıyor. Masalarda Grup
Yorum İzmir Halk Korosu da konserler veriyor.
Bütün bu çalışmalar Grup Yorum
gönüllüleri ile birlikte yapılıyor. Yorum gönüllüleri, kimi çalışmalara
çocukları ile birlikte katılıyor. Konsere
4 gün kaldı, çalışmalar daha da yoğunlaşıyor. Kalabalık gruplar halinde
bildiriler dağıtılıyor, afişlemeler yapılıyor. 20 Haziran'da İzmir'de bir
tarih yazmak için Yorum gönüllüleri
gece - gündüz demeden çalışıyor.
Soma - Kınık: Kınık'da Maden
İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği Grup Yorum'un İzmir'de ki 30.
yıl konser çalışmaları kapsamında 8
Haziran'dan itibaren; Kınık, Bergama
ve Dikili'de konser afişleri yaptı. Zabıta ve polisin engellemesiyle karşılaşmalarına rağmen işçiler afiş yapmaya devam etti. Bergama merkezde
8 Haziran'da Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği masa
açtı. Konser afişlerini astıkları sırada
polis, belediye izni olmadığı gerekçesiyle afişe müsaade etmeyeceklerini
söyleyerek GBT yaptı. Yapılan afişleri
sökmeyeceklerini söyleyen dernek
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çalışanları afişe devam ettiler.
Bergama geleneksel kermesinde
de konser tanıtım standı açıldı. 9
Haziran’da açılan stant 14 Haziran'a
kadar açık kalacak.
Aliağa – Menemen: Grup Yorum
Gönülüleri 14 Haziran’da Menemen
Asarlık, Yeni Mahalle, Menemen
merkezde afiş çalışması yaptı. 4 Grup
Yorum gönüllüsünün katıldığı çalışma
akşam saatlerine kadar devam etti.
Daha sonra her akşam saat 20.00'de
masa açılan Aliağa Sahil kafe önüne
geçildi. Halkın yoğun ilgisinin olduğu
masada 2 bin bildiri halka ulaştırıldı.
Yeni Grup Yorum gönüllülerinin katılımıyla çalışmalar devam ediyor.
Konseri duymayan kalmayacak.

AYDIN:
Grup Yorum 30. Yıl Ege Konseri
çalışmaları için Aydın Sevgi yolunda
masa açıp bildiriler dağıtıldı, konser
çağrısı yapıldı. Yaklaşık 3 saat açık
kalan masada 600’e yakın bildiri dağıtıldı. Grup Yorum 30. Yıl Aydın
Gönüllüleri; “Grup Yorum halkın
türkülerini söylemeye devam edecek,
hiçbir komplo teorileri bu zamana
kadar bizlere engel olamadı ve de
olamayacak. Örgütlü bir gücü ne
katil komplocu polisler nede başka
hiçbir güç yenemez. 20 Haziran’da
İzmir Konserine Tüm Halkımızı
Umudun Türkülerini Söylemeye Davet Ediyoruz…” çağrısı yaptı.

ANKARA:
Grup Yorum'un 30. yılı sebebiyle
5 Temmuz'da Sıhhiye Meydanı'nda
yapılacak olan Grup Yorum Büyük
Ankara Halk Konseri'nin çalışmaları
yoğun bir şekilde devam ediyor.
15 Haziran'da Liseli Dev-Genç'liler tarafından Tekmezar (Hacı Bektaş-ı Veli) Parkı'nda bildiri dağıtımı

Bergama
yapıldı. Yaklaşık 200 bildirinin dağıtıldığı çalışmada, masa açılarak
konserin tanıtımı yapıldı. Kızılay
bölgesinde Sakarya Caddesi'nde masa
açan TAYAD'lıların da Grup Yorum
önlükleri giyerek yaptığı çalışmada
yaklaşık 1000 adet bildiri dağıtıldı.
Akşam saatlerinde de Mamak
Bölgesi'nde yapılan çalışmada yaklaşık 250 adet afiş yapıldı. 4 Grup
Yorum dinleyicisinin katıldığı afişleme çalışması yaklaşık 3 saat sürdü.
Grup Yorum Ankara 30. yıl konser
gönüllüleri konser çalışmalarını konuşmak için bir araya geldiler. Toplantıya Grup Yorum üyelerinden Cihan Keşkek de katıldı. Adana konserinden gelen Cihan Keşkek öncelikle konser izlenimlerini paylaştı.
Adana'daki coşkulu konserin hazırlıkları sırasında gönüllülerin gece
gündüz çalışıp on binleri meydana
topladığını söyledi. Ardından konserden 2-3 dakikalık video izlendi.
Ardından Ankara’da yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi; kolektif çalışmanın örgütlenmesiyle kalan 21 günde konseri Ankara’da duymayan kalmayacağı dile getirildi..
Bunun için komiteler kurulması gerektiği ve komitelerin birbirlerinin
eksiklerini tamamlamaları gerektiği
vurgulandı.. Kurulan basın komitesinin ilk çalışması olan konser çağrı
videosu izlendi. Son olarak öneriler
alındı konser içeriği, kurulacak standlar ve irtibat bürosu üzerine öneriler
alındı. Toplantıya 34 kişi katıldı.
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Röportaj

Bütün Yasakları Adım Adım Halkımızla Deldik!

30 Yıldır Halkın Türkülerini Yapıyoruz
Meydanları Halkımıza Yasaklayamazlar!
Grup Yorum’a konulan yasaklara
baskılara karşı mücadele eden bisikletlerle Ankara’ya gidişi hakkında
Grup Yorum ile yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.
***

Yürüyüş: Neden Ankara’ya
gittiniz? Eyleminizin amacı ve
hedefi neydi? Bu dönemde ne
tür saldırılarla karşı karşıyasınız?
Grup Yorum: Ankara’ya gitme
amacımız Yorum’un üzerindeki baskıların, konser yasaklarının kaldırırılması ve tutsak elemanlarımızın
serbest bırakılmasıydı.
Grup Yorum bu ülkede 30 yıldır
halkın türkülerini yapıyor. Dönem
dönem yasaklardan dolayı tek bir
konser yapamadığımız, albümlerimizin kurşunlandığı süreçler oldu.
Bütün yasakları halkımızın sahiplenmesiyle adım adım deldik. Ve yüz
binleri biraraya getirdiğimiz devasa
konserler yaptık. Bu ülkede hiçbir
sanatçının yapamayacağı kitlesellikteki konserlerdi bunlar. Türkiye halklarının devrim umudunun yükseldiği,
sömürücü iktidarlara karşı sesini en
güçlü haykırdığı mevziler oldu konserlerimiz.
AKP iktidarı halka karşı işlediği
suçların farkındadır ve bu yüzden
paranoyak bir ruh haliyle kendisinden
olmayan herkese saldırmaktadır.
AKP’nin saldırdığı, sesini kısmaya

çalıştığı kesimlerin başında bu halkın
direniş damarlarından biri olarak biz
geliyoruz tabi ki. Bunlar tükenmekte
olan faşist bir iktidarın can havliyle
yaptığı saldırılardır.
Halkın alınteriyle, kanıyla canıyla
yaptığı tüm meydanlar AKP’ye açık.
Meydan meydan gezip halka yalan
söylüyorlar. Kendilerine her türlü
açık olan meydanlar Grup Yorum’a
ve halka kapalı. Bu keyfiliği kabul
etmiyoruz. Eylemimizin nedeni, ülkemizi babasının çiftliği gibi kullanan
AKP’ye bir cevap vermekti.

Yürüyüş: Bisikletli eylem daha
önce hiç yapmadığınız bir eylemdi… Eyleminiz nasıl karşılandı?
Grup Yorum: Bisiklet eylemi
bizim için de bir ilk oldu. Açıkçası
eylemi bisikletli yapmaya karar verdiğimizde biz de ayrıntılarını bilmiyorduk. Ne gibi zorlukları var, nelere
ihtiyacımız olacak bilmiyorduk. Yola
çıkmadan önce kısmen teknik bazı
bilgileri edindik ama esas olarak eylemin içinde öğrendik. Yoldan geçerken ve mola yerlerimizde halk
bisikletli ve üzerlerinde aynı önlükler
olan bir grup insan görünce ister istemez kafasını çevirip bakıyordu.
Dikkatleri üzerimize çekmemiz ve
bu sayede önlüklerimizin üzerinde
yazan taleplerimizin halk tarafından
okunması çok iyi oldu. Yol boyunca
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yüzlerce insanla tanıştık, sohbet ettik.

Yürüyüş: Geçtiğiniz yerlerde
Yorum olarak nasıl karşılandınız?
Onlara neden böyle bir eylem
yaptığınızı açıkladığınızda sizi
nasıl karşıladılar?
Grup Yorum: Geçtiğimiz yerlerdeki ilgi çok iyiydi. Konakladığımız evlerde olsun, mola yerlerinde
olsun, bisiklet sürerken olsun bir an
bile kendi kendimize kalmadık. Yanımıza gelip sohbet etmek isteyen,
“helal olsun”, “sizi seviyoruz” diyenler çok oldu. Bisiklet sürerken
sürekli yanımızdan geçerken korna
çalıp zafer işareti yapan araçları selamlıyorduk. Bir benzin istasyonunda
durduğumuzda, benzinci abinin bizim
geçeceğimizi önceden duyduğunu
ve bizim için hazırlık yapmış olduğunu gördük. Kaldığımız yerlerde
ise halkımızın misafirperverliği, vefası, sevgisi karşısında utancımızdan
ne yapacağımızı bilemez olduğumuz
zamanlar oldu.
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Yürüyüş: Eylem boyunca bize
anlatmak istediğiniz ayrıntılar,
detaylar var mı?
Grup Yorum: Kaymaz Yaylası’nda yaşadıklarımızı anlatmazsak
eylemin çok önemli bir parçasını atlamış oluruz. 6. gecemizdi, Eskişehir’den çıkmış Sivrihisar’a varmıştık.
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O gün çok fazla yağmur
yemiştik ve akşam olmuştu.
Biz de oturduğumuz bir
kahvedeki adamlardan adını
ve alevi köyü olduğunu duyduğumuz Kaymaz Yaylası’na çatkapı yapmaya karar
verdik. Önce köyün kahvesinde 1.5 saat kadar oturduk,
eylemimizi anlattık, bizi misafir etmelerini istedik. Dinleyenler
olmakla birlikte ilgisiz olanlar da
çoktu. En sonunda bizi misafir edemeyeceklerini söylediler. Biz tam
köyden ayrılırken kahvede bizi dinleyen Muammer amca yanımıza gelerek “Ben dışarda yatarım, yine de
sizi bırakmam. Benim evimde hepinize yetecek kadar yer var” dedi ve
bizi alıp evine götürdü. Azize ablamızla birlikte sofrayı kurup masaya
oturduğumuz anda birden evin içine
doluşan köylülerle herşey tersine dönmüş oldu. Gelenlerin içinde muhtarın
oğlu ve birkaç köylü vardı. Özür üstüne özür dilediler. Bizim gerçekten
Grup Yorum elemanı olduğumuzu
anlamadıklarını, biz kahveden çıktıktan sonra diğer köylülerin, özellikle
de gençlerin Grup Yorum’un geldiğini
duyması üzerine ortalığı ayağa kaldırdıklarını, muhtarın da arabayla
yollara düşüp bizi aradığını ve sonunda jandarmaya sorarak yerimizi
bulduklarını anlattılar.
O gece eve doluşan köylülerle
sohbet ettik ve türkü söyledik. Sabah
da bize cemevinde kahvaltı hazırla-

mışlardı. Kahvaltının ardından bizi
uğurladılar. Her zaman gidebileceğimiz bir köyümüz, dinleyicilerimiz,
dostlarımız oldu. Hala da telefonlarla
görüşüyoruz.

Yürüyüş: Ankara’da neler
yaptınız? Bundan sonra ne tür
eylemler yapacaksınız?
Grup Yorum: Ankara’ya vardığımızda arkadaşlarımızın çok güzel
bir karşılama hazırladıklarını gördük.
Oldukça kalabalıktı. Açıklamanın ardından eyleme katılan dinleyicilerimiz,
bize yol boyunca kaptanlık yapan dostumuz Ahmet Cengiz ve biz söz alarak
eylemimizin nedenlerini ve yaşadıklarımızı anlattık. 3 arkadaşımız ve
avukatlarımız İçişleri Bakanlığı’na
imzaları teslim etmeye gittiler. Biz de
dinleyicilerimizle beraber Yüksel Caddesi’nde pankartlarımızla, türkülerimizle, marşlarımızla bekledik.
İçişleri Bakanlığı’na giden arkadaşlarımız üzerlerinde önlük var gerekçesiyle içeri alınmadılar. “Çıkartın”
dedikleri bizim kimliğimizdi. Bunun
üzerine avukatlarımız içeri girerek bu

durumu konuşacak bir muhattap aradılar ama İçişleri
Bakanlığı’nda terkedilmiş
bir bina gibi tek bir kişi bile
yoktu muhattap olacak. Arkadaşlarımız bu durumu teşhir ederek Yüksel Caddesi’ne geldiler. Orada da basın
açıklaması yaparak eylemimizi halaylarla sonlandırdık.
İmzalar daha sonra avukatlarımız tarafından bakanlığa teslim edildi.

Yürüyüş: Sizin eklemek istediğiniz ayrıca birşeyler var mı?
Grup Yorum: Son olarak eklemek
istediğim şu, halklaşmış bir gücü hiç
kimse yenemez. “Bir ulusun türkülerini
yapanlar yasalarını yapanlardan daha
güçlüdür” diye bir söz vardır hep kullandığımız. Biz senelerdir bu halkın
türkülerini yapıyoruz. 30 yıllık tarihimizi
ilmek ilmek ördük, iktidarlardan icazet
alarak değil, iyi geçinip izinli geceler
yaparak değil, söke söke aldık meydanları, salonları. Konserlerimizi yasakladılar, biz gittik halkımıza, en ücra
yerlere bile gittik. Gücümüz halkımızın
sahiplenmesidir. Egemenler yasa üstüne
yasa çıkartıyorlar egemenliklerini korumak için, bizim doğrularımız ise değişmez. Türkülerimiz hep doğruları
anlatır halkımıza. Halk da alıp bağrına
basmıştır, dilden dile ölümsüzleştirmiştir
türkülerimizde anlatılan destanları.
Haklılığımıza, meşruluğumuza ve halkımıza güveniyoruz. Yorum halktır,
halkın sesini kesemezler.

Biz Halkız! Grup Yorum’u Susturamazsınız!
Grup Yorum İzmir Konseri
çalışmaları son anına kadar
kesintisiz sürdü. Yüz binler
örgütlü emeğimizin ürünüdür.
11 Haziran'da Grup Yorum’un İzmir Konseri çalışması için Bornova ve Egekent’in 2 bölgesinde 7000 bildiri dağıtıldı. 2 kişinin yaptığı
çalışma akşam saat 16.00’dan
gece saat 24.00’a kadar sürdü.
Kınık'ta Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği Grup Yorum'un İzmir'de ki 30. yıl konser çalışmaları
kapsamında 8 Haziran'dan itibaren; Kınık, Bergama ve
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Dikili'de konser afişleri yaptı. Zabıta ve polisin engellemesiyle karşılaşmalarına rağmen işçiler afiş yapmaya
devam etti. Bergama Geleneksel Kermesi’nde de konser
tanıtım standı açıldı. 9 Haziran’da açılan stant 14 Haziran'a
kadar açık kalacak.
Grup Yorum Gönülüleri 14 Haziran’da Menemen
Asarlık, Yeni Mahalle, Menemen Merkez’de afiş çalışması
yaptı. 4 Grup Yorum Gönüllüsü’nün katıldığı çalışma
akşam saatlerine kadar devam etti.
Daha sonra her akşam saat 20.00'e masa açılan Aliağa
Sahil Kafe önüne geçildi. Halkın yoğun ilgisinin olduğu
masada 2 bin bildiri halka ulaştırıldı. Yeni Grup Yorum
Gönüllülerinin katılımıyla çalışmalar devam ediyor. Konseri duymayan kalmayacak.
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Tutsak ve Şehit Ailelerinin Mücadelesi Sahiplenmeyle Sınırlı Değildir!

SAHİPLENMEDEN, MÜCADELENİN
ÖRGÜTLEYİCİSİ OLMAYA DOĞRU
ADIMLAR ATALIM!
TAYAD’lı Aileler
Sahiplenmek sözlüklerde; bir şeye
sahip çıkmak, korumak, gözetmek,
arka çıkmak olarak geçiyor.
Biz TAYAD'lı Aileler için sahiplenmenin anlamı daha derindir. Çünkü bizler için sahiplenmek, bir kaç
günlük veya bir olay üzerinden değil,
bir ömür boyudur.
İlk kurulduğumuz günden itibaren
şunu dedik:"önce evlatlarımızı, sonra düşüncelerini sahiplendik" ve
bugün hala buradaysak ve aynı iddialara sahipsek bu bizim bağlılığımızın ve sahiplenmemizin gücünü
göstermektedir. Sahiplenmek TAYAD'ın ve TAYAD'lı Aileler’in en birinci görevidir. Sahiplenmenin somut
hali TAYAD'lılar olmalıdır insanlarımızı gözünde.
-Kimi nasıl sahiplenmeliyiz?
En başta şehit ve tutsaklarımızı sahipleniyoruz. TAYAD’ın varolmasının en büyük nedenidir şehit ve tutsaklarımız.
Şehit ve tutsaklarımızı sahiplenmek nasıl olur?
Öncelikle şunu belirtelim. Sahiplenmek belli bir zaman kesiti ile sınırlı
değildir. Doğumdan ölüme ve ölüm
sonrasında da devam edecek bir görevdir sahiplenmek.

Tutsaklarımızı
Nasıl Sahipleniriz?
Bir insanımız tutsak düştüğünde
ilk yapmamız gereken en temel iş; ihtiyaçlarını kendisine ulaştırmaktır.
Bir tutsağın temel ihtiyaçları nelerdir?
Öncelikle para, kıyafet ve kitaplarıdır... Daha sonra bu sahiplenmemizi çoğaltmamız gerekir. Yani bu temel ihtiyaçların dışında da tutsaklarımıza onlarla olduğumuzu, maddi

manevi olarak yanlarında olduğumuzu hissetirmeliyiz. Bunu nasıl
hissettiririz? Mektuplar yazarak, yazdırarak. Ziyaretlere düzenli giderek.
Dışarıda olan ailesine sahip çıkarak...
Bunlar tutsağımızın fiziksel olarak
ihtiyaçlarıdır. Ama sahiplenmek sadece fiziksel ihtiyaçlarla sınırlı değildir. İlk günlerdeki sloganımızda olduğu gibi önce evlatlarımızı sahiplendik demek, işin fiziksel boyutu ama
sonra düşüncelerini sahiplendik diyoruz. Yani önce fiziksel ihtiyaçlarla sahiplenmemizi gösterebiliriz ama
unutmayalım ki o insanlar dört duvar
ardına bir düşünceyi savundukları
için hapsedildiler. Bizler ana babalar
olarak onların savundukları düşünceleri anlamalı ve onların bıraktıkları yerden mücadelenin sürmesini sağlamalıyız ki asıl sahiplenme bu biçimde olacaktır.
Bu konuya somut örnek vermek
gerekirse; Şu an Bakırköy Hapishanesi’ndeki kadın tutsaklarımızın sürgün sevkle Silivri’ye götürülmesi
söz konusu. Bizler TAYAD'lı Aileler
olarak 24 saat hapishane önünde nöbetteyiz. Fakat bizim sahiplenmemiz sadece nöbetlerle, tutsaklarımızı ziyaretimizle, haftalık yatırdığımız
para, kıyafet, dergi kitap ile sınırlı olmamalı. Bunlar da elbetteki sahiplenmenin önemli boyutlarıdır. Ama
nasıl bir düzende yaşadığımızı ve
buna karşı nasıl bir düzen istediğini
bilen aileler olarak sahiplenmemizi bir
adım daha ileri taşımalıyız. Yani tutsaklarımızı bizim gibi sahiplenen
ikinci, üçüncü insanları yaratabilmeliyiz. Bunu yapamaz, sahiplenmeyi
sadece kendimizle sınırlarsak önemli bir adımı eksik bırakıyoruz demektir. Bu nedenle, evet kendimiz Bakırköy Hapishanesi önünde nöbet
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tutmalıyız ama kendimiz gibi birilerini de nöbete götürebilmeli, onların
da tutsaklarımızı her koşulda sahiplenmesini sağlamalıyız. Bunu sağlayamıyorsak nedenleri üzerine düşünmeli ve bir çözüm yolu bulmalıyız. Aksi taktirde sahiplenmeyi fiziki boyutu ile sınırlamış ve yetinmeci bakmış oluruz. Evet, bugün Bakırköy Hapishanesi önünde kendimiz
gibi nöbet tutacak ikinci, üçüncü kişileri yaratamıyorsak sahiplenme ve
sahiplendirme konusunda eksiğiz demektir.
Şehitlerimizi sahiplenmek nasıl olmalı?
Şehitlerimiz bizler için ömürlerini vermiştir. Her bir şehidimiz vatanımızın bağımsızlığı için, halkımızın
sömürü ve zulümden kurtulması için
kendilerini feda etmişlerdir.
Bizim onları sahiplenmemizin
odağında da bu düşünce olmalıdır. Bu
duyguyla, bu düşünceyle yaşamak demek; bazı alışkanlıklarımızdan fedakarlık etmemiz anlamına gelir. Evet
gencecik insanlar gözünü kırpmadan hayatını feda ederken; biz tutsak
yakınları olarak bazı bedelleri göze almamız gerekir.
Sahiplenme her türlü kaygıların,
alışkanlıkların vb.’den çok daha
güçlüdür.
Tutsaklarımız haklıdır, meşrudur... Vatanları ve halkları için bedel
ödeyenlerdir. Onları sahiplenmede
aynı meşruluğa ve haklılığa sahip olmak demektir.
Bu konuda iradi olmalı ve meşruluğumuza haklılığımıza inanmalıyız. Ve yaşayacağımız herhangi bir
olumsuz durum karşısında, kendi
aramızdaki dayanışmanın gücüne güvenmeliyiz. Başımıza bir iş geldiğinde
birbirimizi de sahipleneceğimizi bil-
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meliyiz.
Şehidimizi sahiplenmek şehit düştüğü andan itibaren başlar. Cenazeye katılmak, cenazenin kalabalık olmasını
sağlamak, ailesinin yanında olmak,
onun acısını paylaşmak, aileyi düşmanın etkisinden kurtarmak, şehidimizin
vasiyet ettiği gibi bir cenaze olmasını
sağlamak biz TAYAD'lıların görevidir.
Daha sonraki adımımız şehidimizin bize emanet ettiği ailesini sahiplenmektir. Acı, tatlı günlerinde ailenin
yanında olmalı, aileyi sahiplenebilmeliyiz.
Şehidimizin yarım kalan hayallerini tamamlamalıyız, bu da sahiplenmenin önemli bir yanıdır. Çünkü biliyoruz ki; onlar yarım bırakıp gittikleri her şeyi bizlere emanet ederek,
sırtlarını bize yaslayarak gittiler. Bize
düşen de onların bu güvenini boşa çıkarmamaktır. Bu nedenle TAYAD'lılar olarak omuzlarımızdaki yük biraz
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daha fazladır. Ama bir o kadar da onur
ve gurur vericidir.
Sahiplenmemizin karşılık bulduğu
diğer bir yerde kurumumuzdur. TAYAD hepimizi bir çatı altında birleştiren bir kurumumuzdur. 12 Eylül'ün
yaprak kımıldamayan günlerinden
beri vardır. Dostumuz da düşmanımız
da TAYAD'ın ne olduğunu bilir. Herkes tarafından haklılığı, doğruluğu
ve meşruluğu kabul edilen bir kurumumuzdur TAYAD.
TAYAD'lıların TAYAD'ı sahiplenmesi demek; onun düzeninden, her tür
faaliyetine kadar emek vermesi demektir. Her TAYAD’lının "burası
benim evim bir yanlış, eksik varsa
düzeltecek olan benim" düşüncesini taşımasıdır.
Sahiplenmek ideolojik bir kavramdır. İçinde "biz" vardır.
İçinde "biz"in olduğu her iş, her
olay sosyalizme aittir.

Mahallemizde Uyuşturucuya,
Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
Gazi Mahallesi’nde Halk
Cepheliler 10 Haziran'da uyuşturucu şebekelerine yataklık
eden, kendine aile görüntüsü
veren iki kişiyi mahalleden
kovdular. Halk Cepheliler daha
önce uyuşturucu sattığı için
mahalleden kovulan birini, bir
eve girerken fark ettiler. Bunun
üzerine durumu anlamak için
eve yaklaştıklarında o kişinin
arka camdan kaçtığını gördüler.
Kişinin kaçması üzerine evde
yaşayan kişilere, kaçan kişiyle
ne ilişkileri olduğu soruldu.
Uyuşturucu kullandıklarını,
uyuşturucu satıcılarını eve aldıklarını itiraf etmeleri üzerine,
onlar hakkında kararı komşularıyla beraber vermek üzere
evin sokağına inildi. Halk Cepheliler uyuşturucu şebekelerine
yataklık eden kişilere komşu binaların kapılarını tek tek çalarak konuyu görüşmek üzere
halkı sokağa çağırdılar. Komşular toplandıktan sonra toplananlara bilgi verildi. Yozlaş-

maya, uyuşturucuya karşı mahallede verilen mücadele ve
ödenen bedeller anlatıldı. Hasan
Ferit Gedik anlatıldı. Uyuşturucu satıcılarının kapımızın dibine kadar girdiği, örgütlü olunmadığı takdirde bu şebekelerin
her yanı saracağı, devlet destekli yayılan bu şebekelere karşı sonuç almanın tek yolunun
Cephelilerle birlikte mücadele
etmekten geçtiği anlatıldı. Sonra konuyla ilgili görüşleri soruldu. Halkın ortak kararı uyuşturucu şebekelerine yataklık
eden bu kişilerin mahalleyi
terk etmesi yönünde oldu. Karar uyuşturucu şebekelerine yataklık eden kişilere açıklandı.
Buna göre bir hafta içinde mahalleyi terk etmeleri istendi.
Sokak toplantısına katılan komşulara daha duyarlı olma, birlikte mücadele etme çağrısı
yapıldı. “Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir!” “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür!” sloganlarıyla toplantı sonlandırıldı.

Sahiplenmek devrim ve sosyalizm
için atılan ilk adımlardır.
Bu adımlar mutlaka büyümelidir.
Tutsakların, şehitlerin sahiplenmesinden, irili ufaklı faaliyetlerin sahiplenmesinden, mücadelenin asli unsuru olmaya kadar uzanan bir süreç olmalıdır.
Tutsak ve şehit aileleleri sahiplenmenin de ötesine geçmelidirler.
Bugün kadın erkek, genç, yaşlı, çocuk; işçi, köylü, memur, işsiz; her milliyetten ve her inançtan tüm ezilenlerin birleşmesi ve ortak mücadelesiyle gerçek kurtuluşa ulaşacağız.
Tutsak ve şehit aileleri olarak bizler de bu mücadele gerçeğinin içindeyiz.
Savaşın en önünde olmak zorundayız...
Bu mücadelenin yöneticisi, savaşçısı, büyüteni, örgütleyicisi olmalıyız.

Onlarca Şafak Olduk
Yanına Geldik

Dev-Genç’liler 11 Haziran'da Şafak Yayla’nın köyüne gidip mezarını ve ailesini ziyaret ettiler. Köylüler tarafından iyi karşılanan Dev-Genç’liler Şafak
Yayla’nın yoldaşları olduklarını ve evine geldiklerini söylediler. Evin nerede olduğunu ve nerede ineceklerini köylüler tarif ederek Dev-Genç’lilere yardımcı oldular. Şafak Yayla’nın mezarını ziyaret eden
Dev-Genç’liler mezarı sulayıp karanfil bıraktılar.
Şafak Yayla nezdinde tüm devrim şehitleri için saygı duruşundan sonra marşlar söylendi. Aile tarafından
eve davet edilen Dev-Genç’liler yapılan sohbette Şafak Yayla’nın öğrencileri olduklarını ve hesabının mahşere kalmayacağını söylediler. Aysel Yayla "oğlumu
çok seviyorlar, birbirlerine kardeşten daha çok bağlılar, sevgiyle bir arada kalıp mücadele ediyorlar" diyerek komşularına Dev-Genç’lileri anlattı. Yapılan
ziyaretin sonunda Dev-Genç’liler yine geleceklerini
söylediler ve aile ile vedalaşarak yola çıktılar.

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

BİZİM MAHALLEMİZ
BİZİM MARKETLERİMİZ:

HALK MARKETLER

Alışverişlerinizi Tekellerin
AVM’lerinden değil,
Halk Marketlerden Yapın

Bizim Mahalleden
Küçükarmutlu'da yeni bir yaşamı
kurmanın yeni adımı halk marketin
ikincisi de açıldı. Mahallenin kurulduğu
80'li yılların sonunda mahallede dönüşümlü olarak işletilmesi ve kooperatifleşmesi kararlaştırılan dükkanlar
bugün halk marketlere dönüştü.
Yıllar önce Küçükarmutlu halkı
mahallesini kurarken evlerin sınırlarını,
konumlarını devrimci mühendislerle
birlikte belirlemişti. Herkese eşit şekilde
paylaştırılan evler birbirinin önünü
kapatmayacak şekilde yerleştirilmiş,
alt yapısı imece şekilde örgütlenmişti.
Küçükarmutlu halkı mahalledeki
yaşam kurallarını birlikte belirlemişti.
Bugün hala mahalledeki yaşam bu
kurallara göre şekillendirilmektedir.
Bu kurallara göre mahallede işletilecek
olan dükkanlar dönüşümlü olarak işletilecek ve mülkiyeti daima halka ait
olacak şekilde mahalleden taliplilere
tahsis edilmişti.
Bugün bu dükkanlardan iki tanesi
halk market adıyla işletilmektedir. Halkın örgütlülüğü ve dayanışması sayesinde giderek gelişen halk marketler
emperyalizmin bu kuşatması altında,
halk iktidarı iddiasını temsil etmektedir.
Kar uğruna kardeşlerin birbirine düştüğü, yılların dostluklarının bozulduğu,
yuvaların dağıldığı bir dünyada hiçbir
kişisel çıkar gözetmeden yalnızca halkın
çıkarları için işletiliyor halk marketler.
Kendi ayakları üzerinde duran ve
giderek gelişen halk marketlerde amaç
halkın ürettiği sağlıklı gıdaları en ucuz
şekilde yine halkla buluşturmak. Yani
üretimden tüketime kadar halkın alternatifini oluşturmak. Ev kadınlarına
ayıracağımız reyonlarda evde yapılan
salça, reçel, mantı, erişte, biber kurusu,

patlıcan kurusu vb.
ürünler satılacak.
Böylece kadınlarımız
evden ayrılmadan ev
ekonomisine katılacaklardır. İleri dönemlerde geliştirilecek böylesi bir çalışma ilerde bir kooperatif
şekline dönüşüp halkın
kolektif üretimlerinin birer
markası haline gelebilir.
Halk marketteki diğer
bir hedefimiz ise yöresel ürünleri satmak. Her yörenin insanı, aracıları devre dışı bırakarak kendi yöresine has ürünleri yollayıp satabilir. Böylece
üreticiden, doğrudan tüketiciye
ulaşılabilmektedir. Bir yörede
üretilen bir ürünün fiyatı araya giren
tüccarların yüzünden tüketiciye ulaşana
kadar katlanmaktadır. Halk market bu
tüccarları devre dışı bırakacak ve halkın
örgütlü gücü sayesinde ucuz ve kaliteli
ürün satabilecektir.
Halk market, Berkan Abatay Spor
Salonu, Şenay Gülsüman Halk Bahçesi,
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi, Rüzgar
türbini, Kazova gibi düzene karşı oluşturduğumuz alternatiflerimizden birisidir. Koskocaman bir dünyada emperyalizmin devasa kurumları karşısında
çok küçük örnekler gibi gözükebilir
fakat hiç de öyle değildir. Küçükarmutlu
Mahallesi emperyalizmin tüm saldırılarına rağmen, etrafı gökdelenlerle
sarılmış olmasına rağmen kendi kurallarıyla, değerleriyle yaşamaya devam
ediyor.
Yarattığımız tüm bu örneklerde
olduğu gibi halk marketler de halka
umut veren çalışmalardan birisi olmuştur. Küba emperyalizmle uzlaşırken,
biz emperyalizme halk marketlerimizle,
spor salonlarımızla, rüzgar türbinlerimizle kafa tutuyoruz."Bunlar ayak
takımı, apartman bile yönetemezler","ayaklar baş olursa orada kıya-
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met kopar" diyerek halkı aşağılayanlara cevabımız halk marketlerdir. Giderek büyüyen ve kendini yenileyen halk
marketlerimizle burjuvaziye cevap
veriyoruz: Biz ayak takımıyız. Bu marketleri biz işletiyoruz. İşletirken de
burjuvazinin yöntemleriyle değil kendi
yöntemlerimizle işletiyoruz, burjuvazinin değerleriyle değil kendi değerlerimizle yönetiyoruz. Halkın olduğu
komitelerle yönetiyoruz marketleri;
burjuvazi gibi paraya tapan, kibirli
yöneticilerle değil. Burjuvazi diyor ki
ticarette babana bile güvenmeyeceksin.
Biz ise halka ve çalışma arkadaşlarımıza
güvenerek işletiyoruz. Burjuvazi diyor
ki başarıya giden her yol mübahtır,
biz diyoruz ki halka zarar veren, halkın
değerleriyle çelişen hiçbir ürünü satmayacağız.
Halk marketler kendini geliştirerek
büyümeye devam edecek. Üretimden
tüketime kadar halkın alternatifini
örgütlemeye, kendi yöntemlerimizle
yönetmeye devam edeceğiz. Halk marketlerden, Hasan Ferit Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nden, Berkan Abatay Spor Salonu’ndan öğrendiklerimizle halk iktidarını yöneteceğiz.
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3- Hukuk nedir?

Hukuk tüm sınıflı toplumlarda iktidarı elinde tutan
egemen sınıfların çıkarlarını,
düzenlerini meşrulaştırmaya
yarayan kurallar bütünüdür.
Bilgi Tarihten, bilimden,
Bu kuralları yasa, yönetmelik,
önderlerimizden, geleneklerimizden tüzük vb. biçimlerde uygulagüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
yan ise yargı sistemidir. Faşizmin örtü olarak kullandığı
hukuk ve yargı sistemini "Adalet SaAdalet nedir?
rayları"nda savcılar, hakimler hayata geçirmektedirler. "Sivil" bir göAdalet; hakkaniyet, eşitlik, doğrüntüyle ama faşizmin şiddet ve teruluk, dürüstlük, vicdanlı olmak,
rörünü en üst boyutta uygulayan,
hakkı gözetmektir.
kendi yazılı hukuklarını dahi çiğneAdaletsizlik sınıflı toplumlarda,
yerek, yok sayarak, çıkarları nasıl gesömürüyle ortaya çıkmıştır ve berarektiriyorsa ona göre biçimlendirenberinde adalet kavramını, adalet duylerdir bunlar.
gusunu ve isteğini ortaya çıkarmıştır.
Faşist iktidarların sürekli olarak
Toplumda tek bir adalet anlayışı
başvurdukları aldatmacalardan biri
olmadığından, bir toplumu oluşturan
"yaptığımız yasal" sözleridir. Zusınıfların herbirinin kendi adalet anlümlerini meşrulaştırmak için, "bu
layışı vardır: Ezen sınıfın "adalet"i ve
yasa dışıdır", "hukuki değil" yaezilen sınıfın adaleti.
lanlarını kullanırlar. Her şeyin yasal,
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hukuki vb. olması adaletli olduğu anYürüyüş
bağımsız gibi göstermeye çalışanlar,
lamına gelmez. Adaletsizliğin kılıfı21 Haziran
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dır yasa-hukuk.
2015
asıl kaynağını ve suçluları belirsizleştirmeye çalışanlardır. Adalet gerYasalar ve mahkemeler
çeğin en çıplak halidir.

Adalet

1-

4-

adaleti sağlayabilir mi?

2- Halkın adaleti nedir?
Halkın adaleti; burjuvazinin, oligarşinin adaletsizliği karşısında,
emekçi-yoksul halkın çıkarlarını koruyan, hakkaniyetli, milyonların vicdanında ve gözünde meşru, düzenin
adaletine alternatif, devrimci bir adalet anlayışıdır. Yeni ve daha ileri bir
adalet anlayışıdır.
Örneğin, kapitalizmin adalet anlayışına göre "kar", "kazanç" adı altındaki sömürü meşrudur, emeğinin
karşılığını isteyen emekçilerin istek ve
taleplerini "suç" olarak göstermektedir. Halkın adaletine göre ise sömürü suç, emeğin karşılığını istemek
haktır. Fuhuş bu düzenin hukukuna
göre "meşru" olarak gösterilir, vergi
alınır ama halkın adalet anlayışında
fuhuş halkı yozlaştıran, değerleri yok
eden bir ahlaksızlıktır, meşru değildir,
suçtur.
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Bertolt Brecht "Adaleti de ekmeği yapanlar yapmalıdır. Çünkü halkın ekmeğidir adalet" demiştir.
Faşizmin bir yönetim biçimi olduğu Türkiye gibi yeni-sömürge ülkelerde de (kapitalist ülkelerde olduğu
gibi) yasaları halk yapmamıştır. Halkın içinde yer aldığı tek bir anayasakanun maddesi yoktur. Emperyalizmin ihtiyaçlarına göre sürekli olarak
"yargı", "demokrasi", "yasa" paketleri hazırlanmıştır.
Devletin anayasası ve hukuk sistemi azınlıktaki bir avuç zengin sınıfın çıkarı için vardır. Böyle bir durumda mahkemelerden adaletli kararlar asla çıkmamıştır, çıkamaz. Herhangi bir mahkemeden halkın yararına çıkacak herhangi bir karar faşizmin
kurumlarından biri tarafından "bozulur" değiştirilir. Anayasa Mahkemesi,
Yargıtay, Danıştay, HSYK, MGK...
Hepsi adaletsizliği "hukuk" kılıfı ile uy-

gulatan faşist örgütlenmelerdir.

5- Türkiye'de adalet var mı?
Savcı ve hakimlerin verdiği tüm
kararların sonucunda "Adalet yok"
diyoruz. Faşist iktidarlarda hiçbir zaman bu mahkeme kararları neticesinde "adalet sağlandı", "adalet yerini buldu" dememektedir. Halkın haklı isyanları karşısında, adaletsizliği
gizlemek için "Bağımsız Yargı Kararı", "Her şey yasaya uygun",
"hukuk bunu emrediyor" açıklamaları yapmakta ama adaletin yerini
bulduğunu iddia edememektedirler.
Burjuva gazete ve televizyonlarına yansıyan, halkın gündemine giren
tüm olaylar incelendiğinde bırakalım
adalet, "bu ülkede hukuk, yasa yok
mu" haykırışları yükseliyor adliye koridorlarından.
İşkence, infaz, katliam, iş cinayetleri ve her türlü ölümlü, yaralamalı
dava ve olaylarda birinci dereceden
sorumlunun devlet ve görevlisi olduğunda, savcılar "kovuşturmaya
yer yok", "yeterli delil bulunamadı" kararları ile dosyayı kapatırlar hızla. Berkin Elvan'ın soruşturma dosyasında olduğu gibi tüm savcılar,
katil polislerin ortaya çıkmaması için
ellerinden gelen tüm hünerlerini sergilemişlerdir.

6- Adalet istemek ve
adalet beklemek nedir?
Berkin Elvan'ın katillerinin bu
düzenin hukukuna göre yargılanması için dilekçelerden suç duyurularına, bildiri, afiş, pankartlara, yürüyüş,
basın açıklaması, feda eylemlerine kadar 650 günü aşan "Adalet İstiyoruz"
eylemleri yaptık. Çünkü adaletin
beklenmeyeceğini, adalet beklemenin
katillerden icazet beklemek olduğunu biliyorduk. “Adalet istemek, hesap
sormaktır, katillerin cezalandırılmasını sağlamaktır, bedel ödemek ve bedel ödetmektir” dedik defalarca.
Yürüyüş dergisi satarken sırtından
polisin kurşunladığı Ferhat Gerçek
için istedik adaleti. Ferhat'ı vuranların yargılanması için yapılan eylem-
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ler ve Engin Çeber'i katledenlerin
yargılanması için yapılan yüzlerce eylem, verilen şehitler adalet istemenin
en ileri pratiğidir. Yüzlerce eylemimizden bir kaç tanesidir.
Adalet beklentisiyle yapılan ve iktidarlara manevra alanı sağlayacak şekilde yapılan eylemlerin olduğu davalar sonucunda, devlet önünde sonunda kendi katillerini aklayıp dosyayı kapatmıştır. Ama adalet istediğimiz, adaletin yerini bulması için binlerce yol yöntemle mücadele ettiğimiz
katliam davaları, halklarımızın hafızasına kazınmıştır.

7- İntikam ve adalet farklı
kavramlar mıdır?
İntikam, öç almadır. Yapılan kötülüğe karşılık vermektir. İntikam
duygusuyla hareket edenlerin içinde
bulundukları toplum, etkilendikleri
ideoloji ve kültürle bağlantılı olarak,
eylemleri adil-adaletli sonuçlar doğurmayabilir. Ama sosyalist ideolojiyle hareket eden kişi ve örgütlerin intikamı adaletsiz olamaz.
Halkın adaleti, içinde intikamı,
kini, öç almayı barındırmakla birlikte kötülük yapanın dışında hiç kimsenin zarar görmemesini hedefler.
Haklılığı, meşruluğu temel aldığından
milyonların ortak duygusu olarak
ete-kemiğe bürünür.
Burjuvazinin ve burjuva ideolojisinden etkilenenlerin adalet anlayışı
tam tersidir. Burjuvazi kendi "adalet"
anlayışını uygularken hiçbir ayrım
gözetmez, yakar, yıkar, terör estirir.
Örneğin, emperyalizmin büyütüp
beslediği IŞİD vb. çetelerin, kontrgerilla örgütlenmelerinin katliamlarında, eylemlerinde adaletin zerresi
yoktur.
İntikam ve adalet birbirini tamamlayan kavramlardır. İçinde intikam, sınıf kini olmayan adalet
yoktur. "İntikamcı olmayalım, hukuk yoluyla sorunu çözelim" çağrıları yapanlar, "intikam kötüdür"
diyenler, halkın adaletinin karşısında yer alıp burjuva "adaleti"nin yanında saf tutanlardır ve vicdanlarını
kapitalizmin yoz düzenine teslim

edenlerdir.
Bir işkenceciye karşı intikam duygusu beslemeyen bir insan adalet
duygusunu da yitirmiş, yozlaşmıştır.

8- Adaleti nasıl
sağlayacağız?
Adalet eylemlerimiz sadece misilleme yapmayı, hesap sormayı içermez. Bu yanıyla da yalnızca silahlı
birliklerin ve savaşçılarının işi değildir.
Adaletin yerine getirilme süreci
halkın hesap sormayı ve halkın kendi iktidarını nasıl kuracağının öğrenildiği süreci de kapsar. Halkın en kitlesel bir şekilde katılmadığı, halk
kitlelerine eylemin amacının anlatılmadığı adalet eylemlerinin etkisi sınırlı kalır.
Tarihimiz adalet eylemlerinin pratik dersleriyle doludur. En dar cezalandırma eylemlerinden en geniş kitlesel eylemlere kadar adaletimiz halk
tarafından sempatiyle karşılanmış,
şüphe duyulmamıştır. Deniz Gezmişler'in idamına onay veren dönemin
başbakanı Nihat Erimler, faşist katliamların örgütleyicisi bakan Gün
Sazak'lar, Hiram Abas'lar, Engin
Çeber'in, Berkin Elvan'ın ve daha
pek çok yoldaşımızın katlinden, iş-

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

kence görmesinden sorumlu kişi-kurumlara kadar yüzlerce adalet eylemi
örneği vardır. Uyuşturucu-fuhuş-kumara karşı örgütlediğimiz eylemlerdeki hassaslığımız adaletimizin en somut halidir.
Temel olan, bir halk düşmanının
hakkında halkın karar alıp o kararı uygulayabilmesini sağlayabilmektir.
Bunu gerçekleştirecek olan da halk
komiteleri, halk meclisleri ve halk
milisleridir.

9- Adaletsizliğin kaynağı
nedir?
Adaletsizliği üreten-yaratan ve
adaletin yerini bulmasını engelleyen
en genel olarak kapitalist düzendir.
Emperyalizm ve oligarşidir.
Türkiye'de 30 milyona yakın insanımıza "sosyal yardım" adı altında
AKP iktidarı sadaka dağıtıyor. İşsizlik en üst noktaya çıkmış durumda.
Dünya zengin listelerine AKP'nin
büyüttüğü zenginlerin adları ekleniyor. Madenlerde onlarca-yüzlerce
madenci katlediliyor. Mahkemelerden
patronları cezalandıran kararlar çıkmıyor. Hırsızların, soyguncuların,
katillerin korumasını yapmaktadır
polis, MİT, ordu, mahkemeler. Halk
çocukları bir bir katlediliyor. Bu düzenin her kurumundan, her yerinden
adaletsizlik boy veriyor. Çünkü kapitalist düzen, tüm sömürüye dayalı düzenler gibi en temelde adaletsizlik üzerine oturur, özünde adaletsizlik sistemin ekonomik-sosyal-siyasal her alanına yansır, düzenin
tüm eylemlerine mayasını verir.
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10- Adaletsizlik ne zaman
son bulacak?
Adaletsizliğin kaynağı kurutulmadan, o çarklar paramparça edilmeden adalet tam anlamıyla yerine
getirilemeyecektir.
Bağımsız, demokratik, sosyalist
Türkiye'yi kurma mücadelemiz adaletsizliği yok etme mücadelemizdir.
Zulmün, sömürünün, emperyalizme bağımlılığın son bulduğu bir ülkede adaletsizlik de son bulacaktır.
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‘Bir hukukçu, yaşadığı toplumdan,
Halkın
Hukuk o toplumdaki halkın mücadelesinden ayrı düşünülemez’
Bürosu

ADALET İÇİN BEDEL ÖDEYENLERİN YANINDAYIZ!

"Öyle bir ölsem
Öyle bir ölsem çocuklar
Size hiç ölüm kalmasa."

Aziz Nesin
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Berkin Elvan 16 Haziran 2013
günü Okmeydanı'nda ekmek almak
için evden çıktığında, polisler tarafından biber gazı kapsülü ile hedef alınarak başından vuruldu. Berkin küçücük vücudu ama devasa yüreğiyle
269 gün boyunca yoğun bakımda
ölüme direndi. 11 Mart'ta yaşamını yitirdiğinde 15 yaşında ve sadece 16 kiloydu. Cenazesine 3 milyondan fazla
insan katıldı. 15 yaşındaki Berkin bu
ülkede adalet mücadelesi verenlerin
simgesi oldu. Halkın adalet özlemi
oldu.
Bugün Berkin Elvan'ın polisler
tarafından vurulmasının üzerinden
tam iki yıl geçti. İki yıl boyunca Berkin Elvan'ın katledilmesi emrini verenler ardı ardına açıklamalar yaparak, ölümü meşrulaştırmaya çalıştılar,
açıkça katilleri korudular. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Polise emri ben
verdim" dedi. 14 Mart 2014 tarihinde yaptığı konuşmada Berkin'i terörist
ilan etti ve annesi Gülsüm Elvan'ı yuhalattı. 23 Mayıs 2014 tarihinde Berkin için "Ölmüştür, geçmiştir” diyordu.
Cumhurbaşkanı’nın da talimatıyla, katiller hakkında iki yıllık süre içerisinde hala dava açılmadı. Soruşturmada beş savcı değişti, savcıların
hiçbirisi dosyada var olan fotoğraflar,
kamera görüntüleri üzerine harekete
geçmedi. Biz avukatların dilekçeleriyle
dosyaya fotoğrafları giren polislerin,
hiçbirisinin ifadesi alınmadı.
Berkin Elvan'ın katilleri, devletin
başındaki Tayyip Erdoğan başta olmak
üzere polisleri, savcılarıyla devletin bütün kurumları tarafından korundu.
Bir yandan Berkin'i katledenler
hakkında hiçbir işlem yapılmazken,
Berkin'e adalet isteyenler gözaltına
alındı, tutuklandı. Berkin için basın
açıklamasına katılan akademisyenler

işten çıkarıldı, memurlar açığa alındı, avukatlar hakkında soruşturmalar başlatıldı.
Berkin'in katledilmesi nezdinde ortaya
çıkan Türkiye faşizminin gerçeğiydi; faşizmin çocuklarımızın katili olduğu gerçeği!
AKP iktidarı döneminde tam 241 çocuğumuz
katledildi. Çocukların
bir kısmı doğrudan devletin şiddetiyle, 13 yaşındaki Ahmet
Yıldız gibileri ise "18 TL" için köle
gibi çalıştırılırken katledildi. Küçük çocuk çalıştırma oranı %32
olan Türkiye, dünyada ilk 4 içerisinde… Faşizm kar hırsını doyurmak ve iktidarını kaybetmemek için
çoluk çocuk demeden katlediyor. Katiller çocukları katlederek bu ülkeyi geleceksiz bırakmak istiyorlar.
Faşizm çocukları öldürmediği zamanlarda ise boş durmuyor; tam 298
çocuk okul çağındayken karakollara,
hapishanelere dolduruldu. Tutuklanıp hapishanelere gönderilen çocuklar, devletin "koruması" altında tecavüze uğradı. Pozantı, Şakran ve daha
bir çok hapishanede faşizme baş kaldırdıkları için çocuklar tecavüze uğradı, işkenceye maruz kaldı..
Bir ülkede adalet olup olmadığına
bakmak için çocuklara yaşatılanları
görmek yeterlidir. Berkin Elvan'ın
katilleri tam 2 yıldır korunuyor. Top
mermisiyle küçücük bedeni paramparça edilen Ceylan Önkol'un katilleri
hakkında "takipsizlik" kararı verildi.
Uğur Kaymaz'ı 13 kurşunla katledenlerin "meşru müdafaada" bulundukları gerekçesiyle haklarında
“beraat” kararı verildi. 8 yaşındaki
Enes Ata'nın katilleri hakkında soruşturma izni dahi verilmedi.
Yakın zamanda yaşamını yitiren üstad Eduardo Galeano'nun söylediği
gibi : "Dünya zengin çocuklara para
muamelesi yapıyor, paranın davran-

dığı gibi davranmayı öğrensinler diye.
Dünya, yoksul çocuklara çöp muamelesi yapıyor, çöpe dönüşsünler
diye…" Faşizm çocuklarımızın çöpe
dönüşmesini istiyor. Çocukları katlederek bir ülkenin umudunu, geleceğini
yok etmek istiyor. Tıpkı önceki faşist
öncülleri Mussolini, Hitler gibi Tayyip Erdoğan da çocukların mutluluklarını esir almaya çalışıyor.
Ne yaparlarsa yapsınlar adalet mücadelesi verenler oldukça, bu ülkenin
umudunu yok edemeyecekler. Çocuklarımızın gökkuşağı rengindeki
hayallerini karartamayacaklar. Bütün
işkence gören, yoksulluğun altında ezilen ve geleceği çalınmaya çalışan çocuklarımız birgün "büyüyecek" ve
"Tayyip'lerden" hesap soracak!
Berkin Elvan'ın vurulduğu gün,
yani bugün bir kez daha ilan ediyoruz:
"Yatıp kalkıp Berkin Elvan diyeceğiz". En kıymetlilerimizin yoksulluk çekmediği, işkence görmediği ve
katledilmediği günlerin gelmesi için
adalet mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bir hukukçu, yaşadığı toplumdan, o
toplumdaki halkın mücadelesinden
ayrı düşünülemez. Klişeler, "adalet
mülkün temelidir" diyen burjuvazinin hukuk düzeninin klişeleridir. Halk
çocuklarını katleden bu "mülkü" ortadan kaldırana kadar mücadelemizi
büyüteceğiz…
17.06.2015
HALKIN HUKUK BÜROSU

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

19 Aralık’ın Katilleri Korunurken, Katliama Uğrayan 399 Devrimci Tutsak Hakkında
Dava Açıldı. Yargılanan Tutsaklar 15 Yıl Sonra Beraat Etti.

KATLEDİLENLERE DAVA AÇAN
FAŞİZMİN ADALETİDİR!

19 Aralık 2000 tarihinde yapılan
Hayata Dönüş Hapishaneler Katliamı’nın bir tanesi de Ümraniye Hapishanesi’ydi.
Bu hapishanede uyguladıkları katliam planlarına “Bora” ve “Atmaca”
isimlerini vermişlerdi. Burada yaptığı katliamda devlet Alp Ata Akçayüz, Ahmet İbili, Rıza Poyraz, Ercan Polat isimli dört devrimciyi öldürmüş, bununla kalmamış, malta
koridorlarına jandarmalar her iki taraftan kurşun yağdırdıkları için, bir askeri de bulmuşlardı. Katliamı aklamak
için hemen arkasından 399 tutsak hakkında “cezaevi idaresine silahlı ayaklanma, 6136 sayılı yasaya muhalefet, patlayıcı madde bulundurma ve
öldürme” suçlarından dava açılmıştı. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın 11.06.2015
tarihli duruşmasında savcı, “cezaevi

idaresine silahlı ayaklanma, 6136 sayılı yasaya muhalefet, patlayıcı madde bulundurma” ve “kasten yaralama” suçlarından zaman aşımı sürelerinin dolduğu gerekçesiyle davanın
düşürülmesini, “öldürme” ve bu
suça iştirak suçundan ise atılı suçları işlediklerine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatına karar verilmesini istedi.
Bu dava 15 yıl önce sadece katliamı aklamak için açılmış, suçlarını
örtmeye, tutsakları suçlu göstermeye
dayalı açılan bir davaydı. Devlet suç
işlemişti, kendi katillerini korumak istiyordu. Bunun için kendi askerlerini öldürmelerine rağmen, suçu tutsakların üzerine attı.
Oysa daha sonra ortaya çıkan adli
tıp raporları öldürülen asker Nurettin
Kurt'u tutsakların değil, jandarmanın
vurduğunu gösteriyordu.

Ümraniye Hapishanesi’nde dört
devrimci katledilmiş olmasına rağmen; askerler hakkında dava ancak
2004 yılında, 267 askeri personel
hakkında açılabildi. Jandarmalar hakkındaki dava, askerin kendi açmış
oldukları ateş sonucu öldüğü ortaya çıkınca açılabilmişti. Katliamın
özel planlar hazırlanarak yapıldığı bilinmesine rağmen, katiller hakkında
yapılan yargılama ilerlemiyor. Asıl sorumluları bulmak bir yana, göstermelik olarak bile dava yürümüyor. Sanıkların ifadeleri alınamıyor.
Bugün "Hayata Dönüş" Katliamı
ile ilgili bütün gerçekler biliniyor. Davalar da düşmeye başladı. Suçlular
ise, ya kendilerini gizlemeye, ya da karar MGK'da alındı diyerek sorumluluğu birbirlerine atmaya çalışıyorlar. Fakat katillerin sorumlulukları ise çoktan
kesinleşti. Er ya da geç hesap verecekler.

Steve İçin; Halkın Hukuk
Bürosu, Adliye Önlerindeydi!
Halkın Hukuk Bürosu
avukatları İstanbul ve Ankara'
da adliye önlerinde 11 Haziran'da eş zamanlı basın
açıklaması yaptılar. Steve ile dayanışmalarını ifade edip Steve için özgürlük istediler. Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı
yapılan açıklamada Steve’in kim olduğu neden tutuklandığı
ve hakkında basın ve televizyonlarda yapılan kara propagandalara değinildi. Her iki şehirde de yaklaşık onbeş avukatın
katıldığı açıklamalar Steve'in TV’lere yansıyan " baskılar bizi
yıldıramaz" sözleriyle bitirildi. Aynı gün Steve'in tutukluluk
incelemesi günüydü. İstanbul’da basın açıklaması sonrası avukatlar tahliye dilekçesi verdiler.

Stephen Shah Kaczynski
Serbest Bırakılsın! Komploya Son!
Liseli Dev-Genç'liler 15 Haziran'da hukuksuz bir şekilde
İdil Kültür Merkezi’nden gözaltına alınan ve tutuklanan Stephen Shah Kaczynski ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: Step-
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hen Shah Kaczynski’ye ajan denilerek üzerine komplo kuruldu.
Ve 5 Nisan 2015’de tutuklandı. O günden bugüne yaklaşık 2,5
ay geçti. 2,5 aydır neyle suçlandığı ve neden serbest bırakılmadığı belli değil. Bizler, Liseli Dev-Genç’liler olarak Steve’in
suçunu biliyoruz. Suçu, tüm dünyada katledilen çocuklar için
adalet istemekti. Türkiyeli devrimcilerle her platformda dayanışmak, onların sorunlarına bir Marksist- Leninist olarak kendi halkının sorunları gibi sahip çıkmaktı. Faşizmin yalanlarını ve kara çalmalarını çarşaf çarşaf ortaya dökeceğiz! Tüm
adaletsizliklerin hesabını soracağız!" denildi.

Yoldaşlarıımızla Yan Yanayız!
19 Aralık Katliamı’nın
Bir Yenisine İzin Vermeyeceğiz!
Bahçelievler Halk Cephesi 12 Haziran'da Bakırköy Hapishanesi
önünde evlatlarını, yoldaşlarını sahiplenen TAYAD’lı Aileleri
ziyaret etti. Ziyarete gelenler evde pişirdiği yemekleri TAYAD’lılarla birlikte yedi. Yapılan açıklamada: "Tutsaklarımızın
üzerindeki kirli planlarınız ortadan kalkana kadar, halkımızla birlikte gece gündüz yoldaşlarımızın yanı başında olacağız"
denildi. Katil polis sahiplenmeye tahammülsüzlüğünden dolayı çadırın yanına çevik kuvvet polislerini yığdı.

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!
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Yüzümüzü Direnen Devrimci
İki Kadın Emekçiye Dönelim!
- EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI OLMAK, BUGÜN DİRENEN
DEVRİMCİ İKİ KADIN EMEKÇİNİN YANINDA YER ALMAKTIR!
- VATANI VE HALKINI SEVMEK; VATANI VE HALKINI SEVDİĞİ İÇİN
CEZALANDIRILAN, DEVRİMCİ İKİ KADIN EMEKÇİNİN YANINDA YER ALMAKTIR!
- HATİCE VE NURİYE'NİN DİRENİŞİNİN YANINDA OLALIM!
HERKESİ DE KENDİMİZLE BİRLİKTE DAYANIŞMAYA DAHİL EDELİM!
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Düşünün, Türkiye’de 2 milyon
600 bin çalışan memur, 1 milyon
900 bin de emekli memur var.
Bunları en az 3 kişilik bir aile
olarak düşündüğümüzde 13.5 milyon
kişilik bir tablo çıkar karşımıza.
İşte bu tabloda, milyonlarca kamu
emekçisinin dağ olmuş sorunlarının
altında... DİRENEN 2 EMEKÇİ...
BU İKİ EMEKÇİ SADECE
KENDİLERİ İÇİN DEĞİL, TÜM
EMEKÇİLER İÇİN DİRENİYORLAR!
2.6 milyon kamu emekçisinin
yüzde 9.44’ünü kadın memurlar oluşturuyor. Yani bugün direnen bu iki
kadın devrimci, yaklaşık 250 bin kadın memurun onurunun, gururunun,
haklarının temsilcisidir.
HATİCE YÜKSEL VE NURİYE
GÜLMEN; BUGÜN TÜM KADIN
EMEKÇİLER İÇİN, 250 BİN KADIN İÇİN DE DİRENİYOR!
2.6 milyon kişi bakanlıklara bağlı
kurum ve kuruluşlarda istihdam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise öğretmenlerden dolayı en fazla personel
çalıştıran bakanlık konumunda bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda
912.603’ü kadrolu, 10.201’i sözleşmeli, 17.325’i sürekli, 15.500’ü geçici
olmak üzere 955 bin 629 memur bulunuyor.
İşte bugün sendikalı bu iki kadın
devrimci öğretmen tüm öğretmen-

lerin hakları, özgürlükleri, adaleti
için direniyor!
***
İşte Ayşegül Ersoy...
Geçtiğimiz yıl 13 Mayıs’ta yaşanan büyük faciadan 4 gün sonra ilçeye gelen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), “polis engeli”ne takılır,
hukukçularla polisler arasında çıkan
karmaşada, 12 yaşında bir çocuğun
arada kaldığını gören lise öğretmeni
Ayşegül Ersoy çocuğunu kurtarmak
ister. Polislere “o daha küçücük bir
çocuk” diye seslenen öğretmen amacına ulaşır ama kendisini ÇHD’li
avukatların tekme tokat götürüldüğü
gözaltı salonunda bulur.
Lise öğretmeni 52 yaşındaki Ayşegül Ersoy, bir süre sonra serbest
bırakılsa da bazı gözler üzerindedir.
Özellikle de Milli Eğitim Müdürlüğü’nün... Nitekim kısa süre sonra
söz konusu öğretmen hakkında “memura direnme ve kamu malına zarar” iddiasıyla soruşturma başlatılır.
Hakkında “Toplulukla hareket edip
polise mukavemet ettiği” gerekçesiyle
Devlet Memurları Kanunu’nun
125/B-d maddesi gereğince “kınama
cezası” çıkar. Önceki gün de, Kırkağaç’ta bir ortaokula tayini çıkar."
(Durmuş Odabaşı/12.6.2015)
Bugün Ayşegül Ersoy için onun
hakkı için de Hatice ve Nuriye öğretmen direniyor!
Bu yüzden yüzünüzü bu iki dire-

nişe dönmeniz, yanında yer almanız
aslında Ayşegül Ersoy gibi tüm öğretmenlerin hakkını savunmak, hakkının yanında yer almaktır!
İşte atanması yapılmayan on binlerce öğretmen bekliyor; açlıkla, intiharla, aşağılanmayla, idealleri yok
edilerek....
İŞTE ON BİNLERCE ATANMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENİN HAKKI İÇİN DE HATİCE VE
NURİYE ÖĞRETMEN DİRENİYOR!
YÜZÜNÜZÜ ONLARA DÖNÜN,
ONLARIN YANINDA YER ALIN!
Düşün ki Danıştay kararıyla görevlerine son verilmesine ilişkin düzenlemenin yürütmesi durdurulmasına
rağmen, hala geçen yıl "muhalif oldukları gerekçesiyle" görevden alınan 8 bin 403 okul yöneticisi görevlerine geri dönmüş değil..
Berkin Elvan'a adalet istediği için,
Haziran Ayaklanması’nda yer aldığı
için, Grup Yorum dinlediği ve konserine katıldığı için, AKP'nin yolsuzluklarını yazıp-çizdiği veya dile
getirdiği için, pervasızca süren sömürüye direndikleri için, binlerce
soruşturmaya mahkum edilen, gözaltına alınan, işlerinden atılan, sürülenler için bugün direniyor Hatice
Yüksel ve Nuriye Gülmen...
Şimdi bize düşen görev Hatice
Yüksel ve Nuriye Gülmen’in yanında
olmaktır.

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

Nuriye GÜLMEN
İki yıl üç
ay boyunca
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı
Edebiyat Bölümü’nde
NURİYE GÜLMEN
araştırma görevlisi olarak
çalıştım. 14 Nisan’da çalıştığım kurumla
ilişiğimin kesildiğine dair bir yazı
teslim aldım. İlişiğimin kesilme sebebi
üç yıl içinde öğrenimimi tamamlamamam olarak gösterildi. Ben ÖYP (Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı)
kapsamında çalışmaktaydım.
Burada çalışmaya başlamamdan
kısa bir süre sonra çeşitli baskı ve
yıldırma politikalarına maruz kaldım.
Angarya tabir edilen işleri yapmadığım için tecrit edildim. Gezi Ayaklanması boyunca düzenlenen eylemlere katıldığım için üç kez soruşturma
geçirdim. Soruşturmalarımdan ilki
görevden çıkarma istemiyle yürütüldü. Gerekçeler; hükümet aleyhinde
slogan atmak, basın açıklamasına
katılmak, yürüyüşe katılmak olarak
gösterildi. Bu soruşturmam sonucunda kademe ilerlemesinin bir yıl
süreyle durdurulması cezası aldım.
İkinci soruşturmamı Berkin Elvan’ın
polis tarafından katledilmesinden
sonra yapılan yürüyüşten dolayı geçirdim. Bundan da kademe ilerlemesinin iki yıl süreyle durdurulması
cezası aldım. Son olarak sendikam
Eğitim-Sen’in ve bağlı olduğu konfederasyon KESK’in aldığı karar
doğrultusunda, katıldığım iki günlük
Kobanê grevlerinden dolayı aylıktan
kesme cezası aldım. İlk soruşturmaya
açtığım iptal davası sonuçlandı. İdare
mahkemesi aldığım cezayı iptal etti.
İki yıla yakın zamandır sürekli
soruşturma geçirmekte ve demokratik
haklarımı kullandığım için Osmangazi
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından
antidemokratik uygulamalarla cezalandırılmaktayım. Bunların dışında,
Rektörlükle işbirliği halinde hareket
eden Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm
Başkanlığı’nın sözleşmemi yenilememe tehdidiyle karşı karşıya kaldım.

Bana bildirilmeksizin hakkımda tutulan tutanaklar sözleşmemin yenilenmemesi için gerekçe yapıldı. İşe
geliş gidiş saatlerim kontrol edilerek,
okulda bulunmadığım saatlerde tutanaklar düzenlenmiş, yapmayı reddettiğim işler tutanak altına alınmış,
girdiğim bir derste öğrencileri “terörist” sözcüğünü kullanmak konusunda özenli olmaları yönünde uyardığım için örgüt propagandası yaptığıma dair öğrencilerden ifadeler
alınmış, raporlu olduğum tarihte Ali
İsmail Korkmaz’ın Kayseri’deki duruşmasına gittiğim facebook sayfamda paylaştığım bir fotoğraf delil
gösterilerek iddia edilmiş. Tutanaklardan haberdar olmamdan sonra başlatılan bir imza kampanyasıyla bu
saldırı püskürtüldü ve sözleşmem
yenilendi. Ancak tezimi teslim etmeme az zaman kalmıştı ve tezden
geçirilmeyerek süremin dolması bahanesiyle okuldan atılacağım yönünde
uyarılar almaya başladım.
Tezi yazdığım son dört aylık süreçte tez danışmanımla yaptığım görüşmeler, yazdığım bölümler, savunma jürim bizzat bölüm başkanı tarafından takip edildi, hatta jürimi kendisinin belirleyeceği anlaşıldı. Danışmanımın süre konusunda ve tezim
konusundaki olumlu görüşleri birdenbire değişti ve bana vaad ettiği
hiçbir şeyi yapmadı. Aramızda geçen
tartışmadan sonra bana hakaret etti,
benimle görüşmeyi kesti. Tezimi mezun olmam gereken süreden on beş
gün önce bütünüyle danışmanıma
teslim ettim. Herkes için bir haftada
tamamlanan prosedürler benim için
elbette uygulanmadı, danışmanım
tezi okumayı vaad ettiği sürede okumadı, kurula göndermedi ve süremin
dolduğu iddia edildi.
Bundan kısa bir süre sonra öğrenciliğimin de sonlandırıldığı bildirildi. Sadece tez savunmam kalmış
durumdayken öğrencilikten de atılmış
oldum. Öğrenciliğimin bitirilmesine
gerekçe olarak ÖYP yönetmeliğinde
yapılan bir değişiklik gösteriliyor.
Birkaç ay önce yapılan değişiklikte
ÖYP araştırma görevlilerinin işle ilişikleri kesildiği takdirde, öğrenci-
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liklerinin de bitirilmesi gerektiği
ifade ediliyor. Ancak benim kadroya
yerleştiğim tarihte öğrenciliğin bitmesi söz konusu olmadığı için kazanılmış hakkım gasp edilmiş durumda. Buna yönelik Eğitim-Sen’in
hem yönetmelikteki bu değişikliğin
hukuksuz ve antidemokratik bir uygulama olmasından dolayı iptaline,
hem de kazanılmış hakkın iadesine
yönelik açtığı genel bir dava var,
öğrenciliğime devam edebilmem için
bu davanın sonuçlanmasını beklemek
durumundayım. Bu süreçte geçimimi
sağlamak için TÜBİTAK bursuna
başvurmuş ve kazanmıştım ancak
öğrenciliğim sonlandırıldığı için kazandığım bursu da alamıyorum.
Asıl önemli nokta şu ki, öğrenim
süremin dolduğu iddiası da doğru
değil. Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde yüksek
lisans öğrenimime başlamamdan üç
ay sonra siyasi bir davadan tutuklandım
ve 109 gün hapishanede kaldım. Hapishaneden çıktıktan sonra Osmangazi
Üniversitesi’nde öğrenimime devam
etmem için bir dönem daha geçmesi
gerekti. Toplamda iki dönemlik bir
kaybım oldu. Yargılandığım bu davadan beraat etmiştim. Tez savunmamın
öngördüğüm sürede yaptırılmayacağını
anladığımda, tutuklu kaldığım sürenin
öğrenim süreme eklenmesi talebinde
bulundum ancak rektörlük bu talebimi
de kabul etmedi. Haksız yere hapishanede tutuldum, bu sadece öğrenim
hayatımı etkileyen bir şey olmadı, aile
yaşantım, sosyal hayatım bütünüyle
bu süreçten etkilendi.
Sonuç olarak iki kez soruşturma
yoluyla, bir kez de sözleşmemin yenilenmemesi tehdidiyle bir buçuk yıl
içinde üç kez işten atılmam gündeme
geldi. Savunmalarımda da dile getirdim, bu süreçler akademik hayatımı
son derece olumsuz etkiledi, çalışma
motivasyonumu düşürdü. Sonuç olarak tezimi, her an işten atılma stresi
ve arkamdan gizlice iş çeviren bir
çeteye rağmen yazdım.
Sonuç olarak, işime son verildi.
ÖYP’li olduğum için görevlendirildiğim üniversiteye gelirken geri döneceğimi taahhüt etmek için senet
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imzalamıştım. Şimdi devlet, işimden
atıldığım için benden aldığım bütün
maaşları yüzde elli fazlası ve faiziyle
geri istiyor. Bu 100 bin lira civarında
bir meblağ ediyor.
Son olarak, katıldığım hiçbir eylemden, yaptığım hiçbir fiilden pişmanlık duymadığımı belirtmek istiyorum. Bana katıldığım üç eylemden
soruşturma açıldı, oysa bunlar gibi

onlarca eyleme katıldım, katılmaya
devam ediyorum. Görevim olmayan
işleri yapmadım, yine olsa yapmayacağımdan emin olabilirsiniz. Devrimci kimliğimden dolayı işten atıldım. Şimdi devrimciliğin verdiği
güçle ve haklılık bilinciyle direniyorum. İlişiğimin kesilmesi işlemine
iptal davası açıyorum. Bunun yanında
fiili olarak hakkımı arayacağım ve

işime iade edilene kadar mücadele
edeceğim.
Kimseden hakkım olmayan bir
şeyi istemiyorum; istediğim tek şey
var: Adalet. Adaletsiz bırakılmış tüm
Türkiye halklarını, devrimci, demokrat, ilerici tüm kesimleri adalet
mücadeleme destek vermeye çağırıyorum.
İçten sevgi ve saygılarımla

İşime Dönene Kadar Her Yolu Deneyeceğim!
Süresiz Açlık Greviyle Zafere Kadar Direneceğim!
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Basın açıklamasına katıldığı için
açığa alınan Hatice Yüksel, işe geri
dönmek için verdiği mücadeleyi “Süresiz Açlık Grevi'ne” dönüştürdü. Hatice
Yüksel 15 Haziran'da yaptığı açıklamada şunlara değindi: "Basın açıklamasına katıldığım için hakkımda yürütülen soruşturmanın güvenliği bahane
edilerek açığa alınmamın üzerinden
70 gün geçti. Sözde güvenliği bu denli
önemsenen bu soruşturma, tamamlanmak bir yana ifade aşamasının ötesine
dahi geçirilmemiştir. Halk düşmanı
kimliğiyle tüm Türkiye’nin çok iyi tanıdığı Eskişehir Valisi Güngör Azim
Tuna, İç Güvenlik Yasası’ndan aldığı
yetkileri kullanmakta hiç vakit kaybetmemiş, 8 Nisan günü beni görevimden uzaklaştırarak AKP’nin baskı
ve sindirme politikalarını uygulamaya
devam etmiştir. Vali Güngör Azim Tuna’nın amacı son derece açıktır. Bana
ve benim öznelimde tüm demokratik
hak kullanımına karşı bir gözdağı verilmek istenmektedir. Eskişehir Milli
Eğitim Müdürlüğü de soruşturmayı
ağırdan alarak bu politikaya destek
vermektedir. Hak ve adalet mücadelesini
engellemek adına son derece organize
ve hızlı çalışanlar, bir ifade almak için
bile 2 ay beklemişlerdir. Bu soruşturma
uzatılarak, baskı ve korkuyu büyütmek
amaçlanmaktadır. İfademin alınması
esnasında bana sürekli, bir öğretmenin
bu tarz eylemlere katılmasının sakıncalı
olduğu dayatılmıştır. Üstelik açığa alınmamdan sonra düzenlediğim imza

kampanyası karşıma bir suç olarak getirilmiştir. Yasal olarak bunun önünde
bir engel olmamasına rağmen bu algının
yaratılmaya çalışılması, soruşturmanın
değil, baskı ve sindirme politikalarının
güvenliği için tehlike oluşturmaktadır.
İfademi alan müfettişler beni Milli
Eğitim Bakanlığı’nı yıpratmakla itham
ediyorlar. Hepimiz şunun farkındayız
ki; görevi eğitim öğretimin sürdürülmesi
ve düzenlenmesi olan bakanlık, öğretmenlerini sırf iktidarla aynı fikirde olmadıkları, demokratik, meşru haklarını
kullandıkları için uzaklaştırarak aslında
çoktan yıprandığını açıkça göstermektedir. Tüm bu dayatmalara, baskılara
karşı bir kez daha yineliyorum. Basın
açıklamasına katılmak suç değildir.
Dolayısıyla soruşturulacak bir şey de
yok. Demokratik haklarımı kullandığım
için işimden, öğrencilerimden uzaklaştırıldım. Bu keyfiyetin
bir an önce son bulmasını istiyorum. Uğradığım haksızlık karşısında
20 gündür çadırda sürdürdüğüm direnişimi
bugün bir üst boyuta taşıyarak süresiz açlık grevine çeviriyorum. İşime
ve öğrencilerime dönene
kadar mücadeleme devam edeceğim. Bu haksız muameleye karşı
tüm halkımızı mücadeleme destek vermeye
çağırıyorum." dedi.

Liseli Dev-Genç'liler
İşten Atılan Öğretmenlere
Dayanışma Ziyareti Yaptı!
Osmangazi Üniversitesi araştırma
görevlisi olan Hatice Yüksel’in çadırı
16. gününde ziyaret edildi. 15 Haziran'da dayanışma ziyareti yapan Liseli
Dev-Genç'liler, çadır hakkında bilgi
aldı. Liseli Dev-Genç'liler öğretmenlerin yaptığı direnişin onurlu bir direniş
olduğunu ve her zaman yanlarında
olacaklarını dile getirdiler. Liseliler
bulundukları süre içerisinde çadır direnişi ile ilgili bildirileri dağıttı. Direnen
öğretmenler ise direnişlerini bir üst
boyuta çıkaracaklarını ve çadır direnişini 16 Haziran’da "Süresiz Açlık
Grevi’ne" dönüştüreceklerini anlattılar.
Liseliler başarı dileklerinden sonra
oradan ayrıldılar.
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ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜ KULLANMAK YETMEZ

DAYANIŞMAYI BÜYÜTMELİYİZ!
Her direniş bir okuldur..
İşçi direnişlerinin ise biz devrimci
işçilere bıraktığı deneyim çok daha
önemlidir. Yaşanan deneyler, DİH’lilere sayısız ders, pratik bilgi bırakacaktır. Devrimci mücadelede her deneyim, yapılan her değerlendirme
geleceğe doğru atılan sağlam bir
adım demektir.
Metal işçilerinin direniş süreci
de bizlere sayısız deney ve ders bıraktı. Politikalarımızın mücadelenin
içinde nasıl doğrulanabileceğini, eksiklerimizi, yapabileceklerimizi, direniş süreçlerini nasıl değerlendirmemiz gerektiğini gördük...
Kuşkusuz sözünü ettiğimiz konularda öğrenmeye de devam ediyoruz. Ancak en azından yakın sürecin bizlere öğrettikleri üzerinden
sonuçlar çıkarmaya çalışmalıyız.
Metal işçilerinin direnişi, politik
açıdan güçlü bir direniştir. Bu direnişte öne çıkan DOĞRULARIMIZ;
1-Patron sendikacılığına karşı direndik. Herşeyin tabandan yeniden
örgütlenerek direnilebileceğini, hak
alınabileceğini gösterdik.
2-Patronlara karşı direndik.
3-Devlete karşı direndik. Anayasal
hak olan grev hakkı iktidarlar tarafından "milli güvenlik" gerekçeleriyle
fiilen gasp edilmekteydi. Sarı-patron
sendikalarının tüm engellerine rağmen
fiilen üretimden gelen gücümüzü
kullanarak grev yaptık.
4-Pankartlarımızda "ÖLMEK
VAR DÖNMEK YOK" sloganlarıyla
kararlılığımızı anlattık.
Bu slogan ancak bedel ödemeyi
göze alarak, militan bir mücadeleyle
hakların alınabileceğinin ifadesiydi..
Meşru çizgimizde ısrar ederek ka-

zandık...

Öyleyse EKSİKLERİMİZ nelerdi?
1- Üretimden gelen gücümüzü kullandığımız bir direniş süreci yaşadık... Ancak
sadece üretimden gelen gücü
kullanmak yeterli midir?
Hayır yeterli değildir. Sendikaların ve devletin işçi sınıfını bölüp parçaladığı, birlikte mücadelenin ve sınıf
dayanışmasının bilince çıkarılmadığı, direnişlerin sadece
belli işkolları ile sınırlı kaldığı koşullarda tek başına üretimi durdurmak
mücadelemizi ve haklarımızı büyütmez...
2- Direnişlerimizi daha politik
bir zemine oturtmak zorundayız.
3- Direnişi politikleştirmek, bugünün koşullarında öncelikle DAYANIŞMAYI ÖRGÜTLEMEKTİR.
Patronlar-devlet-polis tüm gücüyle
direnişi yalıtmaya çalıştılar; diğer
halk kesimlerinden, işçilerden tecrit
etmeye özel bir önem verdiler. Direniş
boyunca "provokatör korkusu", "aralarına sızacak bozguncular", "kesinlikle politik bir amaç olmalı" vb.
ideolojik propagandalarla bir baskı
ortamı yarattılar.
4- Düzenin direnişimizi tecrit
etme, dayanışmayı engelleme çabalarını yeterince boşa çıkaramadık.
Direniş sürecinin en temel eksikliği de bu saldırıları boşa çıkaramamak olmuştur.
DİH’lilerin en çok deneyime dönüştürmesi gereken konu dayanışmanın
örgütlenmesindeki eksikleridir.
Ve geleceğe aktarılması gereken
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ders, düzenin dayanışmanın önüne
çektiği duvarları yıkmak, bu ısrarı
göstermek olacaktır.
Düzen direnişi yalıtarak örgütsüzleştirmeye, örgütsüzlük içinde
boğmaya çalışmıştır. İşte tam da bunun için salt üretimden gelen gücü
kullanmak yeterli değildir. Direnişin
soluk alabilmesi hayati önemdedir.
Bu soluğu almanın tek bir yolu
vardır: Diğer işçilerin, emekçilerin,
halkın talepleriyle direnişi bütünleştirmek ve dayanışmayı büyütmek...
Düşmanlarımız hangi saldırıda bulunurlarsa bulunsun, direniş varlığını
koruyacaksa politikleşecektir; bu anlamda politikleşmek zorundadır...
Tek bir kişinin direnişi, az sayıda
işçinin ya da halkın direnişi, büyük
ya da küçük demeden, her yerde direnişlerle dayanışmak zorundayız.
Her işçi kendi ekmeğine ve haklarına
sahip çıkmak, çıkarlarını savunmak
istiyorsa mutlaka bir diğer işçinin
ekmeği ve hakları için de direnmek
zorundadır...
Aradaki çizgi kesinlikle çok incedir.
Dayanışma bunun için hayati
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önemdedir.
Bunun için tek bir kişi bile olsak direnmek ve
aynı zamanda tek bir kişinin direnişiyle bile dayanışmak zorundayız.
Her şey bir yana içinde bulunduğumuz tarihsel
süreç içinde ekonomik demokratik, politik, az
kişi, çok kişi demeden her türlü direniş desteklenmelidir. Emperyalizm ve işbirlikçilerinin halk
güçlerini tam bir kuşatma altına aldığı; direnen
her tür kişi ya da örgütü boğmaya çalıştığı bugünün
dünyasında en küçük bir direnişin bile siyasal
önemi büyüktür.
Dayanışmayı ve birliği örgütlemek, ortak sorunlar ve talepler etrafında güçleri biraraya getirme
ve birlikte mücadele etme bilinci yaratmalıyız.
Bu kendiliğinden olmayacaktır. Bunu yapacak
olan devrimcilerdir.

Ne yapacağız...
1-Ülkemizin herhangi bir yerinde bir direniş
başladığı zaman İLK ÖNCE BİR BASIN AÇIKLAMASI yapalım.
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2-Hızlı harekete geçelim... Direnişin bulunduğu
şehre gidelim... Direnişe destek verelim. Fiilen
direnenlerin yanında olalım.
3-Direnişin bulunduğu bölgeye hiçbir şekilde
gidemiyorsak, bulunduğumuz şehirde destek eylemleri, direnişler örgütlemeliyiz.
4-Her direnişe mail göndererek, telefon ederek,
mektup yazarak...vb destek olalım.
Patronlar ve patron sendikacıları nasıl direnişleri,
işçi ve halk desteğinden yoksun bırakmak; tecrit
ederek güçsüzleştirmek ve yenilmesini sağlamak
istiyorlarsa; biz de işçilerin ve halk kitlelerinin
güçlü dayanışma örneklerini yaratmalı ve patron
sendikacılarını tecrit etmeliyiz. Elbette bunlar
birkaç günde çözülecek sorunlar değildir. Ancak
örgütlenmede, ajitasyon ve propagandada bu
hedefi takip etmeliyiz.
Direniş ve grevlerle dayanışma bilinci yaratalım.
Her zaman olduğu gibi bu bilinci yaratmak
için ilk önce kendi bilincimizi, kendi pratiğimizi
örgütlemeyiz. İlk adımı kendimizden başlayarak
atmalıyız.
DİH’liler direnişlerin bulunduğu işyerlerine,
şehirlere mutlaka gitmeli ve orayı bir okul olarak
değerlendirmelidirler.
Böylesi süreçler diğer zamanlarda yapılanlardan
on kat daha zor olacaktır... Direnişin her anı, her
adımı sayısız dersle doludur.
Bu dersler hem direnişlerimizi hem de örgütlülüğümüzü büyütecektir.
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Yaşasın Nefa
Zaferimiz!
Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer!
Devrimci İşçi Hareketi 10 Haziran'da
Nefa Zafer Pikniği’ne
Kuruçeşme halkını davet etti. Pikniğe davet ve direnişle ilgili
yazı olan 200 bildiriyi halk pazarında Kuruçeşme halkına
ulaştırdı. Ayrıca pazarda açılan masada 50 tane “Adalet
İstiyoruz! Alacağız” bildirisini halka ulaştırdı. 12 Haziran'da
ise mahallede sesli çağrı yapılarak halka direniş ve zafer
anlatıldı, 100 adet bildiri dağıtıldı. Sonrasında tüm mahalle
dolaşıldı ve meydanda basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Erkan Munar'ın 105 günlük direnişi örgütlü işçi
olmanın gücü, devrimci işçi olmanın gücü halka anlatıldı ve
Devrimci İşçi Hareketi olarak "İşçilere Kalkan Elleri Kıracağız,
Patronlardan Katillerden Hesap Soracağız" denildi.
***

Maden İşçileri
Dayanışma ve Mücadele
Derneği Mahkeme
Çalışmalarını Sürdürdü
Soma Katliamı’nın 15 Haziran’da
yapılacak ikinci duruşması için Maden
İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği, çağrı çalışmaları yürüttü. Bu
kapsamda 12 Haziran'da Kınık pazarında mahkemeye çağrı bildirileri dağıtıldı. Bir sonraki gün Elmadere
Köyü’ne gidildi. Burada muhtarlıktan
mahkemeye gitmek üzere 15 Haziran
sabahı Kınık’tan otobüs kaldırılacağı
duyurularak mahkemeye çağrı yapıldı. Daha sonra bir şehit
annesiyle sohbet edildi. Aynı günün akşamı ise Köseler
Köyü’ne gidildi. Köyde her sene yapılan geleneksel köy
hayrının hazırlıklarının yapıldığı, hayır alanına gidilerek köylülerle sohbet edildi. Köylüler Pazar günü yapılacak hayrın
çok kalabalık olacağını ifade ederek davet ettiler. 14 Haziran'da
öğlen hayır alanına gidilerek sohbetler edildi. Mahkemenin
takip edilmesinin önemi üzerine konuşuldu. 3-4 aile katılacaklarını söyledi. Bunun üzerine Maden İşçileri Derneği
üyeleri alandan ayrıldılar.
***

Adaletsizliğe Boyun Eğmeyeceğim!
İşimi İstiyorum!
Nuriye Gülmen 10 Haziran’da üniversitedeki görevine son
verilmesiyle ilgili Eskişehir’de Doktorlar Caddesi girişinde
imza masası açtı. “Adaletsizliğe Boyun Eğmeyeceğim! İşimi
İstiyorum!” pankartının önünde açılan imza masası bir buçuk
saat boyunca açık kaldı.
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Röportaj
Son sözü direnenler söyler: Direnmeden, bedel ödemeyi göze almadan hiçbir hak kazanılamaz!

Erkan Munar Direndi ve Kazandı!

Nefa Tekstil işçisi Erkan Munar
ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Neden işten atılmıştınız? Direnişe neden başladınız
ve talebiniz neydi?..
Maaşlarımız 1000 ila 1250 lira civarındaydı.
Herkes maaşların düşüklüğünden
yakınıyordu. Ben de dedim ki, kendi
aramızda söyleneceğimize gidelim
patronla konuşalım. Bu maaşlarla
geçinmemiz zor, geçinemiyoruz. Bunu
anlatalım. Maaşlarımızı doğru düzgün
bir hale getirsin, bir seviyeye çeksin
diye aramızda konuşurken, ispiyoncunun biri gidip patrona, işçileri
size karşı kışkırtıyor diye beni ispiyon etmiş. Sabah işe geldiğimde işten
çıkartıldığımı söylediler. Ne gerekçeyle diye sordum. Kulağımıza bir
şeyler geldi deyip ortada bir mazeret
bile sunmadan beni güvenlik kulübesine yönlendirdiler. Ben o sıra itiraz
ettim. Bir yarım saat falan dil döktüm
ama ikna olmadılar. Sonra söylediler,
patrona karşı işçileri kışkırttığımı.
Bunun doğru olmadığını söyledim
ama ikna edici olamadım. Sonra müdürle konuşmaya başladık. Müdür
bana çıkışımla ilgili kağıtlar, dosya
hazırlamış. İhbar tazminatını verdiğini,

orada bu ay çalıştığım sürenin parasının
verileceğini gösteren bir dosya hazırlamış. Dosyaya imza atmam istendi.
Hayır dedim, ben bu dosyaya imza
atmayacağım. Ben bunu kabul etmiyorum. O gün kar yağmıştı. O hafta
iki günlük tatil olmuş. Üçüncü günü
işbaşı olduğunu öğrendim. Cuma günü
ben de işbaşı yapmak üzere fabrikaya
gittim ve zorla gittim fabrikaya. Müdür
geldi, neden burada olduğumu sordu.
Dedim “İşten çıkartıldığımı kabul etmiyorum. İşime geri döndüğümü
söyleyene kadar da fabrikadan çıkmıyorum. İstediğinizi yapabilirsiniz,
polisi de çağırın. Umrumda değil”
dedim.
Onun üzerine patronla en son görüştük. Patron da bugün gitmemi, tatil
verdiğini söyledi. Pazartesi günü gelip
görüşeceğimizi söyledi. Ben de kabul
ettim. Pazartesi günü geldiğimde beni
kapıdan içeri almadılar. Güvenlik ve
amiri benim işten çıkartıldığımı söylediler. Bunu kabul etmeyeceğimi söyledim. Patronla görüşmeye geldiğimi
söyledim. Gitmezsem polis çağıracağını
söylediler. Ellerinden geleni ardlarına
koymamalarını söyledim. O sırada
yarım saat sonra polisler geldi. Ben
de içeri girdim. Nasıl olsa patronla
görüşmek için oraya gelmiştim. Ben
içeri girdim.
Zor kullandım. Güvenlik de zor
kullanarak durdurmaya çalıştılar.
Sonra da polisler aracılığıyla beni
gözaltına aldırdılar. O sıra tazminatımı
filan yatırmışlar. Alacağım parayı
filan da yatırmışlar. O saate kadar
yatırmamışlardı zaten. Ben karakola
gittim. Polisler söylediler paranı yatırmışlar. “Ben işime geri dönmek
istiyorum. Haksız yere işten çıkartıldım. Herhangi bir suç işlemedim.
Bu haksızlıktır” dedim. İşime geri
dönene kadar direneceğimi söyledim.
Ve dediğim gibi de karakoldan çıktığımda beni şikayet etmişler. Slogan
attığımı söylemişler. “Adalet istiyorum, işimi istiyorum” diye slogan
atmıştım çünkü. Bu şekilde şikayetçi

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

olmuşlar. Ben de avukatıma danışarak
ifademi verdim orada.
Çıkar çıkmaz da çadırımızı kurduk. Arkadaşlarımdan, Devrimci İşçi
Hareketi’nden yardım istedim. O günden beri çadır direnişimi sürdürüyorum.
Şubatın 23’ünde başlamıştım. 60
gün boyunca geceli gündüzlü orada
kaldık.
Tek talebim işime geri dönmekti.
Bunun için direnişe başladım.
Defalarca kez gözaltına alındım.
Zabıtalar gecenin 10’unda gelip baskın
yapıyorlardı. Çadırımızı yağmalıyorlardı, içindeki tencerelerimizi, battaniyelerimizi, çadırlarımızı çalıyorlardı.
Yerlerde sürüklüyorlardı. Suratımıza
gaz sıkıyorlardı. Ters kelepçeyle karga
tulumba gözaltına alıyorlardı. Ertesi
gün de savcılığa çıkartıyorlardı. Şimiye
kadar ki gözaltılarımda 3 tanesi denetimli serbestlik verdi, ikisi hakimlik tarafından reddedildi ama
bir tanesinde haftada 3 gün denetimli
serbestliğe tabii tutuldum.
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Yürüyüş: Direnişiniz kaç gün sürdü ve direniş boyunca neler yaptınız? Nasıl patronu dize getirdiniz?
Çadır dışında fabrikanın kapısına
kendimi zincirledim. Patron da boş
durmadı, işçileri bana karşı kışkırtmaya
çalıştı. Polisle işbirliği yaptılar, işçileri
polisle birlikte örgütlediler. Çünkü
polisi üç dört defa fabrikanın kapısından
girip çıkarken gördüm. Özel araçlarıyla
geldiler, büyük ihtimal içeride işçileri
örgütleyen de onlardı.
Zincir eylemi yaptığımda normalde olmayan bir şey oldu. Normalde kendimi zincirlediğim kapıdan
sadece patronun aracı ve şirket araçlarının bazıları oraya giriş yapabiliyordu ama bütün işçileri o kapıdan
bahçeye getirttiler. Ben orada “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” ve “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak” diye
slogan attığımda onlar da “biz de
seni istemiyoruz” diye slogan atıp
benim sloganımı boğmaya çalıştılar.
Kimileri saldırmaya kalktı, kimileri
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küfür-hakaret etmeye kalktı. İftira
atanlar oldu, onlara karşı da cevabını
verdim.
O gün de gözaltına alındık ama
biz yılmadık, yine direnmeye devam ettik.
Direnişime destek veren arkadaşlar
oldu. Düzce’de bu adamın fabrikası
var. Fabrikanın orada PTT çalışanları
ve Nakliyat İş’e bağlı işçiler bir
araya gelerek, hep birlikte İşçi
Meclisi olarak oradaki fabrika
önünde benim için oturma eylemi
yaptılar. Orada da buradaki gibi saldırı, buradaki gibi, işçileri arkadaşların
üzerine kışkırtma oldu. Tabi hepsi
değil ama patron yanlısı, faşist olan
işçiler bu saldırılara dahil oldular.
Onun haricinde Kültür okullarının
sahibi olduklarını biliyoruz. Yenibosna’daki Kültür Üniversitesi’nin
önünde oturma eylemine başladık.
Her hafta çarşamba günleri bir saatliğine oturma eylemi yapıyorduk.
Burada desteğe gelen arkadaşlar oldu.
Aynı zamanda üniversitede okuyan
20-25 kadar öğrenci oturma eylemine
katıldı.
Onun dışında patronun evinin bulunduğu sitelere gittik. Evinin önünde
oturma eylemi yaptık. Ve o oturma
eyleminden sonraki gün oğlum doğdu. Oğlumun doğmasından dolayı
iki gün hastanede kaldım. O günde
bir arkadaşımızdan rica ettim, çadırımızı kurdu beni temsilen oradaydı.
O gün öğlen vakitlerinde bir grup
fabrikadan çıkarak, arkadaşımın yanına gelerek, yine patronun kışkırtması sonucu olsa gerek “bu adam
huzursuzluk veriyor bu fabrikayı
kapatırım hepiniz işsiz kalırsınız”
diye işçileri kışkırtmışlar, işçiler de
bunu mazeret sunarak arkadaşıma
saldırmaya kalkmış, çadırımızı ve
pankartlarımızı yakmışlar.
Ertesi gün ben bunu haber alınca

çocuğum hastanede kaldı, ben de
çadırımın bulunduğu yere gittim.
Arkadaşlarımız da geldi, basit bir
açıklama yaptık, bu yapılan saldırının karşısında patronu uyardık.
Bu saldırının kendisi tarafından
örgütlendiğini, tezgahlandığını
biliyoruz dedik. Polisle işbirliği
yaptığını ve yapmamasını söyledik. O gün dikimhanenin sorumlusunu gönderdiler.
“Bu işi çözelim, bu böyle olmayacak, bu iş böyle çözülmez. Biz de
gidip patronla konuşacağız” gibisinden bir şeyler söylediler. “İyi” dedik.
“yani burda sorun çıkartan taraf değiliz, sorunun olması taraftarı da değiliz. Biz sorunun çözümünü isteyen
tarafız. Sorun yaratan taraf patrondur”
dedim. İşçileri bize kışkırtıyor, polisleri bize saldırtıyor. Burda sürekli
saldıran taraf bunlar. Tek bir talebim
var... Ekmeğim için direniyorum.
İşimi geri versinler, direniş biter...

Yürüyüş: Hangi talepleriniz karşılandı?
İşe geri dönüş talebimiz vardı zaten,
işin başında da bu vardı. Bu konuda
fabrikaya birebir geri dönmesemde
ben onurluca çalışmak istiyorum. Onlar
da bana uygun aynı koşullara sahip
başka bir iş temin ettiler. Ben onurluca
çalıştıktan sonra, orası yada burası
olsun benim için fark etmez. Bizim
oradaki asıl talebimiz, patrona kendi
irademizi kabul ettirmekti. Yaptığı yanlışı, hatayı göstermek, işçilere de çaresiz
olmadıklarını anlatacak bir dille propagandamızı yapmaktı amacımız.
Bundan sonra da orada hiçbir
patronun, işçiyi rahatlıkla işten kovamayacağına adım gibi eminim.
Bu da ona ders oldu. İşçiler de çıkarması gereken dersi bu direnişte almıştır
diye düşünüyorum.
İkinci talebimiz, direniş boyunca
geçirdiğimiz zamanda ben işimin başındaydım ama bana engel olan onlardı,
çalışanlara engel olan da onlardı. Bundan dolayı ben maaşımı istedim. Ayrıca
saldırıya uğradığımız zaman çadırımız
vardı ve çadırlarımıza saldırı oldu.
Çadırlar direnişimizin sembolüydü.
Biz de bu sembolün karşılığında 5
tane çadır istedik. Onu da telafi ettiler.

Taleplerimiz kabul olduğu için şu an
kazandık. Şu an bir işin ayarlanması
kaldı sadece, onu da bir iki güne kadar
sonuç alacağız. Parayı yatırdıkları için,
işin ayarlanmasında da sorun yaşanmayacağını düşünüyorum. Eğer sorunu
çözmezlerse tekrar başlarını ağrıtmak
istemezler. Halletmezlerse çadırımızı
tekrar kuracağız.
Ben direnişe Şubat’ta başladım.
Bursa’da başlayıp yayılan ve binlerce
işçiyi kapsayan direnişler oldu. KOŞULLAR İŞÇİLERİN İNSANCA YAŞAYACAĞI koşullar değil. Direnmek
için çok sebebimiz var. Çok baskı
altındayız, haksızlıklara uğruyoruz,
hakaretlere uğruyoruz. Bunlara sessiz
kalmak zorunda değiliz, çaresiz değiliz.
Bir kişi bireysel olarak tek başına
bir şey yapamaz, direnemez. Ancak
bu direnişler dayanışmayla kazanılabilir. Birlikten kuvvet doğar denmiş.
Tek başıma kalsaydım bu kadar kararlı,
azimli olamayabilirdim. Devrimcilerle
bu işi örgütledik. Birlikte direndik.
Bu aynı zamanda onların zaferidir.
Eğer bir insan haksızlığa uğruyorsa
içindeki olmazları bir kenara bırakmalı.
Olmayacak hiçbir şey yoktur. Direndikten sonra kazanılmayacak hiç bir
direniş yoktur. Direnenler mutlaka
kazanır. Kazananlar direnerek kazanırlar, bunun başka yolu yok.
Bir de insanlara şunu söylemek
isterim, direnişin olduğu yerde onlara destek olunursa, gerçekten direnen insanın tek ilacı bu. Onun
yükü hafiflemiş olur. Bu zaferde dayanışmayla örülen bir zafer. O anlamda insanların destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra
ben de böyle yapacağım. Bundan öncesinde çok fazla önemsemezdim
ama ne kadar çok önemli olduğunu,
ne kadar kıymetli olduğunu şimdi
anladım. İnsanlarımıza da bu konuda
daha duyarlı olmalarını tavsiye ederim.
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SARIYER BELEDİYESİ İŞÇİLERİ
‘ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NE BAŞLADI!
Sarıyer Belediyesi İşçi Meclisi
ettiler. Burada 400
İLK 5 AYDA 646 İŞÇİ KATLEDİLDİ teşhir
kadar bildiri dağıtan Sadirenişine devam ediyor.
İşçiler seçimler öncesi 10 gün
rıyer işçileri Ferahevler’e
- OCAK 2015: 128 İŞÇİ
boyunca Ankara’da CHP GENEL
geçtiler... Geceyi SanatMERKEZİ ÖNÜNDE açlık grevi
çılar Parkı’nda geçiren iş- ŞUBAT 2015: 85 İŞÇİ
yaptılar ve CHP’lilerin şikayeti
çiler yine taleplerini halka
- MART 2015: 139 İŞÇİ
anlatarak Küçükarmutüzerine polisin saldırısına uğradılar.
- NİSAN 2015: 133 İŞÇİ
Haklarını alamayan Sarıyer belu’ya gittiler.
MAYIS
2015:
161
İŞÇİ
lediyesi işçileri bu kez ADALET
Sarıyer Belediyesi işYÜRÜYÜŞÜNE BAŞLADILAR.
çilerinin direniş taleple15 Haziran günü Sarıyer BeleİLK BEŞ AYDA 646 İŞÇİ
ri; 2015 yılı %15; 2016
diyesi önünde bir açıklama yaptıktan
%15 zam,
sonra Sarıyer ilçesinin mahalleleYazlık ve kışlık çalış- MAYIS 2012: 63 İŞÇİ
rinde yürüyerek halka direnişlerini
ma koşullarına uygun iş
- MAYIS 2013: 114 İŞÇİ
ve adalet taleplerini anlattılar.
kıyafeti;
- MAYIS 2014: 427 İŞÇİ
Direnişin birinci günü Sarıyer
Parklarda, yağmur, kar,
Ömürtepe Çamlık Parkı’na gelen
- MAYIS 2015: 161 İŞÇİ
soğuk vb. korunmak için
işçiler parkın amfisine pankart ve
konteyner ya da soba,
dövizlerini yerleştirdiler.
2014 Mayıs ayındaki Soma Maden Katliamı
Her yıl Eylül ayında
Burada halka direnişlerinin nesayılmazsa 2015 Mayıs ayındaki işçi
750 TL yakacak,
denlerini ve Sarıyer Belediyesi’nin
katliamları son 5 yılın en üst seviyesidir...
Ramazan ve Kurban
işçilere yönelik tutumunu anlattıBayramı’nda 250 TL baylar.
ram yardımı.
geçtiler.
Günboyu kahvelere ve esnafa bil8
Mart
Dünya Emekçi Kadınlar
16 Haziran günü yani direnişin
diri dağıttılar. Mahalle esnafı Sarıyer
Günü’nde kadın işçilere tatil.
ikinci günü Derbent’te direnişlerine
işçilerinin yiyecek ihtiyaçlarını ücİşçiler üç gün sürecek olan yürüdevam eden işçiler burada öncelikle
retsiz karşıladılar.
yüş sonrası CHP İl Merkezi’nin önünmuhtarla görüştüler. Kahveleri ve
Geceyi parkta geçiren işçiler sabah
de geçeceklerini ve burada haklarını
esnafı dolaştılar, taleplerini anlattılar.
kahvaltılarını da parkta yaptılar.
alana kadar direnişlerine devam edeCHP’nin ve Belediye Başkanı
Sabah işçiler bildirilerini dağıtarak
Şükrü Genç’in emek düşmanlığını
ceklerini açıkladılar.
Ömürtepe’den Derbent Mahallesi’ne
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Direnen Kazanır!
Diren Kazova Kooperatifi 14 Haziran’da, görevinden
uzaklaştırılan ve hakkını almak için direnen Hatice Yüksel’e destek ve 105 gün çadırda direnerek zafer kazanan
NEFA Tekstil işçisi Erkan Munar’a kutlama mesajı yayınladı. Mesajında: “ Hatice Yüksel bu hukuksuzluğa
dur demek için, mesleğine geri dönmek için şimdi Eskişehir’de bir direniş başlattı. 27 Mayıs'tan beri Porsuk

Bulvarı'nda kurduğu çadırla bir yandan hukuksuzluğa
karşı direniş örneği yaratıyor ve imza kampanyasına
devam ediyor. Hatice Yüksel’in direnişini destekliyoruz
yanındayız. Hukuksuzluklar adaletsizlikler karşısında
direnmekten başka bir yol yoktur. Direnen Kazanır!”,
“Erkan Munar’ın zaferini kutluyor bir kez daha direnen
işçiler kazanacak diyoruz…” sözlerine yer verdi.

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

OKULLAR TATİL ŞİMDİ NE OLACAK?
DÜZENİN DAYATTIĞI, EĞLENCE KÜLTÜRÜYLE YAZI DAHA DA YOZLAŞARAK,
BOŞ BOŞ GEÇİRMEYELİM! BOŞLUĞU DÜZEN DOLDURUR!
GENÇLİKLE BİR ARAYA GELİP KENDİMİZİ EĞİTTİĞİMİZ,
HALKIN İÇİNDE, KAVGAMIZA DEVAM ETTİĞİMİZ BİR YAZ GEÇİRELİM!

TUTSAK LİSELİLER İÇİN, BERKİN İÇİN ADALET
TALEBİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDELİM!
Liseliler, 2014-2015 yılı neredeyse her
gün yolunu tuttuğunuz okullar kapandı.
12 Haziran'da toplam 17 milyon 559 bin
989 öğrenci olarak karne aldık. Toplu duyunca bu rakamı ne kadar da güçlü geliyor,
ne kadar da çokmuşuz değil mi?
Tabii karnelerimizi nasıl aldık. Milli
Eğitim Bakanı’nın katıldığı, görme engelli
arkadaşlarımızın olduğu okuldaki görüntüleri hepiniz seyretmişsinizdir. Aldığımız karneyi bile bilemedik ama karne aldık. Almış
Sayı: 474
olmak için aldık. Karnemizdeki rakamları,
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yazıları bile okuyamadık örneğin o okulda.
21 Haziran
Diğer okullarda da farklı değil tabii.
2015
Hepimiz patronların ve onun iktidarı olan
AKP’nin yani devletin Berkin gibi katledemediği bizler de karnelerimizi kanlı, sömürülen alın terimizle, bize çektirdikleriyle gözyaşlarına bulanmış bir şekilde aldık. Bembeyaz görünen o karnelerde aslında bunlar
vardı. Kömür karası ve kan kırmızısı birbirine karışmıştı gözyaşlarımız içinde.
İşsiz sayısı 3 milyonu aştı. Bu rakam içinde annemiz-babamız olmasa da bir yakınımız mutlaka var. Ki bizim de bu 3 milyondan biri olmayacağımızın garantisi yok, ki
bir çok genç, bizden büyük abimiz-ablamız
bu 3 milyonun içinde. İşte Türkiye genelinde
işsizlik oranı yüzde 10,6 olurken; genç işsizlik
de yüzde 18.6'ya çıktı bu sene. Yani daha da
çoğaldı genç işsizler. Bizi bekleyen son, bekleyen gelecek daha da yaklaştı.
İşte böyle bir dünyada, böyle bir ülkede
yaşıyoruz. büyümeden işçi, büyüdüğümüzde ise işsiz oluyoruz. Bir arkadaşımız, yanı
başımızdaki sıra arkadaşımız Kayseri’de
karnesini alır almaz, ailesine destek olmak
için inşaatta çalışmaya başladı. Ve lise 2. sınıf öğrencisi arkadaşımız 16 yaşındaki Abdullah Şeker, 8. kattan düşerek öldü. Ölmedi
tabii, öldürüldü. AKP iktidarı, patronlar öl-
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dürdüler yanı başımızdaki Abdullah’ı. Berkin’i gaz fişekleriyle öldürenler, Abdullah’ı
da yoksullukla, açlıkla öldürdüler. Adına da
iş kazası diyorlar ki yalan, inanmayın!
Sonuç olarak okullar tatile girdi. Okuduğunuz süre zarfında yol parası bulamadığınız
zamanlar oldu belki... Okul ihtiyaçlarınızı karşılayamadınız. Devlet, eğitimimiz parasız derken yıl boyu sınav parası, temizlik parası, spor
parası. vb. istedi. Her yıl olduğu gibi bu yılınızda peşinden koşturduğunuz sınavlar ve
notlar oldu. Ezberlediğiniz bilgiler sınavlardan sonra kafanızdan uçup gitti. Sizlere dayatılan bu eğitim sistemiyle öğrenme isteğiniz köreltildi. Bilginin gücünü, gerekliliğini
bu yıl da göstermediler size. Derslerinizden
geçtiniz ama ne kadar bilgiye sahipsiniz?
Aileniz sırf çocuğum okusun diye dişini
tırnağına takıp çalışırken senin geleceğini düşledi. Halkı sömürenlerin ne gözü doyuyordu,
ne senin alamadığın ayakkabıların kutuları.
Senin hakkını sıra arkadaşının hakkını, öğretmeninin, ailenin, yoksul halkın hakkını çaldı. Çocuklarına kömür kokusu yerine hediye götürmeyi düşleyen madencilerin hayatını çaldı. 15 günlük Ayaz bebeğin yemeğini çaldı. Soğuktan ölen çocuğun ateşini çaldı.
Adaleti, hukuku çaldı. Ama yine de yetmedi onlara. Yetmeyecek, sen dur demedikçe.
Liseliler çok değil daha bir yıl önce kaybettik Berkin’i. Halk düşmanları kafasına isabet aldığı gaz kapsülüyle katlettiler. Berkin’in
hayatını da çaldılar. Yaşasaydı o da sizin gibi
liseye gidecekti. Berkin de karne alacak, o da
tatil sevincini yaşayacaktı. Ailesi ne emeklerle
okutuyordu onu. Annesi yine temizlikten gelip nasırlaşmış elleriyle sevecekti oğlunu. Sabahları hazırladığı kahvaltısıyla gönderecekti oğlunu okula. Ama bunları yaşayamadan katlettiler 14 yaşındaki Berkin’i. Çocuklarımızı katlediyorlar. Gençlerimize sal-
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Liseliyiz Biz
dırıyorlar. Gençlik gelecektir. Oligarşi bugün gençlerin beyinlerine saldırıyor. Okullarındaki eğitim sistemiyle, gençliği
asalaklaştıran teknolojisiyle, yozlaştırmaya çalıştığı uyuşturucusuyla, eğlence anlayışıyla gençliğe hükmetmek istiyor.
Gençliğe yön verirse geleceğe de istediği gibi yön verecektir bunu biliyor. Üniversitelilere, liselilere kendi politikalarını uyguluyor. Gençlik atılgandır, coşkuludur sorgulayandır, öğrenmeye açıktır. Bu yüzden siz liseliler halk düşmanlarının hedefindesiniz.
Liseliler kirlenmemiş duygularıyla sorgular yaşamı,
yoksulluğu görürse... Eğitim sisteminin çürümüşlüğünü, düzenin pisliklerini görürse...
Berkin’i katledenlerin ne amaçladığını görürse...
Bütün bunları görürken mücadele etmek kaçınılmazdır.
Parasız eğitim hakkı için, ücretsiz ulaşım için, bilimsel demokratik halk için eğitim, adalet için mücadele etmeye başlarlar. Yaşına bakmadan tüm duyarlılığıyla adalet ister liseliler. Küçük yaşta olmaları tüm gerçekleri görmelerine engel olmaz.
Liselilerin örgütlülüğünden korkanlar mücadele eden liselilerimizi yıldırmak için tutsak ettiler. Berkin için adalet istemek, parasız eğitim, demokratik bilimsel eğitim istemek
suç değildir. Asıl adalet isteyen liselileri tutuklamak suçtur.
Liseliler!
Liselilerimizi yani seni, beni, onu sindireceklerini düşünenlere karşı mücadele edelim. Yapılan haksızlıklara karsı
adalet istemek suç değildir. Adalet isteyelim. Örgütlenelim.
Örgütlü olan bir gücü kimse yıkamaz. Okullarımızda, ma-

hallelerimizde, mücadele edelim.
Okullarınız tatile girdi. Ama mücadele devam ediyor. Çünkü Amerika dünya halklarına, halklarımıza saldırmaya,
toprağımız, sömürmeye, talan etmeye ülkemizdeki patronlar aracılığıyla, AKP iktidarıyla devam ediyor.
Çünkü adaletsizlikler, saldırılar devam ediyor. Halk
düşmanları boş durmuyor. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Bu
yaz tatilinde de mücadeleyi yükseltmek için çabalayacağız.
‘Adalet istiyoruz’ kampanyamızı herkese duyuracağız.
Ailemize, okul arkadaşlarımıza, oturduğumuz mahallenin insanlarına kampanyamızı anlatacağız. Düzenin dayattığı eğlence kültürüyle yaz tatilinde de yozlaşmayacağız. Bu yazı
kendimizi eğiterek, çevremizdekileri eğiterek geçireceğiz. Yazın gençleri avlamak için bir sürü kamplar açılıyor. Burada
yoz kültürü aşılayan eğlence anlayışı ile gençlerin beyinleri uyuşturuluyor. İçkili ortamlar, yoz kadın-erkek ilişkileri,
arkadaşlık ilişkileriyle düzene hizmet eden bu gençlik
kamplarına gitmeyin, DEV-GENÇ’in düzenlediği düzenin
kamp anlayışına alternatif olan gençlik kampına gelin. Eğlence kültürümüzü kendimiz yaratalım. Tiyatrolarımız, müzik gruplarımız, yarışmalarımız, spor faaliyetlerimiz, kendimizi
geliştirecek eğitimlerle düzenin kamp anlayışına alternatif oluyoruz. Yazın para kazanmak için çalışmak zorunda kalan gençler. Sizi bu zor şartlara iten düzendir. Ancak örgütlenirseniz
düzene karşı mücadele ederseniz kendi istediğiniz gibi yaşarsınız. Emperyalizmin ve oligarşinin istediği gibi değil!
Liseliler! DEV-GENÇ saflarında örgütlenelim.
Öğrenci Meclislerinde Örgütlenelim!

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

Bizler Şafakların Öğrencileriyiz Korkunuzu
Büyütmeye Devam Edeceğiz!
Antalya Liseli Dev-Genç'liler 7 Haziran'da Sarısu Piknik Alanı’nda piknik yaptı. Gelen misafirlerin piknik yapılan yeri görmeleri için "Liseli Dev-Genç Pikniğimize Hoş
Geldiniz"pankartı asıldı. Pankarta tahammül edemeyen katil polis pankartı indirmek için ne kadar uğraştıysa da başarılı
olamadı. Piknik ilk önce ülkede ve dünyada şehit düşen devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından eğitim sistemi üzerine seminer verildi. Yapılan konuşmalarda üniversite ve liselerde gençliğin yaşadığı sorunlar
konuşuldu. Ardından yozlaşmaya değinildi, liselerde, üni-

versitelerde gençliğin yozlaştırıldığı, uyuşturucu satıcılarının okulların içine kadar gelip uyuşturucu sattığı, polisin gözü
önünde uyuşturucu ticareti yapıldığı, gençliğin demokratik
haklarını talep eden eylemlere katıldığı için haklarında soruşturmalar açıldığı ve okullardan uzaklaştırıldığı anlatıldı.
Daha sonra bilgi yarışması yapıldı. En son olarak Isparta DevGenç'lilerin oluşturmuş olduğu Isparta Halkı Kültür Sanat
Merkezi müzik grubu sahneye çıktı, türküler ve marşlar söyledi. Etrafta piknik yapmaya gelenler Liseli Dev-Genç'lilere
yemek getirdiler. Söylenen türkülerle piknik sona erdi.

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!
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Ülkemizde Gençlik

Bağcılar

Tutsak Dev-Genç'liler Serbest Bırakılana Kadar

Mücadelemizi Sürdürecek
Hukuksuzluğu Herkese Anlatacağız!

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

Kartal: Merkezde tutsak Liseli
Dev-Genç'lilerin yürüyüşü için 11
Haziran’da 40 adet A3 boyutunda
ozalit asıldı. Akşam ise liselilerle
sohbet edildi. Kitle çalışması şeklinde çalışma planı oluşturuldu. Son
olarak da tutsak Liseli Dev-Genç'lilere mektup kitapçığı hazırlandı. Bir
sonraki gün Bankalar Caddesi'nde
"Liseli Dev-Genç'liler Değil Berkin'in Katilleri Yargılansın!" şiarıyla
Sarıgazi’de yapılacak olan yürüyüş
için bildiri dağıtımı yapıldı. 2 kişinin
yaptığı çalışmada 100 bildiri halka
ulaştırıldı.

Bağcılar: Yenimahalle Yürüyüş
Yolu’nda Liseli Dev-Genç'liler 11
Haziran'da bildiri dağıtımı yaptı. Bildiri dağıtımı sırasında halka "Berkin
için adalet istemenin suç olmadığı ve
arkadaşlarımızın da hukuksuzca tutuklandığı" anlatıldı. Halkla tek tek
sohbet edilerek Tutsak Liseli DevGenç'lileri sahiplenmenin önemi vurgulandı. 1 saat süren çalışmada 150
adet bildiri halka ulaştırıldı.

Bahçelievler: Liseli Dev-Genç'liler 10 Haziran'da Berkin için adalet
isteyip hukuksuzca tutuklanan liseli
Dev-Genç’liler için Vali Recep Ya-
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zıcıoğlu okuluna pankart astı.

Kuruçeşme: Liseli Dev-Genç'liler tarafından 12 Haziran'da mahallede
“Berkin İçin Adalet İstedikleri İçin
Tutuklanan Liseli Dev Genç'liler Serbest Bırakılsın” yazılı 20 afiş yapıldı.
Kadıköy: 16 Haziran'da DevGenç'liler Kadıköy'de "Tutsak DevGenç'liler serbest bırakılsın" kampanyası çerçevesinde saat 12.30 da
masa açtılar.Saat 18.00’a kadar açık
kalan masada 20 Yürüyüş dergisi
dağıtıldı. Ayrıca masada tutsak öğrenciler için imza toplandı, Berkin için
adalet isteyenlerin bugün hapishanelerde olduğu halka anlatıldı.
Kocamustafapaşa: 15 Haziran'da Dev-Genç'liler saat 16.00'da
Kocamustafapaşa’da "Tutsak DevGenç'liler Serbest Sırakılsın" kampanyası için masa açtılar. Önce açacak masa bulamayan Dev-Genç’liler
yaratıcılıklarını geliştirerek koşullara teslim olmadılar ve buldukları
kasa ve kartonlardan kendilerine
masa yaptılar.
Dev-Genç'liler masa dışında esnaflara dergi de dağıttı. Saat 20:30'a
kadar açık kalan masada 30 Yürüyüş

ve 7 Dev-Genç dergisi dağıtıldı. İnsanlara tutsak öğrencilere neden sahip çıkmaları gerektiği anlatıldı ve
imza ile destek olmaları istendi.
Masa boyunca Kocamustafapaşa
halkı Dev-Genç'lilere ikramda bulundu."Her zaman yanınızdayız, bir
ihtiyacınız varsa bize söyleyin" diyerek desteklerini sundular.

 Liseli Dev-Genç
Sarıgazi’de Tutsak
Dev-Genç’liler İçin
Yürüyüş Yaptı
Tutsak Liseli
Dev-Genç’liler
Onurumuzdur!
Onları Zulmün Elinden
Çekip Alacağız!
Sarıgazi'de Tutsak Liseli DevGenç'liler için 14 Haziran’da yürüyüş
yapıldı. Sarıgazi Haklar Derneği
önünde toplanan kitle yürüyüşün yapılacağı Vatan İlköğretim Okulu’na
sloganlarla yürüdü. Ardından orada
toplanan kitle “Liseli Dev-Genç'liler
Değil Berkin’in Katilleri YargılansınLiseli Dev-Genç" imzalı pankartla yü-

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

Bağcılar

Bahçelievler

rüyüşe başladı. Sloganlarla, ajitasyonlarla Demokrasi Caddesi’ne yürüdü. Demokrasi Caddesi’nde son
olarak okunan basın açıklamasında
“Bizler Liseli Dev-Genç’lileriz 45
Yıldır adaletsizliğe karşı mücadele
ediyoruz. Liseli Dev-Genç'lilerden,
halkın en onurlu evlatlarından korkuyorlar. Bunun yüzünden tutsak
ediyorlar.” denilerek yürüyüş sonlandırıldı. Yapılan yürüyüşe 30 Liseli Dev-Genç'li katıldı.
TEKİRDAĞ: Dev-Genç'liler
tutsak liseli ve üniversiteli DevGenç’lilerin serbest bırakılması için
basın açıklaması ve yarım saat oturma eylemi yaptılar. Eylemde “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” pankartı açtılar. Eylemde
“Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”, “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler”, “15’inde Bir
Fidan Berkin Elvan” sloganları atıldı.

 Adalet İstiyoruz!
Tutsak Dev-Genç'liler
Serbest Bırakılsın!
Sarıgazi

Tekirdağ

Dev-Genç’liler 15 Haziran'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
önünde Tutsak Dev-Genç’lilerin
serbest bırakılması için basın açıklaması yaptılar. Yapılan açıklama,
Dev-Genç’lilerin neden tutsak edildiği, bu ülkede adaletin olmadığı anlatıldı. Bu halkın adalet özlemine cevap olan halk savaşçılarını sahiplendikleri için 2 ayda 30’u aşkın
Dev-Genç’linin hukuksuzca tecrit
edildikleri anlatıldı. Tutsak DevGenç’liler için adalet istemeye, onları sahiplenmeye halk davet edildi.
Eylem sloganlarla bitirildi.

 Liseli Dev-Genç’liler
Kamu Emekçileri
Nuriye Gülmen ve
Hatice Yüksel’e
Destek Verdi

Kartal

Liseli Dev-Genç’liler, 10 Haziran'da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya “Hatice

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

Yüksel Yalnız Değildir!”, “Nuriye
Gülmen Yalnız Değildir!” sloganlarıyla başlandı. ”Hatice Yüksel ve Nuriye Gülmen Yalnız Değildir” pankartı açıldı ve basın açıklaması
okundu. Açıklamada, öğretmenleri
hukuksuz bir şekilde işten çıkartan
AKP iktidarı teşhir edildi. Müdürlük
önünde, sivil polisler bekliyordu.
Ama Liseli Dev-Genç’liler hiçbir
geri adım atmadan, sloganlarla açıklamayı bitirdi.

 Sarıgazi
Liseli Dev-Genç,
Tutsakları Sahipleniyor
Liseli Dev-Genç liler, 9 Haziran
günü Sarıgazi Haklar Derneği’nde
tanışma toplantısı yaptılar.
Toplantıya gelen liselilerle birlikte Yürüyüş dergisi okundu ve 14
Haziran’da Sarıgazi’de yapılacak
olan “Tutsak Liseli Dev-Genç'liler
Serbest Bırakılsın” yürüyüşü üzerine sohbet edildi.
Toplantıya katılan liseliler yürüyüşe katılacakları ve arkadaşlarına da
çağrı yapacakları sözünü verdiler.
10 Haziran günü Liseli DevGenç’liler “Meşruluk” konusunda
çalışma yaptılar. Çalışmada mücadelenin haklılığı, feda ruhunun halk
için önemi anlatıldı.
1.5 saat süren çalışmadan sonra
haftaya tekrar görüşmek üzere sözleşilerek çalışma bitirildi.

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

 Liseli Dev-Genç
Bağcılar’da
Meşruluk Konusunda
Çalışma Yaptı
Bağcılar Liseli Dev-Genç'liler, 11
Haziran'da biraraya gelerek, “Meşruluk ve Devrimcilik” üzerine konuştular. “Neden meşruyuz?” konusu
üzerinde sohbet edildi ve tartışıldı.
Sonuç olarak “Halkımıza ve devrime hizmet eden her işimiz her eylemimiz meşrudur, her şey yaptığımız işe inanarak ve meşruluğumuzu insanlara anlatılarak başarılır” denildi 1 saat süren halk okulu çalışmasına 3 liseli katıldı.
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1 MAYIS

Halkın Adalet Talebi
Duvarlara Nakşedildi!
Okmeydanı: Mahallede adalet
kampanyası yazılamalarla devam
ediyor. 11 Haziran'da mahallenin
çeşitli yerlerine Berkin ve Hasan
Ferit ile ilgili adalet talepli 10
adet yazılama yapıldı.
Armutlu: Halk Cepheliler 10

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

Haziran'da Berkin Elvan, Hasan
Ferit Gedik ve Uğur Kaymaz için
tüm ezilen halklar için 1 adet
“Adalet İstiyoruz! Alacağız!” yazılaması yapıldı. Ayrıca “DHKC
-SPB, DHKP-C” yazılamaları yapıldı.

1 Mayıs: Mahallede 11 Haziran'da Halk Savaşçıları Elif, Şafak,
Bahtiyar’ın ve Berkin Elvan'ın
resimleri duvarlara nakşedildi.
Ayrıca "Elif Şafak Bahtiyar Yıkılacak Saraylar" sloganı yazıldı.

ARMUTLU

Tutsak Dev-Genç'liler
Serbest Bırakılsın!
İstanbul-Bahçelievler: Liseli DevGenç’liler tutsak arkadaşlarının, liselilerin
serbest bırakılması için 12 Haziran'da 6
adet yazılama yaptı.
MERSİN: Cumhuriyet Mahallesi’nde 10
Haziran'da “Tutsak Dev-Genç'lileri Zulmün
Elinden Çekip Alacağız-DHKC/DEVGENÇ”, Yeni Pazar Mahallesi’nde “Tutsak
Dev-Genç'liler Serbest Bırakılsın/DevGenç” yazılamaları yapıldı.
EDİRNE: Dev-Genç'liler hukuksuzca tutuklanan yoldaşlarının serbest bırakılması
için yürüttükleri kampanya kapsamında
Edirne'de yazılamalar yaptılar. 12 Haziran’da 3 adet "Dev-Genç" ve 2 adet "Tutsak
Dev-Genç'lilere Özgürlük" yazılamaları
yapıldı.

Bir Hukukçu Yaşadığı
Toplumdan Ayrı
Düşünülemez!
Adalet Mücadelemizi
Berkinlerle Sürdüreceğiz!

Faşizmi Döktüğü
Kanda Boğacağız!
13 Haziran günü Alperen Ocakları’ndan gelen
faşistler, Esenler Haklar Derneği önüne gelerek Halk
Cephelileri tehdit eden yazılamalar yaptılar.
Esenler’in onurlu çocukları bu yazılamaları sildiler
ve yaptıları açıklamada "Faşist köpekler yaptığınız
tehditlerle bizleri korkutacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Halkın adaleti sizlerden de hesap soracak" dediler.
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Halkın Hukuk Bürosu, 17 Haziran günü Berkin Elvan’ın
vurulma yıldönümü nedeniyle yayınladığı açıklamada "yatıp
kalkıp Berkin Elvan diyeceğiz" dedi.
Berkin’in nasıl katledildiğinin hatırlatıldığı açıklamaya
şöyle devam edildi:
"En kıymetlilerimizin yoksulluk çekmediği, işkence görmediği ve katledilmediği günlerin gelmesi için adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir hukukçu, yaşadığı toplumdan, o
toplumdaki halkın mücadelesinden ayrı düşünülemez. Klişeler,
'adalet mülkün temelidir' diyen burjuvazinin hukuk düzeninin
klişeleridir. Halk çocuklarını katleden bu 'mülkü' ortadan
kaldırana kadar mücadelemizi büyüteceğiz…” denildi.

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

Halklarımızın Umudu Yolumuzun Ișığı Yürüyüș Dergisi
Gerçekleri Yazmaya Devam Ediyor
İSTANBUL
Gülsuyu: Mahallede Halk Cepheliler 10-11 Haziran günlerinde Pazar Sokağı’nda ve Emek Caddesi’nde
dergi dağıtımı yaptı. Pazar Sokağı’na
50, Emek Caddesine 150 dergi halka
ulaştırıldı.
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
11 Haziran’da adalet kampanyası
bildirisi ile kapı çalışması yapıldı.
Toplamda 250 bildiri halka ulaştırıldı.
Ve 40 Yürüyüş dergisi halkımıza
ulaştırıldı. Kampanyanın içeriği halka
anlatıldı. Ve sohbetler edildi.12 Haziran’da esnafa ve cadde üzerindeki
dükkanlara kampanya bildirileri dağıtıldı. Toplam 300 bildiri ve 250
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Okmeydanı: Halk Cepheliler,
AKP’nin ve burjuva basının yalan
ve demagojilerine karşı halkın, umudun ve gerçeğin sesini tanıtmaya devam etti. Yürüyüş dergisinin bazı
yazıları, ozalit şeklinde mahallenin
belli noktalarına asıldı. Bu hafta, önceki ay katil polisin ‘Çocuk Kurtarma
Operasyonu’ yalanıyla Gençlik Federasyonu'na yaptıkları baskın ve
bunun üzerinden burjuva basının
yaptığı yalan haberleri konu alan
yazı ozalit şeklinde asıldı. Bu haftaki
bir diğer yazı da, Çağlayan Adliyesi’nde Halk Savaşçıları Şafak ve
Bahtiyar’ın adalet eyleminden sonra
burjuvazinin yalan ve demagojilerine
karşı çıkan Halkın Hukuk Bürosu'nun
yazısı idi. Özellikle savcı ile ilgili
‘Dosyayı İlerletmişti’ yalanlarına
karşı gerçekleri anlatan bu yazı da
ozalit şeklinde asıldı. 11 Haziran'da
yapılan çalışmada her iki ozalitten 5
er tane asıldı.
Kadıköy: Dev-Genç’lilerin 14
Haziran'da yaptıkları dağıtımda 16
Haziran’daki Berkin Elvan yürüyüşü
için iki adet ozalit asıldı. Esnaflarla
yapılan sohbetlerde adalet kampanyası
anlatıldı. Aynı zamanda Tutsak DevGenç’liler için imza ve mektup toplandı. Adalet kampanyasını anlatan
bildiriler dağıtıldı. Dağıtımda toplamda 73 Yürüyüş dergisi ve 1 Dev-

Genç dergisi esnafa ulaştırıldı.
Karanfilköy: Halkın Mühendis
Mimarları’nın 10 Haziran'da yaptıkları dağıtımda halkla uzun uzun sohbet edildi. Sohbetlerde seçim ve ülkedeki adaletsizlikler konuşuldu.
Mahalle kahvesinde yapılan sohbette
ise Halkın Mühendis Mimarları’nın
Armutlu’daki projelerinden bahsedildi. O sırada kahvedeki amcalardan
biri, arabasının üstüne yerleştirdiği
güneş panelini gösterdi. Bu sayede
evin tüm elektrik ihtiyacını karşıladığını ve daha da geliştirmek istediğini söyledi. Armutlu’daki projeleri
merak ettiğini, Armutlu ’ya mutlaka
geleceğini söyledi. 3 kişinin katıldığı
dergi dağıtımında 23 dergi dağıtıldı.
Kâğıthane: Liseli Dev-Genç’liler
10 Haziran'da Gürsel Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisinin 472. sayısını dağıttı. Halkla sohbetler edildi. Halk,
dergi ile ilgili düşüncelerini söyledi.
Halka Adalet Kampanyası’ndan bahsedildi. Yapılan çalışmada 40 dergi
halka ulaştırıldı.
Taksim: Liseli Dev-Genç'liler 16
Haziran'da Yürüyüş dergisinin 472.
sayısını Taksim sokaklarında halka
ulaştırdı. Dergi dağıtımında seçimlerin
yine hiçbir sorunu çözmediği ve çözemeyeceği anlatıldı. Grup Yorum’un
mahallelerde yaptığı konserler anlatıldı ve 28 Haziran’daki konsere çağrı
yapıldı. Halka adalet kampanyasının
bildirileri dağıtıldı ve yorumları sorulup dinlendi. Yapılan çalışmaya 3
kişi katıldı ve 30 Yürüyüş dergisi
dağıtıldı.
İkitelli: Halk Cepheliler, 12-13
Haziran'da dergi dağıtımı yaptı. 12
Haziran’da Başakşehir Ziya Gökalp
Mahallesi’nde esnaf ve kapı çalışması
yapıldı. Adalet İstiyoruz kampanyasının bildirileri ile birlikte Yürüyüş
dergisinin tanıtımı yapıldı. 19 adet
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Aynı gün Atatürk Mahallesi Parseller
bölgesinde de dergi dağıtıldı. Yöre
derneklerinde ve kahvehanelerde seçimler üzerine sohbet edildi. 47 adet
Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı.

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

Gazi
Bir sonraki gün ise Atatürk Mahallesi’nde dolmuş yolu üzerindeki evlere ve esnaflara ayrıca Mehmet Akif
Mahallesi’nde Tem Hospital Hastanesi çevresine yapılan dağıtımda 40
dergi halka ulaştırıldı. Aynı günün
akşamı Galatasaray Lisesi önündeki
basın açıklaması eylemine yönelik
saldırı ve gözaltılardan sonra Atatürk
Mahallesi’nin değişik sokaklarında
evlere gidilerek saldırılar anlatıldı.
Adalet İstiyoruz kampanyasının bildirileriyle birlikte Yürüyüş dergisi
verildi. 27 dergi halka ulaştırıldı.
Çayan: Güzeltepe Mahallesi’nde
6 kişinin katılımıyla 10 Haziran’da
kapı çalışmasında ve açılan masada
500 dergi halka ulaştırıldı. Bir sonraki
gün ise Sedef, Nurtepe, Osmanpaşa
bölgesinde olan esnaflara; 4 kişinin
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Yürüyüș Dergisi
Dağıtımcıları Kahvaltıda
Gazi Mahallesi Nalbur ve Son
Durak bölgesi dergi dağıtımcıları,
14 Haziran sabahı kahvaltıda bir
araya geldi. Dergi dağıtımcıları Baraj
Piknik Alanı’nda piknik yaptı.
Hep birlikte sofra hazırlandı, çay
demlendi. Kahvaltıdan sonra Yürüyüş
dergisinin halkın mücadelesindeki
yeri üzerine sohbet edildi. Daha fazla
sayıda ve düzenli olarak dergi dağıtmanın önemi üzerinde duruldu. Bunun
yolunun daha kolektif çalışmaktan
geçtiği, dergi dağıtımına daha fazla
insanı katmak gerektiği, dağıtılan bir
derginin bile önemli olduğu konuşuldu.
Kahvaltı sonrası dağıtımcılar toplu
dergi dağıtımına katılmak üzere Bağcılar’a geçtiler.
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katılımıyla 130 dergi dağıtılırken
açılan masada ve çat kapı çalışmasında toplam 287 dergi dağıtıldı.
Sarıgazi: Sarıgazi Haklar Derneği'nde 10 Haziran'da yapılan dergi
dağıtımının ardından Yürüyüş dergisi
okurları ile buluşuldu. Hazırlanan

yemeklerin yendiği buluşmada derginin önemi, dergi dağıtımı için yürütülecek çalışmalar ve yeni yöntemler üzerine sohbet edildi. 14 kişinin katıldığı buluşmada her hafta
aynı şekilde buluşmak üzere sözleşildi.

Kıraç: Devrimci İşçi Hareketi
10 Haziran'da mahallede dergi dağıtımı yaptı. Halka dergiye yapılan
operasyon ve adalet mücadelesi anlatıldı. Bir saat süren çalışmada 10
dergi halka ulaştırıldı.

Bilgimiz Silahımızdır!
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10 Haziran'da, Sibel Yalçın Parkı’nda yapılan Halk Okulu çalışmasının konusu, seçimler ve sonuçları
ile “Adalet İstiyoruz, Alacağız” kampanyası idi.
Saat 20.30’da başlayan çalışmaya
ilk önce seçimler konusu ile başlandı.
Seçimlerin ne demek olduğu, yapılan
seçimlerin kimler için olduğu ve kime
hizmet ettiği üzerinde tartışıldı. Tek
tek söz alınarak tartışılan konu da
esas olarak bizim gibi ülkelerde seçimlerin bir avuç zenginin çıkarlarını
koruyacak hükümetlerin halka seçtirilmesi olduğu gerçeği ortaya konuldu.
Çıkarılan yasaların tekellerin çıkarına
hizmet edeceği seçilen hiçbir milletvekilinin halkın yararına bir yasal
düzenleme yapamayacağı anlatıldı.

Elmas ve ekmekten alınan vergi
oranı örnek olarak gösterildi.
Yurtdışından gelen elmasa yüzde
1 KDV uygulanırken ekmeğe uygunanan vergi oranı yüzde 8 dir denildi.
Seçimler sürecinde sol sosyalist
diye parlatılan partilerin varlığına da
dikkat çekildi. Özellikle HDP eliyle
sahte sol bir hava yaratıldığı ve halkın
öfkesinin düzeniçine çekilmesinin
mümkün olmadığı anlatıldı.
Çalışmanın ikinci bölümünde
“Adalet İstiyoruz, Alacağız” kampanyası konuşuldu. Ülkemizde ve
dünyada yaşanan sorunların temelinde adalet sorunu olduğu ortaya
konuldu. Adaletsizliğe karşı her alanda nasıl bir çalışma yapabiliriz so-

SORUN VARSA HALK MECLİSLERİ VAR
Armutlu Halk Meclisi haftalık toplantısını 12 Haziran’da yaptı. Yıkımlara karşı başlatılan kampanyanın tartışıldığı toplantıda, 21 Haziran’da yapılacak büyük toplantının programı
çıkarıldı. Buna göre, her komitenin
kendi bölgesinde her gün kapı çalışması, caminin önünde bildiri dağıtımı,
afiş, pankart asma ve sesli çağrı yapma
kararı alındı. Daha sonra da mahallede
yapılacak ücretsiz su arıtma tesisi projesi tartışıldı. Halkın Mühendis Mimarlarının da katılımıyla yapılacak
olan arıtma sistemi ilk etapta halk
bahçesine ve daha sonra da mahallenin
4 bölgesine yayılacak şekilde yapmakararı alındı. Mahalle sorunlarının da
konuşulduğu toplantıda, halk meclislerinin görevleri üzerine tartışıldı. Halk
meclislerinin görevi mahallenin bütün
sorunlarıyla ilgilenmektir, denilerek
toplantı sonlandırıldı.
Alınan kararlar:
1- Kahvaltı pazar saat: 09.00’da
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2- 21 Haziranla ilgili pankart, afiş,
bildiri, çağrı
3- Su arıtma yapımına yardım,
halk bahçesinde olması, halk meclisinin
biran önce bitirilmesi
4- 2 kişinin çatı yapımına izin verildi.
Armutlu'da büyük halk toplantısının
çalışmaları 16 Haziran'da afişleme,
pankartlar ve el ilanları dağıtımıyla
devam etti.
21 Haziran günü Armutlu son durakta Halk Meclisi'nin çağrısıyla, kentsel dönüşüm adı altında yıkımlara ve
mahallenin sorunlarına yönelik büyük
halk toplantısı yapılacak. Halk Meclisi
önlükleriyle çıkılan afişlemede, toplantının çağrı afişlerinden 100 tanesi
15 Haziran günü son durak ve mahalle
içlerine yapıldı. Toplantının çağrı pankartlarından 2 tanesi de mahalleye
asıldı. Toplantının çağrı el ilanlarından
110 tanesi de dağıtıldı.

rusuyla devam eden çalışmada somut
öneriler alındı.
Kampanya çerçevesinde işçi, memur, öğrenci, tutsaklar, mahalleler,
kültür-sanat gibi her alanda bu kampanyanın sürdürüleceği, her alanın
kendi yaşadıkları adaletsizlikler üzerine kampanyayı yaygınlaştıracağı
anlatıldı. Var olan eylem programının
duyurusu yapıldı. Salı günleri tencere-tava eylemleri ve açlık grevlerine destek çağrısı yapılarak 13 Haziran günü Galatasaray Lisesi önündeki açıklamaya ve 16 Haziran’da
Berkin için yapılacak anmaya çağrı
yapılarak çalışma 22.00’da bitirildi.
25 kişinin katıldığı çalışmada çok
canlı tartışmalar yapıldı.

Her Hafta
Kahvaltılarımızda
Buluşalım
Armutlu Halk Meclisi 14 Haziran'da, Cemevi'nin bahçesinde
toplu kahvaltı yaptı. 23 kişinin
katıldığı kahvaltı sabah 9.00'da
hep birlikte hazırlıkların yapılmasıyla başlandı. Topluca kahvaltı
yapılırken, gündemden, halka yönelik saldırıların arttığından ve
mücadelenin yükseltilmesinin öneminden bahsedildi. Daha sonra
mahalle ve adalet kampanyası üzerine kısa bir sohbet yapıldı. Kahvaltıların bundan sonra düzenli ve
kalabalık yapılması gerektiği konuşuldu. 18 Haziran'da halk meclisinin Armutlu son durakta yapacağı büyük halk toplantısının çağrısının daha fazla yapılması gerektiği konuşularak saat 13.00'da
adaletsizliğe karşı adalet çadırını
ziyarete gitme kararı alınarak kahvaltı bitirildi.

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ
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Devrimcinin görevi kitleleri örgütlemektir. Devrimci faaliyetin biçimi
ne olursa olsun özü-amacı, halkı devrim
saflarına katmaktır. Yeni bir şehre, kasabaya gittiğimizde de, örgütlü olduğumuz yerlerde de bunu unutmadan
çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.
Bulunduğumuz her yerde örgüt biziz, halka giderek örgütlenmemizi büyütmeliyiz.
Bunun yolu halka gitmekten geçer.
Halka gitmeyene halk gelmez.
Halkı çalışmalarımıza katmanın
yolu, öncelikle halkın sorunlarına sahip
çıkmaktan geçer. Biz halka gitmeli,
onların sorunlarını dinlemeli ve çözmeliyiz ki devrimcileri tanısın ve
onlara güvensinler.
Kadroyu kadro yapan GELECEĞİ
GÖRMESİ, SONUÇ ALICILIĞI, SORUN ÇÖZÜCÜLÜĞÜDÜR! Kadronun kitle çalışmasındaki görevi, gördüğünü kitlelere de göstermektir.
Bir iken iki olmak, kadronun en
temel görevidir.
Daha çok kapı çalabilmek için ka-

HALKA GİTMEYENE
HALK GELMEZ!
pıları çalanları çoğaltmalıyız. Bunun için yapmamız gereken iki
şey var: Birincisi, yeni insanlar
çıkarmalı, genç insanlara güvenmeli, halk önderlerine güvenmeli,
onları kadrolaştırmalıyız... İkincisi,
geniş kitlelere ulaşmak için ilişkide
olduğumuz kitleleri harekete geçirmeliyiz.
Bunu yaparken idealize etmemeliyiz. Kim varsa yanımızda onunla yapmalıyız. Biz tüm işlerimizi, kitle çalışmasını, sadece “her şeye hazır”
insanlarla yapmaya çalışırsak, yerimizde saymaya, gözümüzün önünde
duran gücü görmemeye, kendi zamanımızı emeğimizi heba etmeye ve nihayetinde kısır döngüde kalmaya devam ederiz. Devrim için başını veren
de tırnağını veren de olacaktır. Hepsi
değerlidir. Ama biz sadece 24 saat
profesyonel devrimcilik yapacak insanlar beklersek, tırnağını verecek
olanları harekete geçiremezsek kaybeden devrim olur.
Etrafımızda ileri geri, kim varsa
onunla başlamalıyız örgütlenmeye. Bu
ilk adımı başarırsak, halka halka yayılacaktır umut.
Yoksul halkımıza gidiyoruz. Kapısını bize açan yoksul halkımıza umut

taşıyoruz. Yoksulluk; değişim isteği,
eylem isteği ve devrim arzusuna yol
açar. Bu arzuyu güçlendirmenin yolu
düzenin sömürüsünü anlatabilmek,
günlük yaşamımızda bu sömürünün
karşılığını göstermek ve elbette çözüm
sunmaktır.
Kitleler, kapitalizmin ideolojik, politik ve ekonomik yönlendirmesiyle
burjuva devletlerin çizdiği sınırlar içinde düşünür ve çözüm yollarını bu sınırlar içinde arar. Devrimci örgütlerin
yapması gereken; bir yandan düzenin
kitleler üzerindeki etkisini kırmak diğer
yandan kitleleri kapitalizmin hiçbir
sorunu çözemeyeceğine ikna etmektir.
Bunu, bugünden devrimi örgütleyerek, kendi alternatiflerimizi sunarak
başarabiliriz. Mesela, halkın dayanışmasını örgütleyerek kooperatifler kurabiliriz. Ya da çocuklara sabahları
kahvaltı verebiliriz. Kadınlarımızla
kermes düzenleyebiliriz. Halk bahçelerini yayabiliriz. Mec-lisleri kurarak
kendi sorunlarımızı kendimiz çözebiliriz. Araçlar, yer ve zaman değişir
ama örgütlenme hedefi değişmez.
Sonuç olarak; tüm sorunlarımızın
çözümü halktadır. Halka gitmeli, halkı
örgütlemeliyiz. Devrim kitlelerin eseri
olacaktır.
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Yürüyüș Birçok İlde Umudun Sesi
ANKARA: Dev-Genç'liler 11
Haziran'da ODTÜ'de dergi dağıtımında
20 dergi öğrencilere ulaştırıldı. Çalışmada ayrıca 3 yazılama yapılırken,
Tutsak Dev-Genç'lilerin serbest bırakılması için yapılan imza kampanyasında 36 adet imza toplandı.
BURSA: Gemlik’te 11 Haziran'da
yapılan dergi dağıtımında, seçim sonrası seçimin sonuçları halkın gündeminde olduğu için bu konuda sohbet
edildi ve devrimcilerin bu konuda ne
düşündüğü anlatıldı. Çalışmada 60
dergi dağıtıldı.
ESKİŞEHİR: Gültepe ve Yıldıztepe mahallelerinde 12 Haziran'da
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. 7
adet dergi esnafa ulaştırıldı. 13-14

Haziran'da Adalar’da dağımda ve Gültepe Cemevi'nde açılan masada 14
dergi halka ulaştırıldı.

TEKİRDAĞ: Dev-Genç'lilerin
9 Haziran’da yaptıkları dağıtıma halkın
ilgisi yoğundu. Çalınan kapıların tamamı neredeyse dergiyi aldı. Dergi
dağıtımında halkla gündem hakkında
sohbet edildi. Dağıtım sonunda 30
dergi halka ulaştırıldı.

zılamalar yapıldı. 12 Haziran'da ise
Milönü’nde 25 Dergi’nin ve 100 bildiri
de halka ulaştırıldı.

ÇORUM: Çorum'da 10 Haziran’da Milönü, Emek Caddesi ve Bahabey Caddesinde Yürüyüş dergisini
tanıtan 40 afiş, Tutsak Dev-Genç’lilerin
serbest bırakılması istenilen afişten
de 20 adet afiş asıldı. Akşam ise Bahabey Caddesi ve Kale Mahallesi ya-

WAN: Yalı Mahalle'sinde 14 Haziran'da yapılan dergi dağıtımında 24
dergi halka ulaştırıldı. Dağıtım esnasında halk devrimcileri evlerine davet
ederek ikramlarda bulundu. Bir sonraki
gün esnaflara ve kafelere yapılan dağıtımda 40 adet satıldı.

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

Çorum
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30 Yıldır Grup Yorum’u
Var Eden Örgütlü Emeğidir!
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Grup Yorum 30. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında
faşizmin önüne çıkarttığı barikatları yıka yıka ilerliyor.
30. yıl etkinlikleri kapsamında, çeşitli illerde stadyumlarda düzenlemek istediği
halk konserleri, AKP faşizmi
tarafından engellendi... Konser’in yapılacağı illerdeki
stadyumların çeşitli gerekçelerle, konser için verilmeyeceği söylendi...
Ardından son 4 yıldır Bakırköy
Pazar Meydan’ında düzenlenen Bağımsız Türkiye Konseri de yasaklandı.
Bütün partilere seçim mitingi
için açılan meydanlar, Grup Yorum’un Bağımsızlık Konseri 30. yıl
etkinlikleri için kapatıldı...
En son 20 Haziran’da Yenikapı’daki miting alanında düzenlemeyi
düşündüğü konser için de Yorum’a
izin verilmedi...
Meydanların Grup Yorum’a yasaklanması sürüyor... Ancak Yorum
yılmıyor. Yasak duvarlarını yıka yıka
ilerliyor. 28 Haziran’da Bakırköy
Bağımsızlık Meydanı’na tekrar
çıkacak...
Bunlar Grup Yorum’a konulan
ilk yasaklar değil... Yorum, yasaklı
meydanları nasıl aşacağını çok iyi
bilir... Çünkü Yorum’un tarihi faşizmin 30 yılının özetidir.. Yorum’un
30. yılı zaten yasaklar, gözaltılar,
tutuklamalar, hapislikler ile geçmiştir... Grup Yorum faşizmin icazet sınırları içinde değil, ona karşı savaşarak varolan bir gruptur.

Faşizm Sanat ve
Örgütlü Emek
Faşizmin sürekli olduğu ülkemizde sanata ve sanatçıya yönelik
saldırılar da sürekli olmuştur… Grup
Yorum’un 30 yıllık tarihi bunun en
somut örneğidir… Demokrasicilik
oyununun gereği dönem dönem bu
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saldırılar azalsa da kesintisiz sürmüştür... İnönü Stadyumu’ndaki 25.
yıl konserinde bu da tartışılmıştı…
Biz baskı ve saldırıların sürekli olduğunu söylerken; bazı gazeteler,
aydınlar, yazarlar “hiç mi değişiklik
yok? Ama bakın artık statadyumda
konser veriyorsunuz” diyorlardı...
Biz de aynı dönemde “bir solistimizin tutuklu birinin de sürgün”
olduğunu söylüyorduk onlara…
O dönem AKP’nin anayasa referandumu ve Ergenekon üzerinden
süren oligarşi içi çatışma nedeniyle
demokrasicilik oyununa ihtiyacı vardır… Biz faşizm gerçeğinin değişmeyeceğini söylerken reformizm, oportünizm, Kürt milliyetçileri ‘açılım’
politikalarıyla AKP’ye yedeklenmiş
“yetmez ama evet” diyerek demokrasicilik hayalleri kuruyorlardı…
Bugün 5 yıl sonra Grup Yorum’a
meydanlar yine yasaklandı… Bakırköy Bağımsızlık Konseri’nden
sonra Yenikapı’da yapılacak 30. yıl
konseri de yasaklandı… Stadyumlarda konser yapılmasına izin verilmiyor..
Yine bir Yorum elemanı tutuklu
ve biri sürgün… Çok sayıda Yorum
üyesinin yurt dışına çıkma yasağı var.
Kısacası Yorum’un sesinin kesilmesi, halka ulaşmasının engellenmesi için faşizm elinden gelen
her şeyi yapıyor…
Yasaklar Grup Yorum’un Halka Ulaşmasını Engelleyemiyor!

Yorum Halkın İçinde On
binlerle...
Yasaklar Yorum’a sökmüyor. Grup Yorum on binlerle
yasaklanan meydanlarda, yoksul gecekondu mahallelerinde
halkla konserler veriyor…
Önceki hafta Gazi konserinde
30 bin kişi vardı.
Maltepe-Kartal’da yapılan halk konserinde 35 bin
kişi vardı…
Aynı hafta içinde Okmeydanı’nda yapılan konsere ise 7 bin
kişi katıldı... Adana konserinde 70
bin kişi... Yasaklarla, halkımız Yorum’dan tecrit edemezsiniz. Yorum
halktır.
AKP Yorum’a meydanları yasaklarken, Yorum halkın yaşadığı
mahallelerde izin almaya gerek duymadan meşru hakkını kullanarak onbinlerce kişinin katıldığı halk konserlerini veriyor.
Faşizm baskı, terör ve yasaklarla
Yorum ile halkın buluşmasını engellemeye çalışıyor ancak Yorum
halkın içinden hiç çıkmıyor.

Faşizm ve Sanatın Gücü
Faşizm var mı, yok mu tartışması
bugün için gereksiz bir tartışmadır.
77 milyon halkımız faşizmi iliklerine
kadar yaşıyor...
Faşizm koşullarında dünyanın
her yerinde en büyük saldırılara uğrayan kesimlerden birisi de aydınlar,
sanatçılar, yazarlar olmuştur.
Faşist iktidarlar, kendi düşüncelerinden başka hiçbir düşüncenin
halkla buluşmasını istemezler...
Sanatın ise her dalı halkı etkilemekte, gerçekleri anlatmak için çok
güçlü bir araçtır.
Sanatın hemen her dalına konulan
sansürü, özellikle de Yorum’a yönelik
saldırıları bu temelde ele almak gerekir.
Yorum’un 2014 Bağımsızlık Konseri’nde 1 milyon kişi vardı... Ya-
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saklar, Yorum’un milyonlara ulaşmasını engellemek içindir...
AKP, Yorum dışında
da kendi iktidarını desteklemeyen sanatçılara, tiyatroculara, oyunculara
saldırıyor. Burjuva gazetelerin, AKP aleyhinde yazan köşe yazarlarını işten
kovduruyor...
Bugün gazeteciler köşelerinde
düşüncelerini yazacak gazete bulamıyorlar… En küçük bir muhalefete
bile tahammülü yok… Yüzlerce gazeteci işinden kovuldu… En yeni
örneği Can Dündar; AKP’nin Suriye’nin işbirlikçilerine gönderdiği
silahların haberini yaptığı için linç
edilmekle karşı karşıya…
Tiyatrocular oynayacak salon bulamıyorlar, muhalif sanatçılara, oyunculara televizyon ekranları kapatılıyor… Bugüne kadar sanatçılar büyük
oranda bu saldırılar karşısında boyun
eğdiler, eğiyorlar… Tek tük karşı
çıkanlar ise örgütsüzlüğünden bir
mücadele değil, kişisel tepkilerin,
protestoların ötesine gitmiyor…

Yorum Konserlerindeki
Onbinler Halka Gitmenin
ve Örgütlü Emeğin
Ürünüdür!
Bugün temel sorun budur… Aydınlar, sanatçılar, yazarlar Grup Yorum’un 30 yıllık tarihinden öğrenmelidir.
Faşizm koşullarında halka ulaşmanın, faşizme karşı mücadelenin
en etkili araçlarından birisi sanattır.
Aydınlar, yazarlar, sanatçılar eserlerini halk için yapmalıdır. Halka
gitmelidir.
Faşizmin baskısına, terörüne, her
türlü saldırılarına karşı koyabilmek
için;
1- Devrimci olunmadan, cepheden tavır alınmadan; faşizme
karşı koyulamaz, sanat yapılamaz…
Bugün sanatçıların, aydınların en
büyük sorunu örgütsüzlükleridir...
Aydınlar, sanatçılar örgütlü olmayı

hep küçümsemişler ve yatsımışlardır.
Örgütlü olmanın üretimi engellediğini
savunmuşlardır... Bunlar burjuvazinin
düşüncesidir. Dünyanın her yerinde
sanatçılar ancak örgütlü olduklarında
en güçlü eserlerini üretebilmişlerdir.
Hele ki, faşizm koşullarında örgütlü
olmadan ayakta kalmak, halk için
sanat üretmek, faşizme karşı çıkmak
mümkün değildir.
2- Devrimci sanatçılık örgütlü
olmaktır… Örgütlü olunmadan faşizme karşı mücadele edilemez
3- Halkın sanatını yapmak, halka gitmek, halkın içinde olmak…
Bugün aydınlar, sanatçılar halktan
kopmuşlardır. Halk ne düşünür, nasıl
yaşar tamamen bir haberler... Halkla
ilişkileri taksi şöförleriyle yaptıkları
sohbetten ibarettir.
Ve bunun sonucu olarak da halktan beslenmek yerine iktidarlardan
beslenmektedirler... AKP tiyatro salonu vermedi mi, “ekmek parası”
diyerek AKP”ye yanaşmaktalar ya
da suya sabuna dokunmadan toplumsal gerçeklikten koparak aydın,
sanatçı olma özelliklerini yitirmektedirler... İktidarların kulu kölesi durumuna düşmektedirler...
Çözüm halka gitmektir. Her türlü
sorunun ilacı halkta vardır.
4 - Örgütlü emek…
Eskiden mahallelerde birkaç bin
kişilik açık hava sinemaları vardı…
Ve hepsi de dolardı… Bugün 10 kişilik
cep sinemeları icat edildi… Onlarda
çoğu zaman boş geçiyor… Çünkü
bugün sinemalar, tiyatrolar artık halk
için değil… Sanatçımızın, aydınımızın
sinemacımızın, tiyatrocumuzun gündeminde halk yok… Halk nerde yaşar,
nasıl yaşar bunlar yok…
Yorum’a meydanlar, stadyumlar
yasaklandı. Yorum 30 bin kişilik

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!

konserini yoksul gecekondu mahallelerinde
Gazi’de, Maltepe’de,
Okmeydanı’nda, Sarıgazi’de verdi veriyor.
Grup Yorum’un bir
kaç yüz kişilik salon
konserlerinden binlerin,
on binlerin, yüz binlerin, milyonların katıldığı konserlere kadar
hepsi yoğun bir emeğin ürünüdür.
Bu emek kolektif örgütlü bir emektir…
Hem faşizm deyip hem de kitlelerin bizim etkinliklerimize kendiliğinden gelmesini beklemek, faşizmi
ve halkı hiç tanımamaktır...
Bizim etkinliklerimizin reklamını
yapacak televizyon kanalları, gazeteler,
sponsorlar olmayacak… Hep engellerle, yasaklarla karşılaşacağız…
Onun için kolektif, örgütlü ve
çok yoğun bir emek olmaksızın halkla buluşmak, kitleleri toplamak mümkün değildir…
Faşizmin; aydınlar, sanatçılar üzerindeki baskısı, terörü de her geçen
gün daha fazla pervasızlaşıyor…
Bugün herkes Yorum’un 30 yıllık
tarihine bakmalı ve bunca saldırıya
karşı nasıl direndiğini, nasıl ayakta
kaldığını, nasıl milyonlara ulaştığını
öğrenmelidir…
Yorum, konserimiz yasaklandı
diye durmuyor. Meydanlar bizimdir,
halkındır... Çatışa çatışa da olsa
meydanlarda konserlerini veriyor...
Yasaklanan Bakırköy konseri örnektir. Grup Yorum faşizmin yasaklarını tanımayarak yasaklanan Bakırköy konserini her sokakta çatışma
altında vermiştir...
AKP’nin yasaklarını tanımayarak
yoksul gecekondu mahallelerinde,
on binlerce kişiyle konserlerini vermeye devam ediyor. Gidip görün
bu konserleri... Nasıl örgütleniyor,
halkı nasıl meydanlara çıkartıyor?
AKP’nin yasaklarına, saldırılarına
karşı nasıl direniyor görün...
AKP’nin faşizmine karşıysanız
eğer, direnmek zorundasınız. Direniyorsanız, direnenlerle birlikte olmak zorundasınız.

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015
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Basından
Aşağıdaki yazı 12 Haziran 2015
tarihli Cumhuriyet gazetesinden
alınmıştır.
Ceren Çıplak/Cumhuriyet
Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2015
Cuma

Meydanlarda
Meydan
Okuyacaklar

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

Grup Yorum, 30. yılında Ruhi Su
türkülerini yorumladıkları bir albümle
ve 30. yıl konserleriyle meydanlara
çıkacak.
Grup Yorum, 30. yılında, Ruhi
Su türkülerini yorumladıkları bir albüm ve 30. yıl konserleriyle dinleyicilerinin karşısına çıkıyor. Su’nun
ölümünün, topluluğun ise kuruluşunun 30. yılı. Onlar bu nedenle, “Dünden Yarına - Ustalarımız” başlıklı
albüm serisine, ustaları Ruhi Su’yla
başladılar. Yorum, ayrıca, on ilde
yeni korolar oluşturmaya başladı.
Anlayacağınız, tüm baskılara ve yasaklamalara karşı Grup Yorum çoğalıyor, büyüyor... Belki de bu nedenle “Milyonlara ulaştık, hedefimiz
on milyonlara ulaşmak,” diyorlar.
Yorum üyeleri ile Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’nde buluştuk. Yorumcular, Ruhi Su albümünü şöyle yorumladılar:
“Ruhi Su, devrimci, sosyalist, halk
için iktidar hayalini kuran bir sanatçıydı.
Halkımızın kültürünü daima ileri taşıma
çabasındaydı. Ülkemizin devrimci
ozanlık geleneğini başlattı. Bunun da
bedelini tutuklamalar ve yasaklarla
ağır ödedi. Türküleri, ezik halden çıkarıp gümbür gümbür ve güçlü okudu.
Bu nedenlerle “Dünden Yarına - Ustalarımız” projesine Ruhi Su ile başladık. Mahsun-i Şerif, Neşet Ertaş,
Cem Karaca ile devam edeceğiz.”

5 Kentte
5 Meydan Konseri

‘Sanatçılar Örgütlenmeli’
Peki, iktidarlar Grup Yorum konserlerinden neden korkuyorlar? Şöyle
yanıtlıyorlar: “Grup Yorum yüzbinlerce, milyonlarca halkı Bağımsız
Türkiye için örgütlüyor. Şarkılarımız
buna dair. Seyircimiz; konserlerimizden, umutlanmış, coşmuş olarak
‘Geleceği biz kurabiliriz’ iddiasıyla
ayrılıyor. Bunu örgütlüyor şarkılarımız. Halkı adalet istemeye çağırıyoruz. Hiçbir devlet organı halk için
iyi şeyler yapmıyor, halka bunu anlatıyoruz.”
Yorum üyeleri, seçim sonuçlarını
ise şöyle yorumluyorlar: “Seçimlerde
halkımız kazanamadı. Meclise giren
bütün partiler mevcut krizi çözme
ifadesini kullanıyor; açlık, yoksulluk,
adaleti sağlama iddiaları yok. İktidar,
sadece bir avuç zengin egemenin
sunduğu demokrasi alanının içerisinde
hareket edebiliyor. Baskılar artacak,
çünkü AKP’nin halka karşı işlediği
o kadar çok suç var ki.”

‘Ben Yok, Biz Var’

Yorum, 5 kentte 5 meydan konseri
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verecek. Konserlerin ilki, yarın
saat 20.00’de Adana Uğur Mumcu
Meydanı’nda yapılacak. 20 Haziran’da İzmir’de, 27 Haziran’da
İstanbul’da, 5 Temmuz’da da
Ankara’da dinleyicileriyle buluşacaklar. Stadyum konserleri
engellenen, yasaklanan Yorum
üyeleri, asıl suçun 30 yıldır
müzik yapan Grup Yorum
konserlerinin yasaklanması
olduğunu söylüyorlar. Yorumcular “Stadyumlar onların olsun, meydanlar bizim” diyerek halkın meydanlarının
yasaklanamayacağını söylüyor: “Halkın türküleri yasaklanamaz. 30. yılımızı stadyumlarda görkemli şekilde
kutlamak istiyorduk ancak yasaklayıp
engellediler. Bu ülkede faşizm var.
Yorum faşizme karşı birleşiyor, birleştiriyor. Bu kez meydanlarda aynı
görkemle 30. yılımızı kutlayacağız.
Halk önünde sonunda o meydanlara
çıkacak. Meydanlar halkındır, Grup
Yorum da halktır.”

Halkın hesap sormaması için fa-

şizmini artıracak, çeşitli kaos ortamları
yaratacak. Faşizmle yönetimlerini
sürdürmeye çalışacak. Unutmayalım,
egemenler geçici halk kalıcıdır.”
Yorum üyeleri, bu dönemde sanatçıların hedef gösterildiğini bu nedenle sanatçıların örgütlenmesi gerektiğini söylüyorlar: “AKP; sanatçılara beni destekleyeceksiniz diye
baskı kuruyor. Dik duran sanatçılar
da var, çekinenler de. Korkunun
ecele faydası yok. Sanat Meclisi adlı
bir örgütlülüğümüz var, ama bunu
arttırmalıyız. Sanatın değiştirme gücü
var. Bugünkü diziler, şarkılar halka
bencillik aşılıyor. Halkın sanatçısı
halkın değerlerini hatırlatmalı. ‘Ben
yok, biz var’ demeli.

Abdullah Meral
Mücadelemizde
Yaşıyor
Liseli Dev-Genç’liler 14 Haziran’da Manyas'ın Kalebayır köyünde Abdullah Meral'i anma programı yaptılar. Mezar başında konuşma ile başlayan etkinlik şiirler
ve marşlar ile
son buldu. Ardından şehit
ailesinin ikram ettiği yemekler yendi. Anma
programına
toplam 12
kişi katıldı.

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

Röportaj

EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İÇİN
ÇAYAN MAHALLESİ’NDE
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDEYİZ!

Ekmek, hava, su kadar adalete
de ihtiyacımız var. Fakat ülkemizde
adaletin “A”sı yok. Halk Cephesi
bu kapsamda “Adalet İstiyoruz” diye
bir kampanya başlattı. Kampanyası
çerçevesinde Çayan Mahallesi’nde
Süresiz Açlık Grevi çadırı kurdular.
Biz de Adalet için Süresiz Açlık
Grevi yapan Halk Cepheliler ile görüştük.

Yürüyüş: Adalet için süresiz
açlık grevindesiniz. Bu eylemin
amacı nedir?
Sinan Yeşilyurt: Açlık grevine
Küçükarmutlu’dan katılıyorum.
Açlık grevine katılmamın amacı
Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından vurulan Hasan Ferit Gedik
ve onun yozlaşmaya karşı verdiği
mücadeleye destek çıkmak. Ve halkın
adaletini sağlamak için buradayım.
Adaletin saraylarda değil, bizim gibi
adalet mağduru olan devrimciler ve
halk eliyle sağlanacağını düşünüyorum. Ve tüm Haziran Ayaklanması
şehitleri için gönüllü olarak mücadele
ediyorum.

Serdar Saltık:
Ben de açlık grevine Çayan Mahallesi’nden katılıyorum. Halkımızın adalet talebi
gün geçtikçe artmaktadır. Her geçen gün çoğalan
sömürü, zulüm,
katliamlar, devlet
eliyle işlenen cinayetler de bu talebin başlıca nedenleridir. İşte tam
da burada biz bu
talebin sözcüsü olmak, adalet istemini
tüm dünyaya anlatmak için öncü olduk.
Sadık Karaaslan: Bende adalet
için açlık grevine Okmeydanı’ndan
katılıyorum. Ülkemizdeki adalet faşizmin adaletidir. Milyonlarca insan
aynı sorunları yaşıyor. Bu ülkede
adaleti halkın sağlayacağına inandım.
Açlık grevinin ilk ekibi olmak faşist
saldırıları ilk olarak göğüslemek
onurdur. Açlığımız bir kenara 3 gecedir uyku uyumadık. Bundan sonra
diğer arkadaşlar bu bedel ve halkın
sahiplenmesi üzerine daha rahat olacaklardır.

Yürüyüş: Adalet çadırını açtığınız ilk günden beri katil polisler saldırıyor. Bu saldırıya karşı
nasıl direndiniz?
Sinan Yeşilyurt: Polis günde
iki defa geldi. Saldırılara halkla birlikte karşı koyduk. Genelde gece geç
saatlerde geliyorlardı. Dün gece (3.
gece) Çayan halkı çadırımızı ziyaret
etti. Bu sırada polisin saldırısı oldu.
saldırıyı halkın ve devrimcilerin ver-
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diği mücadele ile geri püskürttük.
Serdar Saltık: Evet, aslında bu
taleplerimiz ve direnişimizin en meşru
hakkımız olduğunun bir göstergesidir.
Bu saldırıyı yapanlar Berkin Elvan,
Uğur Kurt, Uğur Kaymaz’ın katili,
eli kanlı faşist polislerdir. Bu saldırıları
yapanlar emri ben verdim diyen hırsızlardır. İşbirlikçilerdir. Yine bu saldırıları yapanlar devlet eliyle beslenip
devrimcilerin üstüne saldırarak, Hasan
Ferit Gedik yoldaşı katledenlerdir.
Mahkemelerinde adalet arayan ailesini
ve yoldaşlarını, avukatlarını mahkeme
salonlarına almayanlar, katillerini
birer birer serbest bırakanlardır. Emeğinin karşılığını istediği için işçilerin
grevlerini erteleyen, Soma’da Ermenek’te maden emekçilerini katledenlerdir. Devrimciler unutmazlar. Hesap
sorarlar. Halkı adaleti temsil ederler,
işte tam da bu bilinçle ve kararlılıkla
saldırılara direndi. Ve her an kazanımlarımız artıyor, çünkü biz bu
halkı karşılıksız sevdik.
Sadık Karaaslan: İlk önce gaz
ve su sıktılar. Taşlarla karşılık verdik.
İlk çadırlarımızı gasp ettiler. 5. çadırımızı üzerine atlayarak, yatarak
sahiplendik. Çadırımız paramparça
oldu ama düşmana vermedik. Bu da
irade savaşının bir kazanımıdır. Burada bile bir kez daha savaşın bizim
tercihimiz olmadığını, faşizmin bir
sonucu olduğunu gördük.

Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

Yürüyüş: Çayan halkının adalet çadırına ilgisi nasıl?
Sinan Yeşilyurt: Çayan halkının
devrimcilerle olan dayanışmasını saldırılarla kırmaya çalıştılar. Ama bu
saldırıya karşılık Çayan halkı devrimcilere destek oldu. Ve bu şekilde
günde 2 defa saldıran polisler bir
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daha saldırmaya cesaret edemediler.
Serdar Saltık: Halk olmadan,
halka gitmeden, halkın adaletini sağlayamayız. İşte bu sebeple direnişimizin her anını halka ulaştırıyoruz.
Ve buradan aldığımız güç ile katilleri
her saldırıda bertaraf edip mahallemizden kovuyoruz. Çayan halkının
saldırılara cevabı net: BURASI ÇAYAN!
Sadık Karaaslan: Çayan halkı
önce gözledi ama son çadırda erken
saatte saldırdıkları için bizim direnişimize halk da ortak oldu.

Yürüyüş: Size göre en büyük
adaletsizlik nedir?
Sinan Yeşilyurt: Gezi şehitlerinin mahkemelerinde halka yapılan
polis saldırılarıdır. Uyuşturucu, fuhuş,
yozlaşmaya karşı mücadele veren
Hasan Ferit’in mahkemesinde uyuşturucu çeteleri serbest bırakılıyor.
Sırf mahkemeye destek oldukları
için devrimciler, halk; saldırıya, darba,
elektronik kelepçe işkencesine maruz
bırakılıyor.
Serdar Saltık: En büyük adaletsizlik düzenin ta kendisidir. Çünkü

Devrimci Kanı
Dökmenin
Hesabını
Verecekler!
Sayı: 474

Yürüyüş
21 Haziran
2015

Çeteçiler, 16 Haziran’da Çayan Mahallesinde Halk Cepheli Barış
Önal’ı vurdu. Bacağından 3 kurşunla yaralanan Önal, Okmeydanı SSK Hastanesine kaldırıldı. Açıklama yapan Çayan Halk Cephesi;
“Mafya özentisi serseri çeteciler Çayan Mahallesi’nde
devrimci kanı dökmenin hesabını verecekler. Kanımızla
canımızla kurduğumuz mahallemizi korkak çetecilere
bırakmayacağız. Önderimiz Dursun Karataş ve DevGenç’liler Çayan’ı kurarken arazi mafyasını da polisi
de söküp attılar mahallemizden. Sizin gibi üç kuruşluk
çapulcularla baş edemeyeceğimizi sanıyorsanız, hayatınızın hatasını yaptınız. Sizi Çayan’a sokmayacağız.
Çayan’da nefes alacak yer, kaçacak delik bulamayacaksınız! Mehmet Salgınlara, Hüseyin Aksoylara, Dayımıza sözümüz olsun ki, sizi Çayan’dan defedeceğiz.
Şehitlerimizin tertemiz kanını size çiğnetmeyeceğiz.
Çayan halkını terörünüzle teslim alamayacaksınız. Biz
olduğumuz sürece Çayan halkı güvende olacak. Vurduğunuz arkadaşlarımız sahipsiz değil. Biz sizin gibi
korkak, satılmış, şerefsiz değiliz. Yoldaşlığımızı göreceksiniz... “ dediler.

Gün Birlik Olma Günüdür

Milyonlarca Hasan Ferit Olup
Bu Bataklığı Kurutacağız!
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş
Merkezi çalışanları karavanları ile Gazi Mahallesi’nde
dolaşmaya devam ediyorlar. 11 Haziran'da Gazi Mahallesi’nde bulunan Perşembe Pazarı'nda ve Eski Karakol
bölgesin de Grup Yorum şarkıları ve sesli çağrılarla el
ilanları dağıtıldı. Dağıtım sırasında halkın desteğini alan
tedavi merkezi çalışanları halka uyuşturucu ile mücadeleyi
anlattılar ve tedavi merkezi ile ilgili bilgi verdiler. 5
kişinin katıldığı çalışmada 400 bildiri halka dağıtıldı.
Bildiri esnasında sohbet edilen ailelerin olumlu
tepkileri oldu. Gazi Mahalle'sinin son dönemlerde en
büyük sorunlarından bir tanesinin uyuşturucu olduğunu
uyuşturucuya karşı yapılan çalışmadan dolayı teşekkür
edenler oldu.
14 Haziran'da saat 15.00 ve 18.00 saatleri arasında
Gazi Mahallesi’nde Cemevinin önüne park edilen karavanla birlikte Grup Yorum şarkıları çalındı ve tedavi
olmak isteyen gençlerle tanışıldı. 300 el ilanı dağıtıldı.
Çalışmada halkla sohbet edilerek uyuşturucu ile mücadele
ve tedavi ile ilgili bilgiler veridi.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve
Kurtuluş Merkezi
İletişim: Gazi Mahallesi Büyük Park
(Eski Nikâh Salonu)
0506 064 65 33-bmucadele@gmail.com

İkitelli de Sağlık Taramasının
Duyurusu Yapıldı

12 Haziran'da İkitelli Halk Meclisi çalışanları Ziya
Gökalp Mahallesi’nde yapılacak olan sağlık taramasının
duyurusunu yapan ozalitlerden astılar. Mahallenin değişik
yerlerinde yapılan ozalitlerin asılması sırasında soru
soran ilgilenen insanlarla sohbet edildi, çalışmalar
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faşizm kurumsaldır. Her alanda baskı
ve sömürünün devamı için bu düzen
sivil ve kurumsal faşizme ihtiyaç
duyar. Bu sebeple diyoruz ki ülkemizdeki tek yol devrimdir.
Sadık Karaaslan: Emperyalistlerin bütün kadroları ülkenin kaynaklarını eline almış, vatanımızın üzerinde
at koşturuyor. En büyük adaletsizliktir
bu. İnsanı özünden ayıran yozlaştıran
bu düzene karşı mücadele etmeliyiz.
Adalet için Anadolu’da Pir Sultanlar,
Bedreddinler, Mahirler, Şafaklar çıkarmıştır tarih. Bu mücadele adalet
sağlanıncaya kadar devam edecektir.

anlatıldı. 5 adet ozalit yapıldı.
Aynı gün sağlık taramasının yapılacağı sokakta ve çevresindeki 2 sokakta kapı çalışması yapıldı. Yaklaşık 3 saat
süren kapı çalışmasında İkitelli Halk Meclisi’nden bahsedilerek sağlık taraması çalışması anlatıldı, davet edildi.

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

AVRUPA’dakiBİZ

VATANINI KENDİ KADERİNE TERK EDENLER VATANSEVER OLAMAZ!

VATAN BİR İNSANIN
BÜTÜN BENLİĞİDİR! -3-

Hayır, her sistem kendi çıkarı
Vatanımızın özgürlüğü, halBÜTÜN DEV-GENÇ’LİLER
kımızın yaşadığı acılara son vergereği insanları şekillendirir. Bu,
DÜŞÜNMELİDİR! BİZ VATANIMIZI
mek için bizi tutanlar nedir, bir
sınıflar tarihi boyunca böyle olsoralım kendimize.
NE KADAR SEVİYORUZ? BİZ KİMİZ? muştur. Sosyalizm halk için bir sistemdir. Halkın bütün beğenileri kar
Örneğin Avrupa’da faşizm,
EĞER BEN O VATANIN, KENDİSİYİM ve yozlaşmaya yönelik değildir.
ırkçılık artış gösteriyor ne yaDİYORSAN, ONUN İÇİN MÜCADELE
pacağız biz? Evlerimiz daha da
Kapitalizm ister ki daha fazla kar
çok yakılacak, daha çok katleetsin. İster ki piyasaya sürdüğü her
EDECEKSİN! YÖNÜMÜZ VATAN
dileceğiz ilerki süreçlerde. Kamüzik, kültür o gençliği düşünmeTOPRAKLARI OLMALIDIR!
pitalizmin yasası bu, yönetememeye itsin, bencilleştirsin.
mediğinde katleder. Peki ne yaRobot insanlar ister kapitalizm.
VATANIMIZI GERÇEKTEN SEpacağız?
Sabah uykulu gözlerle işe giden. Cuma
VEBİLMEK ONA KARŞI OLAN
Ülkemize mi döneceğiz diyeceğiz?
günleri içen, Pazar günü uyuyan.
SOSYALİST KÜLTÜRÜ YAŞATNasıl bir ülkeye döneceğiz peki?
MAKLA MÜMKÜNDÜR!
Sosyalistler ise insanın kişiliğini süBir gözümüzün önünden geçirelim
rekli
geliştiren bir kültür vermek ister.
Kapitalizm daha küçük yaşlarda
bir on yıl sonrasını ya da şimdiyi?
kreşlerde bizi şekillendiriyor. Ne kaÖrneğin bizim için asker gibi giİnsanların ağzını açamadığı, topdar bizi kendi kültürümüzden soyutyiniyorlar deniliyor. Evet yarı askeraklarının emperyalistlere satıldığı,
layamazsa da yatış kalkışımızdan, yeri giyiniyoruz. Çünkü kapitalizmle sadoğal güzellikleri HES’lerle yok edilmek yiyişimize kadar şekillendiriyor.
vaş halindeyiz, askeri yanımızı da
miş. Sokaklarında uyuşturucu kullagüçlendirmeliyiz.
İnsanın giyim kuBizim gençliğimiz de buna uyarak
nanlarla dolu, böyle bir ülkeyi düşüşamı,
yemesi
içmesi
de insanın düyaşıyor.
nün. Eğer biz mücadele etmezsek
şüncelerine yön veriyor.
Onun söylediği gibi yaşıyoruz. Öyle
böyle bir ülke bizi bekler.
Örneğin Fidel Castro’nun veya
kalkıyoruz, öyle giyiniyoruz, öyle saDöneceğin bir yerin var evet, vaStalin’in
sürekli askeri üniforma giyçımızı kesiyoruz. Çok okumuyoruz
tanın. Ama o vatana dönebilmek için
mesinin sebebi hala kapitalizmle bir
mesela. Çünkü okuyan bir gençlik isonu hak etmek gerekir.
savaş halinde olduğumuzun göstertemiyor, düşünen gençlik istemiyor.
Bizi Avrupa ülkelerinden vazgegesiydi.
KAPİTALİSTLERİN İSTEDİĞİ
çiremeyen hala az da olsa refah düÖrneğin sigara içmemeyi, ya da
GİBİ Mİ GİYİNİYORSUNUZ!
zeyi değil mi? Ama bunlar kalıcı dekola
yerine ayranı önermemizin sebebi
YOKSA KENDİ ÖZGÜR SEÇİMİğil bunu unutmayın. Ve bu refah düinsanın
sağlığı içindir. Kanser kapitaNİZ Mİ? BU GERÇEKTEN BİR
zeyini kapitalizm bizim gibi ülkelelizmin yarattığı bir hastalıktır. TopraDÜŞÜNÜN!
ri sömürerek kazanıyor. Peki bizim
ğı ve suyu kirlettiler ve bu hastalık bu
Örneğin devrimcilerin çok baskıgibi ülkelerin alım gücü azalınca ne
şekilde meydana çıktı. Ve halkımızın
cı olduğu iddia edilir. İnsanların giolacak? O zaman kendi halkını sömidelerini çöp yığınlarına çevirdiler.
yimlerine karışıyorlar, onlar belirliyor.
mürecek, çünkü kapitalizm asla karEvet her şeye müdahale edemiyoruz
Sigara içmelerine dahi karışıyorlar
dan vazgeçmez. Onlar kemer sıkmaz,
çünkü hala kapitalizmde yaşıyoruz
derler.
onlar halka “sıkın” der sadece.
ama bazı alışkanlıklarımızı değiştireAsıl karışan kapitalizm değil mi?
Kültürünü, değerlerini onurlu tabiliriz. Sigara, kola, içki gibi..
İtalya veya Paris’de modacıların berihi olan ülkemizi yaşanır hale getirYa da örneğin insanlarımız çolirlediği
giysiler giyiliyor. O yıl o
cukluğundan sonra spor yapamaz
mek için mücadele edelim. VATAmoda oluyor, onu giyiniyor milyonhale geliyor. Çocukluğunda hopluyor
NIMIZ İÇİN ÇALIŞALIM. KENDİ
larca
genç.
Bu
yıl
göbek
açık
moda,
zıplıyor o kadar. Onun dışında yaGELECEĞİMİZ İÇİN SAVAŞAbir sonraki yıl yırtık pantolon. Ya da
pılmıyor. Kapitalizm fast-food yiyeLIM!
şu saç moda gibi.
ceklerle halkı bağımlı hale getirdi.
KAPİTALİZMİN YOZ KÜLTÜŞimdi yine karı için fitness center deRÜNE KARŞI SAVAŞABİLMEK,
Peki bu özgürlük mü?

BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!
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nilen kapalı spor salonlarını patlattı.
Pıtrak gibi her yerde var Avrupa’da.
Benim verdiklerimi yiyeceksin
ve benim istediğim yerde spor yapacaksın diyor.
Biz de diyoruz ki fast-food yemeyin ve günde evinizde de olsa yarım saat spor yapın.
Sovyetler Birliği dünyanın en iyi
sporcularını yetiştiren bir ülkeydi.
Neden? Çünkü insana değer veren tek
sistemdi. Çocuk yaşta halkın müzik ve
spor kültürünü geliştiriyordu.
BÜTÜN DEV-GENÇ’LİLER
KAPİTALİZMİN KÜLTÜRÜNE
KARŞI SOSYALİST KÜLTÜRÜ
HAYATINA KOYARAK SAVAŞINA
BAŞLAMALIDIR!
VATAN SENSİN, YENİ İNSANSIN! YENİ İNSAN DA SOSYALİST KÜLTÜRDE!
Yüreği ve bilinci vatanı için atmalı
her Dev-Genç’linin. Her an onu özgürleştirmek için ne yapabilirim diye
düşünmeli.
Bunu yapabilmek için ilk önce
kendine bakmalı. Giyiminden kuşamına, yediğine içtiğine bir bakmalı.

Ve adım atmalı. Kapitalist kültürden
bir günden yarına kurtulmak kolay değildir. Ama zor da değildir. Çünkü
sosyalist kültür o kadar güçlü ve o kadar pürüzsüz ve tertemiz ki. Onunla ne
kadar güçlü bir kişi olduğunu gördüğünde daha da hızlı koşacaksınız!
Gün 24 saat, bir düşünün. Ne yapıyoruz. Nereden başlamalıyız? diye.
Sabah zor mu kalkıyoruz, peki neden? Beyni yapacağı işlerle dolu
olan bir genç zıpkın gibi kalkar. Beyni yetişmesi gereken yapması gereken
bir devrim olduğunu düşünen bir
gençlik uyuyamaz.
Dinlediği müzikler. Giyimimiz
gerçekten hoşumuza mı gidiyor bir
bakalım.
Beynimiz ne kadar güçlüyse yaptıklarımız da ona göre değişecektir.
OKUYALIM HEM DE ÇOK.
ÜLKEMİZ TARİHİNİ BİLMİYORUZ! KENDİ ÜLKE TARİHİMİZİ,
SOSYALİSTLERİN TARİHİNİ ÖĞRENELİM.
Her Dev-Genç’li kendini bilgiyle
beslemelidir!
Örneğin karşımıza Türk tarihi

böyle şöyle diye çıkan insanlar oluyor Avrupa’da. Peki biz biliyor muyuz bu tarihi? Hayır! O zaman öğremeliyiz doğru olanı götürmeliyiz
gençlerimize. Ajitasyon sadece yeterli
değildir halka bilgi de götürmelisiniz.
Sosyalizmi bilmeliyiz. Halkımıza
nasıl bir sistem istediğimizi anlatabilmeliyiz bunun içinde okumaktan
başka çare yoktur.
Kendini okumaktan, müzikten, her
alanda geliştiren bir gençlik olmalıdır.
Biz bir savaş örgütüyüz o zaman
savaşımızı nasıl geliştireceğiz bunlar
içinde kafa yormalı ve araştırmalıyız.
Her Dev-Genç’li doğallığında bir
araştırmacı da olmalıdır.
VATANI İÇİN SAVAŞMAYANLAR O VATANI HAK ETMEZLER!
BİR DEV-GENÇ’Lİ O VATANIN
GELECEĞİ İÇİN SAVAŞMALIDIR!
ŞAFAK’IN VE ELİF’İN CÜRETİ...
ONLARIN SOSYALİZME OLAN
İNANÇLARI BİZE ÖRNEK OLMALI YOLUMUZU AYDINLATMALI!
Bitti

ÖZKAN GÜZEL`DEN MEKTUP VAR

HAKLI OLAN BİZİZ, DOĞRU OLAN BİZİZ, YOLUMDAN
DÖNMEYECEGİM, DİRENİŞİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM!.

Merhaba kardeşim,
Ben Essen Hapishanesi'ne sevk edildiğimden beri, yani
7 Mayıs 2015 tarihinden itibaren elbiselerime, eşyalarıma el
konulmasını protesto etmek, elbiselerimi giyebilmek, tekrar
geri alabilmek için süresiz açlık grevine başladım.
Buraya gelince elbiselerime, TV'ye, radyoya, masa lambasına, kablolara, kalemlerime, tesbih için ayarladığım zeytin çekirdeklerine el koydular. (Kitaplarımı, defterlerimi,
dergileri, mektuplarımı, ilaçlarımı bana verdiler.) Ben olmayan Almancamla elbiselerimi, eşyalarımı istedim.
Gardiyan "burası hükümlü hapishanesi, burada kendi elbiselerini giyemezsin" dedi. Neyse. Ben elbise ve diğer
eşyalarımın bana verilmesi için hemen açlık grevine başladım, bunu da gardiyanlara söyledim.
21 Mayıs günü müdür beni çağırdı. Türkiyeli bir gardiyan da tercüman olarak vardı görüşmede. Sosyal arbeiter,
bir başka kadın ve üç ayrı gardiyanın içinde bana soru sordu. Ben de ona (Müdüre) elbiselerime ve eşyalarıma el
konulduğu için açlık grevine başladığımı, şahsi eşyalarımın
bana geri verilmesini talebim olarak söyledim. Müdür de
bana benim hükümlü olduğumu, hapishane elbiselerini giyme mecburiyetinde olduğumu, bunun Alman kanunu ol-
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duğunu söyledi. Ben de "bu kanunsa ben bu kanuna uymuyorum, bu kanuna itaat etmiyorum" dedim. Politik bir
tutukluyum, esir değilim, benim mücadelem, düşüncelerim var. Bu elbise bu düşünceye ters dedim. Müdür hükümlü olduğumu bu hapishane elbiselerini giyme mecburiyetim olduğunu tekrar söyledi. Televizyonu, radyoyu, masa lambası, kabloları istedim. "Vermediler mi" dedi.
"Vermediler" dedim. "Hemen istemeliydin" dedi. "İstedim, dilekçe de yazdım ama cevap vermediler" dedim. Bakacaklarını söyledi. Öğleden sonra televizyonu, radyoyu,
cd'leri kabloları aldım. Masa lambasının altı kırılmıştı (sağlamdı, yolculukta ya da burada altını kırmışlar) almadım.
Bunun dışında iyiyim. Tabii biraz kilo verdim. Şimdi açlık grevindeyim. Ölüm var, sakat kalmak var. Devrimcilikten hep onur duydum ve hep duyacağım.
Şimdilik satırlarıma son veriyorum.
Halkız Haklıyız Kazanacağız
Tek Tip Elbise Uygulaması Kaldırılmalıdır.
Sevgilerle. Selamlar...
5 Haziran 2015

SAVAŞIYORUZ SAVAŞTIRIYORUZ

Özkan Güzel

Avrupa’da
Ayaklanma Şehitlerini Dünyanın
Hiç Bir Yerinde Unutturmayacağız!
Yine Kırdık Dizlerimizi Büyük Sofraya!
6 Mayıs günü birçok demokratik kurumla birlikte Köln
Sanat Atölyesi de gayrimeşru bir şekilde polis tarafından
basılmıştı. Ancak diğerlerinden farklı olarak Köln Sanat
Atölyesi’nin, başta elektronik eşyaları olmak üzere birçok eşyasına el konuldu.
Bu durumu protesto etmek, dayanışmak ve halkımızla birlikte güzel bir gün geçirmek için Köln Sanat Atölyesi 7 Haziran’da, bir dayanışma pikniği düzenledi. Piknik Özkan Güzel’in direnişini desteklemeyi ana konu olarak belirledi. Piknik alanına Özkan'la ilgili pankartlar, dövizler ve duyurular asıldı. Bildiriler dağıtılarak herkes bilgilendirildi. Konuşmaların ana teması da Özkan’dı.
75 kişinin katıldığı büyük halk sofrasının kurulduğu
piknik, Ozan Erdal ARSLAN’ın söylediği türküler ve halaylarla sürdü ve akşam saatlerinde bitirildi.

42. Halk Toplantısı
Umutları büyütmek, birlikteliğimizi daha güçlü
kılmak ve ideolojimize uygun yaşam perspektifiyle donanmak amaçlı yapılan halk toplantısı her hafta olduğu gibi kahvaltı ile başladı.
Halklarımız hala seçimleri, sonuçlarını ve beklentiler konuşulduğu için, seçimleri konu alan kısa bir konuşma yapıldı. Yine Yürüyüş dergisinden 473. sayısından “Oligarşinin Krizi Daha Da Büyüyecek” başlıklı
yazıyla, Öğretmenimiz köşesi okunarak üzerine konuşuldu, sohbetler edildi. 28 kişinin katılımıyla sonra erdi.

SESİMİZ SOKAKLARDA,
STANTLARDA, HER YERDE!
Gerçeklerin habercisi Yürüyüş dergisi'i desteklemek
ve halklarımıza doğruları ulaştırmak amacıyla Londra’da
ikinci bir stand daha kurulmuştu. Bu hafta üçüncüsü yapılan stantta, yine gündemde olan konulardan sohbet edildi. İki saat süren stand boyunca Bir Devrimci Dursun
Karataş cilt 1/2, bir Grup Yorum CD'si, Bir Onurlu Aydın Biyografileri ve 12 Yürüyüş dergisi halklarımıza ulaştı.
Yine 14 Haziran günü Londra'da toplu Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da
Türkiyeli halklarımızın, yalnızlıktan kurtulmak, dostlarıyla sohbet etmek ve sosyalleşmek amaçlı kullandıkları
kahvehaneler Halk Cephesi önlükleri giyilerek toplu halde ziyaret edildi. Kahvehane ziyaretleri boyunca 53 Yürüyüş dergisi ve 52 piknik bileti halklara ulaştırıldı.

Haziran Şehitlerini Anmak, ayaklanmanın ruhunu
geleceğe taşımak için 14 Haziran'da Bilelefeld Anadolu
Federasyonu bir anma düzenledi. Saat 14.30’da başlayan
anmaya yaklaşık 40 kişi katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, Özkan Güzel'in süren açlık grevine destek çağrısı, bununla birlikte yasaklar ve baskılara değinilerek anma başlatıldı. Konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Ortak yenilen yemekten sonra anma
saat 17.00'de bitirildi.

Geleneksel Halk Sofrası Pikniği
Belçika’nın Liege şehrinde her yıl yapılan “Geleneksel Halk Sofrası Pikniği” bu sene de yapıldı.
7 Haziran sabahı erken saatlerde Cephe’nin, tertip ettiği pikniğe, halkımızın ilgisi mutluluk vericiydi. Çevreden katılanlar, tanıdıkların gelip gitmesi, komşu piknikçilerin halaylarımıza ve yarışmalarımıza katılması…
çocuklar, anneler, aileler, gençler ile cıvıl cıvıl bir halk şenliği oldu bu seneki piknik. Davul zurna ile çekilen halaylar,
futbol-voleybol müsabakaları, sazlı sözlü sohbetlerle
devam eden piknik saat 19.00’a kadar devam etti. Dışarıdan katılımların dışında 150’yi aşkın davetlinin katılmış
olduğu piknikte gerçeğin sesi Yürüyüş ve Tavır dergisi satışı yapıldı.

Stephen Kaczynski
Serbest Bırakılsın!
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2 Nisan’da İdil Kültür
Merkezi’ne yapılan saldırıda gözaltına alınıp
tutuklanan enternasyonal devrimci Stephen
Kaczynski’ye özgürlük
demek için 11
Haziran Çarşamba günü
yine faşist
Türkiye Elçiliği önüne
gidildi.
Sloganların ve
konuşmaların
yapıldığı,
10 kişinin katıldığı protesto 1
saat sürdü.
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“Kendimi mücadelenin en güzel ve önemli bir yerinde görüyorum.
Önemli bir süreçten geçiyoruz ve ben de büyük bir direnişin
içindeyim. Yani mücadelenin tam ortasındayım.” Zehra Kulaksız

29 Haziran - 5 Temmuz
Zehra KULAKSIZ:
3 Mart 1978 Rize doğumludur.
İstanbul’da büyüdü. Lise yıllarında mücadeleye katıldı. 1997’de İstanbul Üniversitesi
İktisat Bölümü’ne girmesiyle mücadelesini
İYÖ-DER içinde sürdürdü. Giderek gençlik
Zehra Kulaksız örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi.
Gençliğin önderlerinden, yol göstericilerinden
biri olarak 29 Haziran 2001’de ölümsüzleşti.
M. Gökhan ÖZOCAK:
19 Aralık Katliamı’ndan sadece 5 gün
önce alnına kızıl bandını takan bir direnişçiydi. Katliama, sonra da iktidarın tahliye
rüşvetine karşı, dışarıda da, alnındaki kızıl
bandı çıkarmayarak cevap veren direnişçiM. Gökhan Özocak lerin, ilk şehitlerinden oldu. 29 Mayıs I960
İzmir doğumlu Gökhan, Bornova Yetiştirme
Yurdu’nda kaldığı yıllarda devrimci mücadeleye ilk adımlarını attı. Dev-Genç içinde yer aldı. İzmir’de Devrimci
Sol’un ilk örgütleyicilerindendi. 1979’da Ödemiş ve
Mamak Hapishaneleri’nde bir süre tutsak kaldı. Çıktıktan
sonra İzmir’de gençlik alanında politik ve askeri sorumluluklar üstlendi. 12 Eylül cuntasının gelişinden kısa süre
sonra tutsak düştü. ‘86’da tahliye olduktan bir süre sonra
Devrimci İşçi Hareketi içinde mücadeleye devam etti.
1993’te yeniden tutsak düştü. 12 Eylül yıllarından tanıdığı
Buca Hapishanesi’ndeydi yine. Yine direniş saflarındaydı.
4 Temmuz 2001’de direniş bayrağını taşıyarak ölümsüzleşti.
İbrahim KARAKUŞ,
Talip GÜLDAL, Yüksel
KARAN
İşkence ve Faşist Teröre
Karşı Mücadele Kampanyasının
son eylemlerinden biri olarak,
İbrahim Karakuş
Talip Güldal
Topkapı'da geniş katılımlı bir
korsan miting düzenlenir. Bu
eylem sırasında polisin ve jandarmanın ateş
açması sonucu çatışma çıkar. Eylemin güvenliğinden sorumlu olan Devrimci Sol militanları,
ateşe karşılık verirler.
İbrahim Karakuş, bu çatışmalar sırasında
Yüksel Karan
şehit düştü. Aynı çatışmada Talip Güldal da
şehit düşerken, Yüksel Karan ağır yaralandı.
Yüksel, uzun süre komada kaldıktan sonra şehit düştü.

Ali Kalkan

Ali KALKAN
Halkının bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde yer aldı. Bunun karşılığında işkencelerden
geçirildi. Cunta hapishanelerinde tutsak kaldı.
Gözaltındayken ve tutuklu kaldığı sürede gördüğü
işkenceler sonucunda, tahliye olduktan kısa bir süre
sonra yakalandığı hastalık nedeniyle, Temmuz 1986'da
onu kaybettik.

Eyüp BEYAZ:
Hapishanelerde süren katliamın sorumlusu, uygulayıcısı Adalet Bakanlığı’na karşı giriştiği feda eylemi
sırasında, AKP iktidarının emrindeki ölüm mangaları
tarafından katledildi. Ardahan Çıldır İlçesi Gölbelen
Köyü doğumlu Eyüp Beyaz, 25 yaşındaydı. Karadeniz
Eyüp Beyaz
Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi mezunu
bir öğretmendi. 1999’da henüz öğrenciyken devrim
mücadelesine katıldı. Mezun olduktan sonra da halkının öğretmeni
olarak devam etti kavgasına. Gençlik örgütlenmesi içinde sorumluluklar üstlendiği dönemde defalarca gözaltına alınıp işkencelerden
geçirildi. Hep başı dik çıktı. Öğrenmeye açık, fedakar, mütevazi
yapısı, militan kişiliğiyle daha ileri görevlere hazırdı. Silahlı
birlikler içinde istihdam edildi. Oligarşi onu ele geçirmek için özel
ekipler kurmuş, adını, resmini afişe etmişti. Ama o yeraltı faaliyetlerini
serinkanlılık ve disiplin içinde sürdürdü. Son üstlendiği görevde, 1
Temmuz 2005’te cüretin, fedakarlığın, adaletin adı olarak hesap
sormak için yola çıktı. Zalimlerin en çok korudukları üslerine
girerek, üzerine doğrultulan namlulara meydan okuyarak ölümsüzleşti.
Ali Arap
ÜNVER:
Ali, lise yıllarında
başlayan devrimci
mücadelesini üniversitede de DevAli Arap Ünver Genç’li olarak sürdürdü. Bursa’da sivil
faşistler tarafından kurulan bir pusuda katledildi.

Muammer
KARAN:
1 9 7 8
Temmuz’unda,
İstanbul,
Kartal’da
Muammer Karan faşistler tarafından kurşunlanarak katledildi.

Halil İbrahim
BAYRAKTAR:
DEV-GENÇ saflarında mücadele
etti. “İşkenceye ve
Faşist Teröre Karşı
Halil İbrahim
Mücadele” kampanBayraktar
yası çerçevesinde
Çemberlitaş’ta
düzenlenen bir gösteri sırasında,
askeri tim tarafından katledildi.

Ferhan
PEKER
1 Mayıs
Mahallesi’nde
örgütlü devrimci halkın
Ferhan Peker bir parçasıydı.
Gecekondu
halkının elektrik sorununu
çözmeye çalışırken, elektrik
çarpması sonucunda Temmuz
1978’de aramızdan ayrıldı.

Anıları Mirasımız
TOPKAPI KORSAN
MİTİNGİ (1980)
Devrimci Sol'un 1980 yazında başlattığı "İşkence ve Faşist
Teröre Karşı Mücadele Kampanyası”nın, son eylemlerinden
biri olarak geniş katılımlı bir korsan miting düşünülmektedir.
Bu eylem aynı zamanda Nihat Erim'in cezalandırıldığı kampanyanın doruğu olacaktır.
Sadece Avrupa Yakası Mahalli Bölgeler Örgütlenmesi’nin
gerçekleştireceği korsan miting, silahlı bir kitle gösterisi
biçiminde olacaktı. Mahallelerden geniş bir kitle katılımının
öngörüldüğü bu eylemde kitle güvenliğini de mahalli bölgelerin
FTKSME'leri sağlayacaktı.
Eylem Topkapı Garajı'nın önünde büyük bir kitle gösterisi
olarak gerçekleştirilecekti. Ancak eylem bununla sınırlı da
değildir, çok yönlüdür. Gösterinin ana gövdesini oluşturacak
olan yaklaşık 1000 kişi, Topkapı'daki dört yolda sloganlarla,
konuşma ve devrim andı ile gösteri yaparken, bütün yollar
tutulup yakılacak, bu sırada Topkapı Surları'na büyük boyutlarda
pankartlar ve Devrimci Sol bayrağı asılacaktır. Ayrıca garaj
bölgesi içindeki bütün polis noktaları ve jandarma enterne
edilip, polis noktaları yakılacak ve silahlarına el konulacaktır.
Bunlar yapılırken, aynı zamanda eyleme yönelik dışarıdan özellikle de Edirnekapı Yurdu'na yerleşmiş bulunan jandarma
komandolarından- gelebilecek olan müdahale ve saldırıya karşı
yollarda özel güvenlik alınacaktır. Tüm bunlar için yaklaşık
40 kişi silahlı güvenlik alacaktır.
Eylemin başlamasına 15-20 dakika kala, eylemi başlatmakla
görevli arkadaş, eylemin başlaması için işaret vermeden önce,
eylem alanını son bir kez daha kontrole çıkar. Çevrede her
zamankinden çok fazla ekip otosu ve silahlı polis vardır. Bir
olağanüstülük olduğu açıktır. Bunlar jandarmayla birlikte
bölgede önlem almaktadırlar. Gösteriye katılacak kitlenin
hemen tamamı oradadır. Yer yer kümelendikleri için de dikkat
çekmektedirler. Öyle ki, çevredeki esnaf dahi şüphelenmiş, bir
şeyler olacağının beklentisiyle dikkat kesilmiştir.
Eylemin başlama işaretini verecek olan arkadaş, bu gözlemlerini eylemi örgütleyen mahalli bölgeler üst sorumlusuna
aktarır. Ya eylem hemen başlatılmalı ya da iptal edilmelidir.
Bu düşüncesini açıklarken, güvenlik alacak yoldaşların bir
kısmının ve güvenlikten sorumlu yoldaşın henüz gelmediğini
ve bu nedenle de eylemin iptal edilmesi gerektiğini de belirtir.
Üst sorumlu, eylemin başlamasına on dakika kala eylemin
iptal edilmeyeceği yönündeki kararını iletir. İletilen karar
üzerine eylem başlatılır.
İlk slogan sesiyle birlikte polis ateş açar. Eylemin güvenlik
görevlileri polisin ateşine karşı ateşle cevap verirler. Ancak
daha önceden polis kilit yerleri tutmuş olmasının avantajıyla
çatışmaktadır. Elverişsiz koşullarda çatışmayı kabul etmek
zorunda kalan yoldaşlarımızdan İbrahim Karakuş ve Talip
Güldal, ilk çatışmanın şehidi olurlar. Eylemin inisiyatifi kaybedilmiştir. Bu da eylem kitlesinin dağınıklığına yol açmış,
geride güvenlikten sorumlu yoldaşlarımızla polis ve jandarmalar
kalmıştır. Bu durum karşısında geri çekilme kararı alınır ve
uygulamaya geçilir.

Geri çekilenlerden iki yoldaş bir arabaya el koyup, çatışarak
uzaklaşmak isterler. Amaçları, bütün dikkatleri üzerlerine çekip
diğer yoldaşlarımızın eylem alanından çekilmeleri için zaman
kazandırmaktır. Arabanın içinden ateş ederek Edirnekapı yönüne
giden yoldaşlarımıza Edirnekapı yurduna yerleşmiş bulunan
jandarma taburundan da ateş açılır. Polis çemberinin dışına
çıkmış bulunan bu yoldaşlarımızdan Yüksel Karan G-3 mermileriyle başından vurulur. (Bu yoldaşımız da, aylarca komada
kaldıktan sonra şehit oldu.) Diğer yoldaşımız elinden yaralanmış
olmasına karşın Aksaray'a kadar arabayı kullanır. Aksaray'da
Yüksel'in öldüğünü düşünerek arabayı terkeder.
Polis ve jandarmayla eylem bölgesinde girilen diğer çatışmalarda, bu üç şehidin dışında halktan bir insan ölmüş, beş
kişi de yaralanmıştır.
(...) Polis bir süredir kitle eylemlerine, gösterilerine karşı
daha vahşi, pervasız bir saldırı taktiği izlemektedir. Topkapı
korsan mitingi, bir yanıyla da polisin kitle gösterilerini eylem
biçimi olmaktan çıkarmayı amaçlayan planını da bozacaktır.
Polis bu amacına ulaşmak için kitle gösterilerine silahla saldırırken, yapılacak eylem bu oyunu bozmaktan öte, kitleleri
silahlı gösterilere, çatışmalara da hazırlayacaktır.
Eylemin olumsuz bitişinin akşamı, İstanbul'un gecekondu
semtlerinde, şehit düşen iki Devrimci Sol militanının öfkesi
egemendir. Semtlerde o gece meşaleli gösterilerle şehit yoldaşlar
anılır, hesaplarının sorulacağına dair ant içilir. Hesabın sorulmasında gecikilmez de...
Eylemin ertesi günü, Devrimci Sol savaşçıları, biri bizzat
Topkapı korsan mitinginde silahla ateş ettiği belirlenen, diğeri
de Siyasi Şube'de görev yapan iki polisi cezalandırmışlardır.
Cezalandırılan polislerin üzerine, İbrahim Karakuş ve Talip
Güldal'ın kanlarının yerde kalmayacağını belirten bir bildiri
bırakılır. Cezalandırmaların duyulmasıyla birlikte, bir gece
önce yasa bürünen semtlerde, o günün öğle sonrasında bu kez
coşkulu sloganlar yükselmektedir.
Yüksel
MUNZUR
1 9 8 0
ö n c e s i
Liseli DevGenç içeriYüksel Munzur sinde yer
aldı. Cunta
öncesinde tutsak düşerek
Alemdağ Hapishanesi’nde
kaldı. Cunta sonrasına da
uzanan tutsaklığının ardından 1984’te İTÜ İnşaat
Fakültesi
Çevre
Mühendisliği Bölümü’ne
girdi. Bu dönemde Öğrenci
Derneği çalışmalarına
katıldı. Gençliğin kitlesel
mücadelesinin içindeydi.
Devrimci hareketin bir
taraftarı idi. Yüksel’i 1989
Temmuz
ayında
İstanbul’da geçirdiği bir
trafik kazasında kaybettik.

G e o r g i
DİMİTROV:
2 Temmuz
1949
–
Bulgaristan halkının, on yıllarca
Georgi Dimitrov krallığa, Alman
faşizmine karşı
sürdürdüğü savaşın önderiydi.
Ama o yalnız Bulgaristan halkının değil, dünya halklarının
mücadelesinin önderlerinden biri
de oldu; çeşitli ülkelerin devrimci
örgütleri,
1935’te
onu
Komintern’in
Genel
Sekreterliği’ne seçtiler. 1945’te
onun önderliğiyle kurulan Vatan
Cephesi, Bulgaristan’da iktidarı
ele geçirdi. Bulgaristan Halk
Cumhuriyeti’nin kurucusu, sosyalizmin inşasının başkanı olarak
görevlerini sürdürdü. Dimitrov,
2 Temmuz 1949’da muzaffer bir
devrimci olarak ölümsüzleşti.

Şiir
KABLET TARİHİ

Atasözü
Gemsiz at dizgin olmaz: Plansız
programsız yapılan işten verim alınmaz.

Özlü Söz
"Ya savaş ya ölüm, ya kanlı kavga
ya yok oluş. Sorunun amansız çözüm
yolu işte bu"
(Ateşi Çalmak cilt 2 syf. 214)

Fıkra
Nasreddin Hoca bir gün Bey ve Silahtar ile ava gitmiş. Yolda terleyen Bey
ve yardımcısı elbiselerini çıkarmış Hoca’ya vermişler. Yürürken Bey demiş ki;
-Hoca efendi yükün bir eşek yükü
kadar olmuş!
Hoca hemen cevabı vermiş.
-Hayır beyim, bir değil iki eşeğin
yükü!

Çok uzaklardan geliyoruz
çok uzaklardan...
Kulaklarımızda hala
şimşekli sesi var sapan
taşlarının.
Ormanlarında yabani
aygırlar kişniyen
dağ başlarının
kanlı hayvan kemikleriyle çevrilen sınırları
geldiğimiz yolun ucudur.
Yine fakat
geniş kalçalı genç bir
ananın
gergin gebe karnı gibi
doğurucudur
mataralarımızda çalkalanan su.
Çok uzaklardan geliyoruz..
Tütüyor yanık bir et kokusu
çizmelerimizin köselesinden..
Ürkerek
adımlarımızın sesinden

kanlı karanlık yıllar
kanatlı bir hayvan gibi
havalanıyor.
Ve karanlıklarda yanıyor
en önde gidenin
ateş bir ok gibi gerilen
kolu..
Çok uzaklardan geliyoruz
çok uzaklardan..
Kaybetmedik bağımızı
çok uzaklarla
Bize hala
konduğumuz mirası hatırlatır
Bedreddini Simavinin
boynuna inen satır.
Engürülü esnaf Ahilerle beraberdik.
Biliriz
hangi pir aşkına biz
sultan ordularına kıllı
göğüslerimizi gerdik.
Çok uzaklardan geliyoruz.
Alevli bir fanus gibi taşıyoruz ellerimizde
ihrak binnar edilen Galile'nin

dönen küre gibi yuvarlak kafasını.
Ve ancak
bizim kartal burunlarımızda buluyor
layık olduğu yeri
materyalist camcı İspinozanın
gözlükleri..
Çok uzaklardan geliyoruz
çok uzaklardan
Ve artık
saçlarımızı tutuşturarak
gecenin evinde yangın
çıkaracağız;
çocuklarımızın başlarıyla kıracağız
karanlık camlarını!..
Ve bizden sonra gelenler
demir parmaklıklardan
değil,
asma bahçelerden seyredecek
bahar sabahlarını, yaz
akşamlarını...
Nazım Hikmet
1929

