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İçindekiler
4 Savaşıyoruz, savaştırıyoruz -2Oligarşinin Parlamentosuna
Girenler; Işbirlikçi Tekellerin
Hizmetçisi Olur!

8 Bu tokalaşma, bu gülücükler;
11

devrimcilere saldırının
ödülüdür!
Mustafa Ceylan’ın vurulmasının
her anını yalanla ören ESP,
gerçeklerin hiçbir yalanla
gizlenemeyeceğini
düşünemedi!

14 Röportaj: Mustafa Ceylan:
Çok yalan şeyler söylenmiş,
Halk Cephesi’nin beni
vurması için hiçbir neden yok!

16 Halk Meclisleri;
Birliğimiz, Gücümüzdür:
Geçmişin deneyimiyle
bugünümüzü aydınlatalım

20
23

25
28 Kürt halkı emperyalizmin
32
34
36
37

19

bölge gücü olmayacaktır!
Süleyman Demirel:
O bir halk düşmanıydı!
Halk düşmanlığıdır ortaklıkları!
Silahlanmalıyız!
Anadolu Cephesi:
Toplantı nasıl yapılır?
En kötü şer, ehven-i şerdir

Gençlik Federasyonu’ndan

toprağında Grup Yorum
konser çalışması yapıyor
halkımız

44 Ruhi Su direnenlerin zaferini
yıllar önce ilan etmişti:
“Meydanları zapt ettiler
yine...” 700 bin kişiyle
meydanları bir kez daha
zapt ettik

46 TAYAD’lı Aileler:
Şehitlerimiz ve tutsaklarımız
için adalet istiyoruz!

48 Yozlaşmaya, kentsel dönüşüme,
adaletsizliklere karşı
birliğimizi büyütelim!

50 Kamu Emekçileri Cephesi:
Cüretle, bedel ödemeyi göze
alarak; yasalar ve yasakları
aşan bir mücadele çizgisini
hayata geçireceğiz!

52 Hatice Yüksel’in
39 Ülkemizde Gençlik:

18 Sarıyer Belediye işçileri CHP il
binası önüne çadır kurdular!
“Siz ay sonu nasıl gelir
bilir misiniz?”
Adalet Yoksa Adalet
Savaşçıları Vardır:

Katillerin milletvekili
yapıldığı bu düzeni
halkın adaletiyle yıkacağız
Adaletsizlik sürdükçe,
halk düşmanlarına
rahat uyku yok!
Ölü veya diri;
Berkin’in katillerini alacağız!..
10 Soruda: Kitle çalışması

40
42

Tutsak Dev-Genç’liler
serbest bırakılana dek
eylemlerimiz sürecek
Liseliyiz Biz:
Bize tatil yok...
Anadolu’nun her karış

açlık grevi günlüğü

54 Avrupa’da Yürüyüş:
Haziran şehitlerini anıyor,
ayaklanma ruhunu
geleceğe taşıyoruz

56 Yitirdiklerimiz...
59 Öğretmenimiz...

Her Salı
19.00’ da
A d a le t İ ç in
Tencere-Tava
Ça lı y o r u z !
Yoksul mahallelerimizden gelip sarayları, meydanları sarsacağız!
Kentsel dönüşüme, açlığa, yoksulluğa, katliamlara karşı

ADALET İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!

Halk Cephesi

Seçim Oyunu Bitti, Düzenin Krizi Derinleşiyor
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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 İbaret Değil, Oligarşik
Düzendir! Bu Düzeni Yıkacağız! -2HDP VE ONUN YEDEĞİNDE DÜZENE GİDEN
TÜM SOL-İLERİCİ GÜÇLERE SESLENİYORUZ: DÜZEN İÇİ
HAYALLERLE HALKI ALDATMAYIN! GERÇEKLERE DÖNÜN!
Gerçek; bu devletin oligarşinin
devleti olduğu gerçeğidir...
Gerçek; “demokratik devrim” diye
80 milletvekili ile girdiğiniz bu parlamento, oligarşinin parlamentosudur.
Oligarşinin parlamentosunda, halkın sorunları değil, emperyalistlerin
ve işbirlikçi tekellerin çıkarları korunur...
Seçimlerin üzerinden iki hafta
geçti, halkın adı bile anılmıyor. Halk
adına verilen sözlerin hepsi unutuldu...
Şimdi tüm politikacılar başka bir “sorumluluğu” hatırladılar: Tekellerin
ihtiyacı olan hükümet nasıl kurulacak?
Gerçek TÜSİAD Başkanı Cansen
Başaran Symes’in şu sözlerindedir:
"İş dünyası olarak siyasilerimizin
uzlaşma kültürüyle ülkemizin önünü
açacak bir hükümeti hızla ortaya
koymaları konusunda son derece
olumlu beklentilerimiz var, seçimlerden dolayı ertelenen reformların
hızlı bir şekilde yapılmasını istiyoruz"
diyor.
Gerçek; tekellerin istekleridir...
Seçim öncesinde HDP Eş Başkanları kanal kanal dolaştırılıyordu
burjuva medyada... Şimdi “hiçbir
kırmızı çizgisi” kalmamasına rağmen
bütün partiler koalisyon hesaplarında
HDP’ye “kırmızı çizgi” çekiyor.
HDP 80 milletvekiliyle kendi meşruiyetini kanıtlamaya çabalıyor.
AKP’nin tek başına iktidar olması

engellendi ve HDP ile olan işleri şimdilik bitti, “kuyruk acıları” depreşti
oligarşinin; HDP ne kadar “ben tüm
acıları unuttum, uzlaşalım, düzen
içine yerleşmek istiyorum” dese de
oligarşi o kadar çabuk kabul etmiyor.
Gerçek; emperyalizm ve faşizm gerçeğidir. Bu gerçeği gözardı ettiğiniz
sürece “barış, demokrasi, çözüm...”
adına kurduğunuz tüm hayalleriniz
faşizmin duvarına çarparak yıkılacaktır.
1- Ülkemiz emperyalizmin yeni
sömürgesi bir ülkedir.
2- Emperyalist sömürü; işbirlikçi
burjuvazi ve diğer prekapitalist (toprak
ağaları, tefeci-tüccarlar) unsurların
oluşturduğu oligarşi tarafından gerçekleştirilir. Gülücükler dağıtarak tokalaştığınız oligarşinin temsilcileri
vatanımızı ve halklarımızı emperyalizm adına sömüren kan emici halkların katili bir güçtür.
3- Ülkemiz, emperyalistlerle yapılan ekonomik, askeri, siyasi anlaşmalar ile göbeğinden bağımlı hale
getirilmiştir.
4- Yeni sömürge ülkemizin ekonomisi, emperyalistlerin ve işbirlikçi
tekellerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiştir.
5- Ekonomik bağımlılığı olmayan
bir ülkenin askeri ve siyasi bağımsızlığı da söz konusu olamaz...
6- Bu nedenle yeni sömürge ül-

OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNA GİRENLER

kemizin parlamentosu, halkın değil,
emperyalist ve işbirlikçi tekellerin
çıkarlarını korumak için vardır...
7- Milli ordu, milli polis diye
bize yutturulmaya çalışılan ordu ve
polis; emperyalizmin çıkarlarını korumak için örgütlenmiş kendi halkına
düşman iç savaş ordusudur.
“Sokaklarda nefes alma” hayaliniz daha ilk haftasında polisin TOMA’larına çarptı. Biber gazıyla boğuldu...
“Aramızda çocuklar var. Aramızda elinde taş, yüzünde maske
olan kimse yok” demeniz sizi faşizmin zulmünden kurtaramadı.
“Akıllı solculuğunuz” faşizmi kandıramadı.
8- Halkımız, emperyalistler ve
işbirlikçi tekeller tarafından çifte sömürü altında ezilmektedir.

Bütün Bunların Sonucu
Olarak;
1- YENİ SÖMÜRGE ÜLKEMİZDE SÜREKLİ BİR EKONOMİK KRİZ VARDIR: Ekonomi
emperyalistlerin çıkarlarına göre şekillendirildiği ve emperyalistler kendi
krizlerini de bizim gibi ülkelerin üstüne yıktığı için asla krizlerden kurtulamaz... Sürekli bir ekonomik kriz
vardır. Ekonomik kalkınma, halkın
açlık ve yoksulluğunun, işsizliğinin
giderilmesi vb. bunların hepsi demagojiden ibarettir...
2- YENİ SÖMÜRGE ÜLKEMİZDE SÜREKLİ BİR SİYASAL
KRİZ VARDIR: Oligarşiyi oluşturan
hakim güçlerden burjuvazi kendi dinamikleriyle değil, baştan emperyalizme bağımlı olarak geliştiği için
güçsüzdür. Bu güçsüzlüğü işbirlikçi
burjuvaziyi halka karşı diğer prekapitalist unsurlarla oligarşik ittifaka
zorlamıştır. Emperyalizmden arta kalan sömürüden daha fazla pay almak
isteyen oligarşik güçler, sürekli bir
çatışma halindedir ve emekçi halkların
karşısında güçsüzdürler. Bu nedenle
OLİGARŞİ SÜREKLİ BİR SİYASİ
KRİZ İÇİNDEDİR!
3- YENİ SÖMÜRGE ÜLKEMİZDE SÜREKLİ BİR SOSYAL

KRİZ VARDIR: Çifte sömürünün
halktaki karşılığı açlık, yoksulluk ve
sefalettir.
Sonuç; DİSK AR'ın yaptığı araştırmaya göre, 2015 Mart ayı işsizlik
oranı resmi işsizlere iş arama umudunu yitirenler de eklenince % 17.5'e
çıkmıştır. Yani ülkemizde 6 milyon
568 bin işsiz var... Her işsizin bakmakla yükümlü olduğu üç kişi olduğunu kabul edersek 19 milyon 704
bin kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır.
Yaklaşık 20 milyonun aç olduğu
50 milyonun yoksulluk sınırının altında yaşam kavgası verdiği ülkemizde SOSYAL KRİZ ASLA BİTMEZ.
EKONOMİK, SİYASİ, SOSYAL
KRİZİN SÜREKLİ OLDUĞU YENİ
SÖMÜRGE ÜLKEMİZDE OLİGARŞİ HALKI BASKI, TERÖR,
YALAN ve DEMAGOJİ olmadan
yönetemez.
Yani oligarşi iktidarını ancak faşist
terörle sürdürebilir. Faşizm; ülkenin
yönetim biçimidir ve süreklidir…
Dimitrov faşizmi, “Finans kapitalin en gerici, en şoven ve en emperyalist unsurlarının açık terörcü
diktatörlüğüdür" diye tanımlıyor.
Mahir Çayan’ın tanımıyla yeni
sömürge ülkemizdeki adı "sömürge
tipi faşizm"dir. Klasik faşizmden
ayırt edici özelliği sürekli olmasıdır.
Onun için düzen partilerinin demokratikleşme vb. hiçbir vaatlerine
kanmayın. 1950'lerden beri iktidarlar
tarafından açılan "demokratikleşme
paketleri" ile bırakalım demokratikleşmeyi baskı ve terörün daha da
artması bundandır.
Sömürge tipi faşizm AÇIK ve
GİZLİ olmak üzere iki biçimde icra
edilir...

1- Gizli Faşizm:
Diğer bir deyimle SANDIKSAL
DEMOKRASİ yani DEMOKRASİCİLİK OYUNUDUR. Burjuva
demokrasisi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.
- Göstermelik bir parlamento vardır.

- 5 yılda bir seçimler yapılır.
- Parlamento halka umut olarak
gösterilir.
“Bu düzenden bir şikayetin varsa
seçimlerde sandık önüne geldiğinde
değiştir… Değiştirmek için politika
yap… düzen partilerinin içinde çalış… Bu parti olmadı bir dahaki
sefere diğerini dene…” derler.
Demokrasicilik oyununun tek aracı parlamento değildir…
- Sivil toplum kuruluşları…
- Medya ve gelişmiş propaganda
araçları...
- Burjuvazinin ideolojik hegemonyası…
- Yalan ve demagoji, din, vatan,
millet, bayrak, halkın kültürel değerleri, halkı düzen içinde tutmak
için önemli araçlardır.

2- Açık Faşizm:
Demokrasicilik oyununun sürdürülemediği durumda başvurulur. Açık
faşizm sürekli değildir, genellikle
oligarşi ipin ucunu kaçırdığında
başvurur. Ordu yönetime el koyar,
ipin ucu tekrar yakalanana kadar
parlamento dahil tüm kurumlar feshedilir.. Demokratik kurumlar kapatılır, haklar gasp edilir… Halk terörle
sindirilir…

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

3- Açık ve Gizli Faşizm
12 Eylül İle Birlikte
Kurumsallaşmıştır
Oligarşi, 12 Eylül cuntası yönetiminde, tekrar tekrar cuntalara ihtiyaç
duymamak için açık faşizmi kurumsallaştırmaya çalıştı. Böylelikle, cuntalara başvurmadan da açık faşizmin
yöntem ve baskıları uygulanabilecekti.
Böylece hem "demokrasi var" denilebilecek, hem de gerek duyuldukça
açık faşizm uygulamalarına başvurulabilecekti. Nitekim, bugün tam
da böyle yapılmaktadır.
12 Eylül'ün üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül'ün sürmesi
de işte bunun sonucunda mümkün
olmaktadır.

İŞBİRLİKÇİ TEKELLERİN HİZMETÇİSİ OLUR!
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Faşizm Gerçeği
Silahlı Mücadeleyi
Zorunlu Kılar
Türkiye gerçeği budur. Kürt milliyetçi hareket düzenle uzlaşmak için
silahlı mücadelenin miadının dolduğunu ilan etti. Tam tersine; faşizm
koşulları devrim için silahlı mücadelenin zorunluluğudur.
Faşizm koşullarında haklar ve özgürlükler, suya yazılmış yazı gibidir;
bugün var, yarın yoktur. 20 kişilik
hapishane koğuşunda 120 tutsak yaşamaya zorlanır... Yeni bir koğuş isteyen tutusaklar bütün halka “ders”
olsun diye en vahşi işkencelerle
katledilir. Ulucanlar, 19 Aralık katliamları bu ülkede yaşandı.
Faşizmle yönetilen ülkemizde kazanılan hiçbir hakkın kalıcılığı yoktur.
Kazanılmış haklarımızı kullanmak
için bile bedel ödemeyi göze almak
zorundasınız.
Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Örneğin, grev yapmak anayasal
bir haktır ancak iktidarlar tarafından
“milli güvenlik” denilerek fiilen
gaspedilir.
Konser yapmanın bile keyfi olarak
yasaklandığı bir ülkede yaşıyoruz.
Bangır bangır iktidardaki partiler istediği her yeri miting alanına çevirir,
ama Grup Yorum’a konser yasaklanır.
Evet, burası Türkiye; yani faşizmin
iktidar olduğu bir ülkede yaşıyoruz;
konser yapmak için bile en büyük
bedelleri ödemeyi göze almak zorundasınız.
Bugün faşizmin yasaklarına rağmen yüzbinlerin katıldığı konserleri
yapıyorsak, bizim gerçeğimizdir. Mesele ne bir koğuş meselesidir, ne de
bir konserdir; mesele faşizme boyun
eğmemektir; mesele faşizmi yerle
bir edecek devrim için, halkın iktidarı
için her türlü bedeli göze alarak savaşmamızdır.
Parlamentoculuk hayalleriyle “rahat nefes alma” hayalleri kuranlar,
halkın umutlarını düzene yedekleyenler bu düzende “DEMOKRASİ”
“FAŞİZM” olduğunu öğrenecekler.
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Cepheliler!
Halkımız!
Biz Devrimciyiz!
Biz İktidarı İstiyoruz!
Devrim silahla yapılır, silahla korunur... Dünyada tek başımıza da
kalsak silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz.
Emperyalizmle ve işbirlikçi iktidarlarla uzlaşarak hiçbir halk kurtulmamıştır, kurtulamaz.
Halklar için kurtuluşun tek yolu
silahlı mücadeledir!
Devrim, oligarşinin parlamentosunda yapılamaz.
Seçimler oligarşinin krizine çözüm
olmayacak, kriz daha da derinleşecek...
Reformizm, Tayyip Erdoğan başkan olmazsa, AKP’nin iktidardaki
gücü sınırlanırsa “rahat nefes alacaklarını” sanıyorlar. Solun durumu
bu... Tek sorunları bu düzenin içine
yerleşip “rahat nefes” almaktır.
Meydanlardan “emeğin iktidarını
kurmak”tan bahsedenlere bakın...
Sol adına tarihe geçecek bir utanç
tablosudur. TÜSİAD’la, MÜSİAD’la
tokalaşmalar, oligarşinin sorunlarına
“çözüm” üretmeler...
HDP’in solu bitirme projesi olduğunu sık sık yazıyoruz... Oligarşinin
parlamentosunda ‘kriz’ çözmeye soyunmak reformist anlamda da bir
solculuğun tartışılacağı noktadır.

Devrimcilerin Görevi
Oligarşinin Krizine
Çözüm Bulmak Değil,
Krizi Daha da
Derinleştirmektir
Seçim meydanlarından halkın iktidarını kuracağız diyenler, bakın,
parlamentoya girdikleri ilk günden
itibaren oligarşinin krizine çözüm
üretmenin kaygısına düştüler...

Biz Oligarşinin Krizini
Derinleştireceğiz!
Herkes Silahları Bırakıp
Teslim Olsa da Biz

Savaşı Büyüteceğiz!
Faşizm AKP’den ibaret değil, faşizm oligarşinin yönetim biçimidir.
AKP’nin iktidardaki gücünün kırılmasıyla demokrasi gelmeyecek,
faşist terör bitmeyecektir. Hükümeti
kuran koalisyonda hangi partiler olursa olsun faşizm onlar tarafından yürütülecektir.
Oligarşinin yönetememe krizi
daha da derinleşecektir. Kurulacak
hiçbir koalisyon alternatifi bu gerçeği
değiştirmez.
Patron örgütleri direktifini verdi;
uzun süreli, partilerin kendi aralarındaki bütün çelişkilerin bir kenara
konulduğu, tekeller için hızla gerekli
‘reformları’ yapan bir hükümet istiyor.
Ve HDP dahil bütün siyasi partiler
buna oldukça teşne durumunda...
Ancak ne yaparlarsa yapsınlar kurulacak hükümetlerin ömrü uzun olmayacaktır. Oligarşinin yönetememe
krizi daha da derinleşecektir...
Hadi çözün bakalım oligarşinin
krizini, nasıl çözeceksiniz?
Haydi hem tekellerin sözcülüğünü
yapıp, hem de açlığı yok edin.
Haydi seçim meydanlarından bol
keseden dağıttığınız asgari ücreti
1.800 lira yapın.
Haydi 20 milyonu bulan işsizler
ordusuna iş bulun... aş bulun... yoksulluğu giderin...
Haydi sömürüye son verin... Kürt
sorununu çözün! Alevi halkımızın
sorunlarını çözün... Demokrasi sorununu çözün...
Çözemezsiniz... Halkın hiçbir sorununu çözemezsiniz, çünkü o parlamento halkın sorunlarının çözüleceği parlamento değildir. Oligarşinin
parlamentosudur. Halkın sorunlarının
kaynağı o parlamentodur. Oligarşinin
krizi ise yapısaldır; çözemezsiniz;
ancak faşist terörle ömrünü uzatırsınız...
HALKIMIZ!
Çözüm devrimde,
Çözüm, oligarşinin parlamentosunda değil, halk meclislerinde...
Çözüm halkın savaşını büyüt-
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mekte... Çözüm halkın iktidarında...

Faşizmin İktidar Olduğu
Ülkemizde Bedel
Ödemeyi Göze Almadan
Hiçbir Hak Kazanılamaz!
Direnmek zorundayız... Her şey
için direnmek zorundayız. En temel,
en sıradan haklarımız için bile en
büyük bedelleri göze alarak direnmeden hiçbir hakkı kazanamayız...
Bakın Berkin Elvan davasına...
Katillerin kim olduğu biliniyor, fakat
yargılanmıyor.
Bu düzenin kendi yasalarına uymasını sağlamak için bile ölümüne
direnmek gerekiyor...
Hasta tutsak Güler Zere’yi düşünün... Tedavi olabilmek için bütün
Halk Cephesi seferber olmak zorunda
kaldı... Geceli gündüzlü aylarca direndik...
İstanbul Adliyesi önünde basın
açıklaması yapmak bile yasak...
Basın açıklaması hakkımızı kullanmak için yüzlerce insanımız yerlerde
sürüklendi, gözaltına alındı, tutuklandı, kafamız yarıldı, gözümüz patlatıldı, kolumuz bacağımız kırıldı...
Reformizme, oportünizme sorarsanız bir basın açıklaması için bu
kadar bedel ödemeye “kendimizi
hırpalatmaya değmez”dir.
Mesele bir basın açıklaması değildir... Faşizmin dayatmalarına, terörüne teslim olmamaktır. Boyun eğmemektir.
Bakın ülkemize; faşizmin saldırıları mı yok? Hayır var... AKP kendinden olmayan herkese pervasızca
saldırıyor... Ancak bizim dışımızda
hiçkimse direnmiyor.
İşçilerin, memurların kazanılmış
hakları adım adım yok ediliyor. Tek
bir direniş var mı?
İşçilerden memurlara, mühendislerden avukatlara, öğrencilerden mahallelilere, TAYAD’dan Yürüyüş dergisine... direnen bir biz varız...
Berkin Elvan’a, Haziran şehitlerine adalet istediği için yüzlerce öğrenciye, öğretim görevlisine soruşturma açıldı... Tutuklananlar oldu.

Sürgün edilen, işinden atılan öğretim
görevlileri oldu.
SADECE KAMU EMEKÇİLERİ CEPHELİ İKİ DEVRİMCİ
MEMUR DİRENİYOR!
İki devrimci memur Eskişehir’de
direnirken onların üyesi oldukları
sendikaları bırakalım direnmeyi, direnişe destek vermeyi; direniş statülerini bozduğu için adeta görmezden
geliyor. NEDEN SAHİPLENMİYORSUNUZ DİYE ELEŞTİREN
ÜYELERİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇIYOR!
Direnenleri sahiplenmeyip soruşturma açan KESK’in utanç verici bu
durumunu da yerle bir edeceğiz...
Bugün KESK yönetimi de -işçilerin patron sendikalarında olduğu
gibi- memur mücadelesinin önünde
barikata dönüşmüştür.
Sendikaların emekçilerin önüne
ördüğü bu uzlaşmacı, icazetçi, teslimiyetçi barikatları yıkmadan kamu
emekçilerinin mücadelesi geliştirilemez. KESK bugün kamu emekçilerini düzene yedekleyen bir misyon
yüklenmektedir.
KESK, DİSK, TÜRK-İŞ, HAKİŞ... bütün olarak sendikalar bitmiştir...
İşte, metal işçilerinin direnişi bunun hayatın içindeki kanıtıdır.
Binlerce işçi patronlarla birlikte
üyesi olduğu sendikaya karşı da direndi... Direnişin taleplerinden birisi
sendikanın feshedilip işçi temsilciliklerinin muhatap alınması oldu.
Sendikalar yıllardır “işçilerin bilinci geri, eylemlere katılmıyorlar,
korkuyorlar, duyarsızlar...” gibi bahanelerle direnişlerin, mücadelenin
önünde engel oldular. Şimdi işçiler
sırtlarında bir kambur gibi taşıdıkları
patron sendikacılığını, sırtından atıyor.
Devrimci İşçi Hareketi olarak onlarca direnişi örgütledik ve tüm direnişlerde zaferler kazandık.
Binlerce üyesi olan konfederasyonlara bakın, örgütledikleri tek bir
direniş yoktur...
Görevleri onlara rağmen başlayan
direnişlerin altından girip üstünden

çıkıp tasfiye etmektir.

Biz Savaşıyoruz,
Savaştırıyoruz!
Tekstil işçisi DİH’li Erkan Munar
keyfi biçimde işten atılmaya karşı
105 gün direndi ve kazandı.
951 bin eğitim görevlisi, 125 bin
Eğitim-Sen üyesi içinden sadece 2
KEC’li memur direniyor...
AKP, yoksul gecekondu mahallelerini, polis ve mafya çeteleri işbirliğinde uyuşturucuyla zehirliyor.
Polis terörüne, uyuşturucu çetelerine
karşı tek direnen biziz...
Faşizm gerçeği reformizmin, uzlaşmacı teslimiyetçilerin gerçeğine
uymuyor.
Ülkemizin sokaklarında demokrasi
rüzgarları esmeyecek... Gerek oligarşi
içi çatışmalar, gerekse oligarşinin
halka savaşı kıran kırana sürecek...
Sınıflar savaşı gerçeği HDP teslimiyetçiliğinin barikatlarını yıkıp
geçecek...

Sayı: 475

Yürüyüş

Sonuç olarak;
1- Ülkemiz, emperyalizmin gizli
işgali altında, faşizmle yönetilen,
devrime gebe bir ülkedir.
2- Ekonomik, siyasi, sosyal sürekli
bir milli kriz vardır. Çelişkilerin yoğun yaşandığı bir ülkedeyiz.
3- Sürekli faşizm koşulları, silahlı
mücadelenin objektif şartlarını oluşturur.
4- Demokrasi sorunu, devrim sorunudur. Demokratik mücadele devrim mücadelesinin parçasıdır.
5- En küçük haklar için en büyük
bedelleri göze almadan, en küçük
hak kırıntısını dahi kazanmak mümkün değildir...
6- Parlamenterizm, halkların mücadelesinin önüne kurulmuş bir tuzaktır, bataktır.
7- Halkımız; sizleri sahte umutlarla düzene değil, devrim için savaşa,
savaşı büyütmeye çağırıyoruz.
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM
KAZANALIM...

İŞBİRLİKÇİ TEKELLERİN HİZMETÇİSİ OLUR!
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Kan emici TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran
Symes seçimlerden sonra HDP Eşbaşkanı
‘komünist’ Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti!

Kimin Atına Binersen
Onun Kılıcını Sallarsın!

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes
HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ

Oligarşinin Parlamentosuna
Girenler İşbirlikçi Tekellerin
Hizmetçisi Olur!

Bu Tokalaşma, Bu Gülücükler
Devrimcilere Saldırının Ödülüdür!
Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

DÜZENE DÖNENLER ÖNCE
DEVRİMCİLERE SALDIRIR!
Çünkü;
1- Devrimcilere saldırmadan
düzene dönekliklerini
kanıtlayamazlar
2- Devrimcileri düzene
dönüşün önündeki en büyük
engel olarak görürler.
Devrimciler var olduğu sürece ihaneti meşrulaştıramazlar.
3- Devrimciler var olduğu
sürece inkarcılıklarını,
tasfiyeciliklerini ve teslimiyeti
meşrulaştıramazlar.
Devrimciler yüzlerine
tutulan aynadır!
4- Düzene dönenler hiçbir
zaman düzene döndüklerini
açıkça ifade etmezler.
Pratikte düzen içi, söylemde
en koyu “komünist”tirler!
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Bu resim, sol adına ibretlik bir
toblodur. “Sol”un tarihinde bir
ilktir. Ve utanç tablosudur. Kürt
milliyetçileri, reformizm, oportünizm solun tarihine bu utanç verici
tabloyu kazandırmıştır...
Hayır, biz bunu SOL adına kabul etmiyoruz; bu tablo SOL’un
değil, uzlaşmacılığın, işbirlikçiliğin,
teslimiyetin, düzene dönüşün tablosudur! Tasfiyeciliğin tablosudur...
Kürt milliyetçilerinde, reformizmde-oportünizmde dost düşman kavramı yer değiştirmiştir.
İçinde sol değerlerin kırıntısı
kalanlar bu tabloyu görmeli ve
söyleyecek sözü olmalıdır.
Seçim meydanlarında “emeğin
iktidarını kuracağız” demişlerdi.
Kiminle kuracaksınız emeğin
iktidarını? Sıktığınız o ellerden
kan halkların kanı damlıyor.
Eskişehir’de iki devrimci
kamu emekçisi adalet istedikler
için işten atıldılar ve haftalardır
işlerine geri dönmek için direniyorlar. Emeğin iktidarını kuracağız
diyenler direnen iki devrimci memurun semtinden bile geçmiyorlar.
Fakat ilk randevularını elinden

kan damlayan katil TÜSİAD’ın,
MÜSİAD’ın, TOBB’un başkanlarına verdiler.

Halk Cephesi ile İlişki
Kesenlerin, İlişki
Kuracağı Kesimler
TÜSİAD’lar,
MÜSİAD’lar, TOBB’lar
Olur!
Bu gidiş bizim açımızdan sürpriz değildir.
Kürt milliyetçi hareketin 1 Ocak
2006 yılında Yunanistan’ın Lavrion’da başlayan saldırıları sistemli
bir şekilde sürmüştür.
Lavrion saldırısının başladığı
yıllar Kürt milliyetçi hareketin
AKP iktidarı ile uzlaşmaya çalıştığı,
Kürt sorununun çözümünü AB
uyum yasaları çerçevesinde emperyalistlere havale ettiği dönemdir.
Aynı dönem emperyalizm ve
işbirlikçi oligarşinin Türkiye’den
devrim umudunu yok etmek için
F tipi tecrit saldırısına karşı devrimcilerin ölümüne direnişi sürdürdüğü yıllardır.
Yunanistan’ın Lavrion’da ve
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Kan emici MÜSİAD Başkanı Nail Olpak da
seçimlerden sonra HDP Eşbaşkanı ‘komünist’
Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti! “Mecliste yeni bir maceraya gidilmeden, erken seçim hesapları yapılmadan hızlı bir şekilde koalisyon çıkarılmalı"

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak
HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ
İstanbul Gazi Mahallesi’nde Kürt
milliyetçi hareket devrimcilere saldırırken Taksim Meydanı’nda Halk
Kurtuluş Savaşçısı Sergül Albayrak
emperyalizmin ve oligarşinin teslim
alma politikalarına karşı bedenini
alev topuna çevirmişti.
Devrimciler emperyalizme ve oligarşiye karşı 122 şehit vererek kıyasıya bir çatışmanın içindeyken bir
taraftan da Kürt milliyetçilerinin saldırıları sürdü.
Gülsuyu’ndan, 1 Mayıs Mahallesi’ne, Sarıgazi’den Okmeydanı’na,
Çayan’a, Gazi’ye, Alibeyköy’e defalarca kez derneklerimiz basıldı,
camları kırıldı, molotofla ateşe verildi,
mutfak tüpü açılıp dernek binası patlatılmak istendi...
Kürt milliyetçi hareket devrimci
harekete yönelik bütün bu saldırıları
sürürdürürken AKP iktidarı ile kol
kola oldular. “17 bin faili meçhulü,
Diyarbakır Hapishanesi’nde gördükleri işkenceleri, toplu mezarları
unutmaya hazır olduklarını” söylediler...
Ancak oligarşiye bunlar yetmiyor
du; Kürt milliyetçi hareket rüştünü
ispatlamak için kesintisiz bize saldırdı... Çünkü emperyalizme ve oligarşiye karşı direnen tek biz vardık.
Bize saldırınca oligarşiye yaranacaklarını düşündüler.
İşte bu fotograf Kürt milliyetçi
hareketin devrimcilere neden saldırdığını açık seçik anlatıyor.
Resimde gördüğümüz HDP Eş
Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP içinde ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
adına bulunmaktadır. ESP ise kendini
Marksist, Leninist, Komünist bir

parti olarak isimlendirir.
ESP anlayışı başından beri
Kürt milliyetçilerinin
Cephe’ye saldırılarına
üstü örtülü destek vermiştir.
En son 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri
döneminde Çayan Mahallesi’ndeki
Kürt milliyetçilerinin saldırısında
açıkça yer almıştır. Yer almanın da
ötesinde provokatör, kışkırtıcı bir
tavır izlemiştir. Yalanlarla, iftiralarla
Cephe’ye yönelik saldırılarını sürdürmüştür. Düşmanın bile yapmadığı
şekilde kurumlarımız yakılmış, insanlarımıza kurşunlar sıkılmıştır.
Bütün bunların SOL İÇİ ÇATIŞMA olmadığını söyledik...
Bu saldırılar DÜZENE DÖNENLERİN DOĞAL REFLEKSİDİR!
DÜZENE DÖNENLER DEVRİMCİLERE DÜŞMANLAŞIRLAR...
BU İKİ KERE İKİNİN DÖRT
ETTİĞİ KADAR KESİNDİR...
Cephe düşmanla kıyasıya çatışırken Cephe’ye saldırmasalardı, Cephe
ile ilişkilerini kesmeselerdi Marksist
Leninist Komünist Figen Yüksekdağ
TÜSİAD Başkanı ile, MÜSİAD Başkanı ile bu pozları veremezdi.
SIKTIĞINIZ O ELLERDE İŞ
CİNAYETLERİNDE HER GÜN
KATLEDİLEN 4 İŞÇİNİN KANI
VAR!
Marx, “Sermaye kan, ter ve gözyaşından oluşur" diyor.

“Düzene Dönenler Önce
Devrimcilere Saldırır”
dedik, Saldırdılar,
kurumlarımızı yaktılar,
insanlarımızı yaraladılar,
Konserlerimizi
Engellediler...

Ünlü Fransız romancı Honore de
Balzac, “Her büyük servetin altında
mutlaka bir suç yatar” diyor.
Sıktığınız o eller, Marx’ın söylediği gibi kan, ter ve gözyaşından
oluşan sermayenin eldir.
Sıktığınız o eller halk düşmanlarının elidir. Kan damlıyor o ellerden,
halkın, emekçilerin kanı... Kürt halkının, Türk halkının, halklarımızın
kanı var... Her gün iş cinayetlerinde
katlettikleri emekçilerin kanı var.
Kiminle kuracaksınız emeğin iktidarını? Emekçilerin kanını akıtanlarla mı?
KANLI ELLERİ SIKANLARIN
ELLERİNE DE KAN BULAŞIR
Kanlı elleri sıkıyorsanız eğer, ellerinizin de kana bulaşmasından kurtulamazsınız.
Halkımızın bir sözü vardır; “kimin
atına binersen onun kılıcını sallarsın”
Girdiğiniz o parlamento da oligarşinin parlamentosudur. Oligarşinin
parlamentosunda oligarşinin çıkarlarını korumak zorundasınız.
Gerçi HDP Eşbaşkanları seçim
meydanlarında her ne kadar “emeğin
iktidarı” deseler de asıl olarak “sermayeyi” de unutmamışlardı.
Eşbaşkan Selahattin Demirtaş
“korumamız gereken sadece işçi değil, işverenin de belli ölçüde korunması gerekiyor” diye belirtmişti.
TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran
Symes diğer partilere olduğu gibi
“Sorumluluklarınızı bilin. Aranızdaki tüm çelişkileri bir kenara bırakıp uzlaşın ve en kısa zamanda
uzun süreli bir hükümeti kurun”
diye direktiflerini verdi.
Bu konuda yapılan açıklamalara
baktığımızda HDP’nin hepsinden
daha “sorumlu” davrandığını görmekteyiz...

İŞBİRLİKÇİ TEKELLERİN HİZMETÇİSİ OLUR!

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015
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Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Komünist Eşbaşkan Figen Yüksekdağ HDP adına bu “sorumluluğu”
şöyle ifade etti: “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 POZİZYONU ÜSTLENDİK."
Kimin krizini çözeceksiniz? Kriz
düzenin krizidir. Devrimcilerin görevi
oligarşinin krizini çözmek değildir.
Böyle bir misyonu yoktur devrimcilerin. Tam tersine devrimcilerin temel
görevi oligarşinin krizini derinleştirmektir. Oligarşiyle uzlaşanlar, oligarşik düzene yerleşmek isteyenlerin
adlarında komünist olması, ezilenlerin, halkın partisi olduğunu söylemeleri bir şey değiştirmiyor; oligarşi
adına düşünüp, oligarşi adına çözümler üretiyor. Kimin atına binersen
onun kılıcını sallarsın... Oligarşinin
düzeninden kabul görmek isteyen
HDP de kendine böyle bir misyon
biçmiş...

Devrimciler ile
İlişki Kesen HDP’liler
Oligarşi ile Arasındaki
Tüm Çizgileri
Kaldırıyor!
“Kırmızı çizgi” burjuvazinin uydurduğu bir kavramdır. İdeolojik
kaynağını burjuvaziden alan reformist,
oportünist sol da hemen bu kavramın
üstüne atladı.
“Kırmızı çizgi”den kastedilen
verilecek tavizlerin sınırıdır. Fakat
burjuvazinin “kırmızı çizgileri” her
zaman çıkarlarına göre belirlendiği
için “kırmızı çizgileri” sürekli değişir.
Esasında hiçbir kırmızı çizgileri yoktur...
Devrimcilerin “kırmızı çizgileri”
değil, ilke ve kuralları vardır. İlke
ve kuralları belirleyen sınıflar mücadelesinin kendisidir. Devrimciler
ilkelerinden asla taviz vermezler...
İlkelerden verilen her ödün, burjuva
ideolojisi karşısında devrim müca-
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1- Düzene dönenler,
devrime sırt çevirir.
2- Devrime sırtını dönenler,
devrimcilere düşmanlaşırlar.
3- Savaşmamanın, çatışmamanın
teorisini yapmak için
devrimcilere saldırır, onları
provokatörlükle suçlarlar.
4- Kendi teslimiyetçiliklerini,
uzlaşmacılıklarını teorize etmek
için devrimcileri karalarlar.
5- Düzene dönenler önce
Cephe’ye saldırır; Çünkü
emperyalizm ve oligarşi
karşısında en büyük tehlike,
ideolojik netliği ve iktidar
iddiasıyla Cephe’dir.
6- Kürt milliyetçilerinin
kuyruğuna takılan "sol"
yok olmaya mahkumdur.
7- Cephe düşmanlığı yapanlar
iflah olmazlar.
8- Düzen bataklıktır,
devrime dönün!
delesinden verilen ödündür.
Komünist Eşbaşkan Figen Yüksekdağ “gelebilecek tüm görüşme
taleplerine kapılarımız açık” diyerek
hiçbir ilkelerinin olmadığını söylüyor.
Açtıkları kapıdan girecek kişilerin
eli kanlı katil MHP’nin olmasının
bir önemi yok...
Komünist Eşbaşkan Yüksekdağ
için zaten ilkeler diye bir şey yok,
daha da ötesi burjuvazinin diliyle,
beyniyle konuşup kimsenin “‘Benim
kırmızı çizgilerim, benim anlayışım,
merkezim, çerçevem' gibi dayatmaya
girme hakkı yoktur...” diyor. Yani
burjuva partilerine bile “kımızı çizgilerinizden vazgeçin” diye akıl veriyor.
Düzene gidişte çürümenin sınırı
yoktur: Faşist parti MHP bile patron
örgütlerinden MÜSİAD’ın görüşme
teklifini kabul etmedi...
HDP ise ellerinden işçilerin emekçilerin, tüm Türkiye halklarının kanı
damlayan patron örgütlerine kapılarını
ardına kadar açtı.

Burjuvaziye düzene döndüklerini ispatlamak için veremeyecekleri
ödünün olmadığını gösterdiler.

Türkiye Halklarına
Soruyoruz;
1- TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB
gibi örgütler kimdir? Halk Cephesi’nden daha mı devrimcidirler de
Halk Cephesi ile ilişki kesip bunlara
kucak açmaktadır HDP?
ESP’nin uydurduğu “Mustafa
Ceylan’ı Cepheliler vurdu” yalanını gerekçe gösteren HDP’liler
Halk Cephesi ile tüm ilişkilerini
kestiklerini açıkladılar.
Mustafa Ceylan Cephe ile ilişki
kesmenin bahanesidir; Asıl gerekçeyi işte bu iki resim anlatıyor.
Cephe ile ilişkisi olan hiçbir devrimci örgüt TÜSİAD, MÜSİAD
ve TOBBB başkanlarının kanlı
ellerini sıkamaz...
2- MHP kimdir? Yüzlerce devrimcinin, Kürdistan’da binlerce
Kürt’ün katledilmesinden sorumlu
MHP ile görüşmek için “tüm kırmızı
çizgilerini kaldıran” HDP, Halk
Cephesi ile ilişkilerini kesmektedir.
HDP bileşenlerinden ESP, ŞEHİT
CENAZELERİMİZE bile katılmama kararı almıştır!
3- Emeğin iktidarını kuracağız
diye halktan oy isteyenlerin görevi
mecliste oligarşinin krizini çözmek
mi?
4- Faşist düzenle her konuda uzlaşma içinde olan HDP’liler NEDEN
DEVRİMCİLERE SALDIRIYORLAR? ONLARI DEVRİMCİLERE
KARŞI BU KADAR SALDIRGANLAŞTIRAN NEDİR?
Sorularımızın cevabı oldukça açıktır; bilinmeyen, sır olan bir şey yok!
Yüzünü Düzene Dönenlerin Sırtı
Devrime Dönük Olur.
Sırtını Devrime Dönenler Devrimcilere Düşmanlaşırlar!
Bir Bütün Olarak Düzene Dönenlerin Cephe’ye Saldırması Bundandır! Ancak şunu da belirtelim;
Cephe düşmanlığı yapanlar iflah olmaz, düzenin bataklığında yok olur.
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MUSTAFA CEYLAN’IN VURULMASININ HER ANINI
YALANLA ÖREN ESP, GERÇEKLERİN HİÇBİR
YALANLA GİZLENEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNEMEDİ!
YALANLARLA ANCAK KENDİNİZİ DAHA DA KİRLETİRSİNİZ! VAZGEÇİN!
Kürt milliyetçileri 29 Temmuz
2014 günü Çayan, Okmeydanı,
Gazi, Sarıgazi başta olmak üzere
İstanbul’un birçok mahallesinde
Halk Cephelilere saldırdılar.
İçlerinde Halk Cephelilerin cezalandırdığı torbacıların ve çetelerin
de olduğu kalabalık bir güruhla
yapılan bu saldırılarda pompalı tüfek, tabanca, demir çubuk, molotof,
taş, sopa, balta, bıçak ve ses bombaları kullandılar.
Çayan’da "cumhurbaşkanlığı
seçim standımıza saldırıldı" yalanı
ile başlayan saldırılar sonra Halk
Cephesi’nin örgütlü olduğu diğer
mahallelere de yayıldı.
Yüzlerce insanımız yaralandı.
- Esnafların dükkanları tahrip
edildi, camları kırıldı, kasada bulunan
paralar çalındı.
- 20’ye yakın aile tehdit edildi,
evlerinin kapıları zorlandı, 4-5 evin
camları kırıldı. 10-15 tane arabanın
camları kırıldı.
- Okmeydanı Sibel Yalçın çay
ocağı silahlarla tarandı, molotofla
yakıldı.
- Sarıgazi Haklar Derneği molotoflarla yakıldı, kullanılamaz hale
getirildi.
- Gazi Mahallesi, Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi silahlarla taranıp,
motoloflandı.
- Yürüyüş dergisine sloganlarla
saldırıldı.
İnsanlarımız karnından kurşunla
yaralandı, bir gözünü tamamen kaybedenler oldu, kolu çatlayan, burnu,
dişleri kırılanlar, kafasına dikiş atılanlar ve pompalı tüfeklerle yaralananlar oldu.
Gazi Mahallesi’nde 16 yaşındaki
İbrahim Öksüz çeteciler tarafından
silahla vurularak öldürüldü.

MUSTAFA CEYLAN'I İLGİSİ
OLMADIĞI HALDE HALK CEPHESİ
VURDU DİYEREK, BİLE BİLE
YALAN SÖYLEYEN ESP'NİN
YALANLARINI YİNE
MUSTAFA CEYLAN AÇIKLADI...
MUSTAFA CEYLAN'LA
YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJI DA
OKUYUN VE İBRETLİK ESP
YALANLARINI KENDİNİZ GÖRÜN!
Ayrıca bir kişinin de SYKP’liler
tarafından burnu kırıldı.
Daha sayısız insanımız yaralandı,
halkın ve esnafın malları zarar gördü.
Bu saldırılarda bir Cephelinin ölmemesi sadece bir tesadüftür. Kitle
katliamına dönüşmemesinin nedeni
Halk Cephelilerin sol içi şiddet konusundaki sorumlu ve ilkeli tavırlarıdır.
Kürt milliyetçi hareketi ve ona
yedeklenen sol, uyuşturucu ve fuhuş
çeteleri ile birlikte Halk Cephesi’ne
karşı birlik oldular. Kendilerine ilerici,
yurtsever, sosyalist diyenler, uyuşturucu çeteleriyle birlikte Halk Cephesi’ne saldırdılar.
Bu saldırılar yılların emeği ve
bedeli nedeniyle polisin rahatlıkla
giremediği mahallelerde gerçekleşiyordu. Günlerce Halk Cepheliler bir
yandan AKP’nin katil polislerini,
TOMA’larını diğer yandan da Kürt
milliyetçilerinin saldırılarını püskürttüler.
Yaşanan süreç emperyalizmle
uzlaşanlarla, savaşanlar arasındaki
ayrım noktalarından birisi haline
gelmiştir... Emperyalizme tek bir taş

bile atmayanlar günlerce ve planlı
bir şekilde Halk Cepheliler’e, Halk
Cephelilerin yarattıkları devrimci
mevzilere ve halka saldırdılar...
Yaşanan süreç "direnmeyen
çürür, savaşmayan ölür" doğrusunun hayata geçmesiydi.
Parti-Cephe’nin ideolojik mücadelesini ve pratiğini, kendi uzlaşma politikalarının karşında bir
engel olarak gören Kürt milliyetçileri ve onun kuyruğuna takılan
sol Halk Cephelilere saldırdılar.
Çünkü, Halk Cephesi’nin mücadelesi devrim iddiasını yitiren;
Kürt milliyetçi hareketin oligarşiyle
uzlaşma politikalarına yedeklenen,
oportünizm ve reformizmin halkı
kandırmasının önünde engel olmuştur.
Saldırıların temel nedeni budur..
Saldırıların gerçekleşme biçimlerinden birisi de yalan üretmek olmuştur.
ESP nin en önemli yalanı ESP li
Mustafa Ceylan’ın vurulması olayıdır.
1 Ağustos akşamı Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler’le beraber
polise karşı çatışan ESP’li Mustafa
Ceylan başından aldığı kurşun ile
yaralandı... Günlerce ağır yaralı olarak
hastanede yattı.
Mustafa Ceylan’ın başından
vurulduğu andan itibaren gelişen
sürecin HER AŞAMASINDA ESP
YALAN SÖYLEDİ.
Halk Cephesi’nin açıklamalarına,
devrimcilerin sözlerine asla itibar etmedi.
Bıkmadan, yalanlardaki bilgi eksikliklerine, mantık yoksunluklarına
aldırmadan yalan söylemeye devam
etti.
Kısa bir süre sonra görüldü ki;
ESP, Mustafa Ceylan’ın vurulması
olayını Halk Cephesi’ne karşı bir
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kampanyaya dönüştürmeye, "sol içi
şiddet" lekesini Halk Cephesi’ne
bulaştırmaya çalıştı.
Ortada bir tezgah vardı. ESP bu
tezgahtan "siyasi kazanım" elde etmeye çalışıyordu.
Yalandan gelecek siyasi kazanımın
günü bile kurtarmaya yetmeyeceğini
unutmuştu ESP...
Kimi oportünist, reformistlerle
hep bir ağızdan konuşulmaya başlanmış; Halk Cephesi’nin "şiddet
uygulayan" "çatışan" olduğu söylenmeye başlamıştı zaten... Bir de
Mustafa Ceylan’ın vurulmasıyla beraber Halk Cephesi "sol içi çatışmada taraf olan" "devrimci kanı
döken" durumuna getirilecekti.
ESP yalan söyledi. Solun önemli
bir bölümü inandı ya da inanmak istedi.
ESP durmaksızın ve telaşla yalan
söyledi.
Uzlaşan, kendine ait bir politika
üretemeyen, sonuçta da emperyalizmle aynı masada oturanların yanında yer alan ESP, onlar adına bir
tür "yalan tetikçiliği" yaptı.
Burjuva politikalacılarıyla aynı
kulvarda olduğunu göstermiş oldu.

ESP’nin Yalanları
Nelerdi?
1-Mustafa Ceylanı vuran silah
Cephelilerindi.
"1 Ağustos gecesi Halk Cephesi'nin mahallede barikatlarının bulunduğu alandan geçen Mustafa
yoldaş, Halk Cephesi namlusundan
çıkan kurşunlarla yakın mesafeden
ve alnından vuruldu. Aynı alanda
hemen sonra bir ESP'li daha yine
Halk Cephesi tarafından ayağından
vuruldu." (Etkin haber ajansı, 5
Ağustos 2014, ESP açıklamasından...)
2-Mustafa Ceylan’ın kafasında
iki kurşun var. "Saldırıda, alnının
ortasından aldığı iki kurşunla vurulan Mustafa Ceylan’ın durumu
ağır ve hayati tehlikesi sürüyor."
(Etkin Haber Ajansı, 1 Ağustos 2014,
ESP açıklamasından...)
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3-Mustafa Ceylan Halk Cephelilerin barikatlarında onlarla birlikte
polisle çatışmıyordu. "Mustafa Ceylan, saat 21.00 sıralarında bu civarda. Arkadaşına gönderdiği bir
mesajda, "Cemevi tarafındayım, burada ateş yakılıyor" diyor. Bir daha
da kendisiyle görüşen olmamış.
“Daha sonra Halk Cephesi'nin
barikatlarının bulunduğu yerden
mahalle içine doğru koşmaya çalışırken görülüyor. Yüzü kan içinde."
(Etkin Haber Ajansı, 3 Ağustos 2014,
Arzu Demir’in yaptığı haberden)
“Mustafa yoldaş Halk Cephesi
saflarında kullanılan silahla vurulmuştur. Bu gerçeğin üzerini örtmek
için onca yalana başvuran ve ‘Bizimle
birlikte polise karşı çatışırken vuruldu’ diyen Halk Cephesi, dikkat
edilsin, ‘Mustafa'yı polis vurdu’ diyememektedir. Diyemez de! Çünkü
Mustafa'yı vuran silahın kendi saflarında kullanıldığını Halk Cephesi
gayet iyi bilmektedir. Yalana dayalı
laf cambazlığına soyunan ve Mustafa'nın kendileriyle birlikte olduğunu
ispatlamaya çalışan Halk Cephesi,
merminin çıktığı silahın kime ait olduğu konusunu çaresizce gözden ırak
tutmaya çabalamaktadır." (Etkin haber ajansı, 31 Ağustos 2014, ESP
genel merkezinin cevabından...)
" 'Bir ESP'linin anlatımından' girişiyle belirtilen ve Mustafa'nın o
gün Halk Cephesi saflarında polise
taş attığını iddia eden anlatım ise
düpedüz yalandır. Böyle 'bir ESP'li'
yoktur, Mustafa'yı Halk Cephesi barikatlarında polisle çatışırken gördüğünü söyleyen hiçbir ESP'li de
yoktur. Halk Cephesi, yarattığı bir
sahte tanık üzerine yalan propaganda
kurmuştur." (Etkin Haber Ajansı, 31
Ağustos 2014, ESP Genel Merkezi’nin açıklamasından)
4- Mustafa Ceylan’a ateş edenler
yakın mesafeden 70 cm’den ateş etmişler.
"Edindiğimiz bilgiye göre olay,
dün akşam Halk Cephesi’nin barikat
kurduğu Gazi Cemevi’nin arkasında
meydana geldi. HÖC barikatlarının
bulunduğu bölgede 70 cm gibi yakın
mesafeden alnının ortasından iki kur-

şunla vuruldu." (Etkin Haber Ajansı,
2 Ağustos 2014 tarihli haberinden)
5- Mustafa vurulmadan önce
dövüldü.
"Mustafa alnından vurulmuş. Polisin aileye verdiği ilk bilgi; silahın
70 cm kadar yakın bir mesafeden sıkıldığı. Ayrıca gencin bedeninde darp
izleri olduğu öne sürülüyor. Bu iddia
doğruysa, silahla vurulmadan önce
dövüldüğü ihtimali de gündeme gelebilir." (3 Ağustos 2014, Etkin Haber
Ajansı, Arzu Demir’in haberinden..)
"Ceylan’ın avukatı Sezin Uçar
(....) Ceylan’ın “Cemevine yakın bir
sokakta, Halk Cephelilere ait barikatın yakınında bir yerde vurulduğu
söyleniliyor” dedi. Uçar, görgü tanıklarının olduğunu ve Ceylan’ın bir
aracın ön kapısının açılarak hastane
önüne bırakıldığı görüntülerin hastane kameralarında mevcut olduğunu
belirttti." (DİHA, 4 Ağustos 2014)
6- ESP kamera kayıtlarının Mustafa Ceylan’ın Halk Cepheliler tarafından vurulduğu ortaya çıkmasın
diye kamera kayıtlarının silindiğini
iddia etti.

Kamera Kayıtları
Neden Alındı?

,

“1 Ağustos gecesine ait asıl önemli
iddia şu: Olay yerini gören lise inşaatının güvenlik kamerası kayıtlarının
o gece saat 24.00 sıralarında kendilerini ‘Halk Cephesi’ olarak tanıtan
kişiler tarafından alındığı iddiası.
Söz konusu kamera, o gece sokakta
olanları muhtemelen kaydetmişti.
Halk Cephesi'nin İsmetpaşa Caddesi üzerindeki tüm dükkan sahiplerinden kameralarını kaldırtması ya
da işlevsiz kılmasını istemesi de söz
konusu iddiayı güçlendiriyor" (Etkin
Haber Ajansı, 3 Ağustos 2014, Arzu
Demir’in haberinden)
7- Mustafa’yı vuranlar onu hastanenin önüne attı.
"Vurulan genci, Gazi Hastanesi'ne
atar gibi bırakan lüks marka aracın
içindekilerin kim olduğu belli. Bu
kişilerin olay ile bağlantıları nedir?"
(Etkin Haber Ajansı, 3 Ağustos 2014,
Arzu Demir’in haberinden)
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Tasfiyecilik çok değişik
görünümlerde ve biçimlerde
ortaya çıkar:
- Devrim ve iktidar iddiasının terk
edilmesi; sivil toplumculuk, protestoculuk, icazetçilik, meşruluk yitimi,
yasal particilik,
- Silahlı mücadelenin terk edilmesi;
şiddet karşıtlığı, “terörizm” edebiyatı, parlamenterizm,
- Halka, halkın değerlerine uzaklık,
- Devrimcilere, devrimci değerlere
saldırı, Uzlaşmacılık,
- Emperyalizm, faşizm, devlet, devrim… kavramlarının çarpıtılması,
yerine burjuvaziye ait kavramların
geçirilmesi,
- Halk demokrasisi, sosyalist demokrasi yerine burjuva demokrasisinin
savunulması.
- Devrimcilere, devrimci değerlere
saldırının altında yatan ideolojik,
siyasi, kültürel zemin burada yatmaktadır.
- Tasfiyeciliğe karşı ideolojik mücadele, emperyalizme ve oligarşiye
karşı verilen devrim ve iktidar mücadelesinden ayrı düşünülemez.
- Ne emperyalizm ve oligarşinin saldırıları ne tasfiyeciliğin saldırıları,
devrimci ideolojiyi, devrimci değerleri ve devrim ve iktidar iddiamızı
yok edemez. Çünkü biz MarksistLeninistiz.
- Marksist-Leninist ideolojiye sahip
olmayanlar teslimiyet ve tasfiyecilik
rüzgarlarına yenik düşerler.
- Tek başına kalmayı ve bedel ödemeyi göze almadan devrim ve iktidar
iddiası sürdürülemez.
- Faşizme ve emperyalizme karşı birleşmeyenler devrimcilere karşı birleşirler.

8- ESP’liler Mustafa için hastanede yaşam mücadelesi veriyor dedikleri ve dilek feneri
uçurdukları günden bir gün
sonra Mustafa hastaneden taburcu oldu.
"ESP İstanbul İl Örgütü, Nurtepe'de başlayıp Gazi Mahallesi'ne
sıçrayan olaylarda yaralanan ESP'li
Mustafa Ceylan için yürüyüş gerçekleştirerek dilek feneri uçurdu.
Ceylan'ın vurulduğu yer olan
Sultangazi Turizm Lisesi önünden
başlayan yürüyüş, Ceylan için kurulan "Mustafa Ceylan umut
çadırı"na kadar sürdü. "Mustafa
Ceylan onurumuzdur", "Biji
PKK, yaşasın MLKP" ve "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganlarının atıldığı yürüyüşte, "Diren
Mustafa seninleyiz" pankartı ve
Ceylan'ın fotoğrafları taşındı.
(....)
“Yürüyüşün ardından basın
açıklamasını yapan ESP İstanbul
İl Örgütü yöneticisi Erdal Demirhan, Ceylan'ın bir aydır hastanede yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekti. Devrimcilere
şiddet uygulayan, siyaset yasağı
getiren anlayışa karşı mücadele
edeceklerini belirten Demirhan,
'Bu işi bu hale getirenler çetelerle
işbirliği yapmışlardır. Ama biz
bu siyasi anlayışı mahkum edeceğiz' diye konuştu. Mustafa Ceylan'ın sağlık durumuna değinerek
hala hastanede yaşam mücadelesi
verdiğine dikkat çeken Demirhan,
"Onun hastanede verdiği hayat
mücadelesi için şu an buradayız"
dedi" (31 Ağustos 2014, DİHA)
9- Mustafa taburcu olmadan
on gün önce yaptıkları açıklamada
hastanede ailesi ile birlikte beklediklerini yazdılar.
10-Mustafa ailesi ile birlikte
hastaneden ayrıldı. Ertesi gün
ESP’liler "Mustafa yoldaşları ve
ailesiyle birlikte hastaneden ayrıldı" dedi.
11-ESP Mustafa’nın vurulduğu
anda polisin sadece gaz kapsülü
kullandığını, ateşli silah kullan-

madığını söyledi.
12-Mustafa’nın vurulduğu akşam ayağından vurularak yaralanan
Anıl’ın dayısının Cepheliler’le konuştuğunu, Cepheliler’in Anıl’ı vurduklarını kabul ettiğini söylediler.
13- ÖDP Beyoğlu İlçe Başkanı
konuştuğu bir ESP’linin kendisine
"Mustafa Ceylan’ın vurulması
olayının, Halk Cepleliler’in anlattığı gibi gerçekleşti" dediğini
aktardı.
ESP bunu reddetti. Halk Cephesi’nin yalan söylediğini yazdı.

GERÇEKLER:
1-Mustafa Ceylan’ı vuran silah
Cephelilere ait değildir. Mustafa’nın vurulmasıyla Cephelilerin
hiçbir ilişkisi yoktur.
2- ESP yine yalan söylemiştir.
Mustafa Ceylan kafasından tek
kurşunla vurularak yaralanmıştır.
3- Mustafa Ceylan vurulduğu
sırada Gazi Mahallesi’nde polisin
halka yönelik yoğun bir saldırısı
vardı. Mustafa Ceylan da polisin
saldırısına direnenler arasındaydı.
Polisler gazlarla, silahlarla saldırdılar. Bu sırada Mustafa vuruldu. (Orada olan Ö.Y nin anlatımından)
4-ESP yaptığı ilk açıklamadan
itibaren Mustafa Ceylan’a 70 cm
gibi yakın bir mesafeden ateş edildiğini iddia etti. Böylece hemen
yakınındaki Halk Cephelilerin ateşi ile vurulduğunu ispatlamaya
çalıştılar.
Nedir bu 70 cm meselesi? Örneğin ESP 60 yada 80 değil de
neden 70 cm olduğunu iddia eder.
Mustafa’nın 70 cm mesafeden
vurulduğunu nereden öğrenmiştir?
Polisin yaptığı balistik incelemelerin sonuçları bile en az 10 gün
sonra belli olmaktadır.
Atış mesafesini bulmak; adli
tıp uzmanlarının bile belli bir süre
geçtikten ve bazı incelemeler yaptıktan sonra bulabilecekleri bilgilerdir.
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Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Sürecek
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Röportaj

Mustafa Ceylan: Çok yalan, yanlış şeyler söylenmiş,

Halk Cephesi’nin Beni Vurması İçin
Hiçbir Neden Yok
ESP’nin “Halk Cephesi vurdu” dediği Mustafa Ceylan ile yaptığımız röportaj ESP’nin yalancılığını, provokatörlüğünü bir kez daha gözler önüne
seriyor.
***
Yürüyüş: Geçmiş olsun, çok ağır
ve zor bir süreç yaşadın, ölümden döndün. Şu anda nasılsın, tedavi süreci
nasıl gidiyor?
Mustafa Ceylan: Çok daha iyiyim,
tedavi süreci zorlu geçti, ama ayağa
kalkabildim, yürüyebiliyorum. İyiyim
şükür. Biraz sol kolumda var sıkıntı,
ama o da tedaviyle iyileşecek. Onun
dışında bir sıkıntı yok.
Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Yürüyüş: Olay nasıl oldu, hatırlıyor
musun? Kısaca anlatır mısın?
Mustafa Ceylan: Olay nasıl oldu
tam hatırlamıyorum... O gün Halk Cephesi’yle çeteler çatışıyordu mahallede.
Aşağıdan çeteciler yukarı doğru ateş
ediyordu. Ben işten gelmiştim, eve gidiyordum.
Her sokakta akrepler vardı, çatışmalar devam ederken benim olduğum sokakta da akrebi görünce
ben de eve doğru koşmaya başladım,
düştüm. İşte orada vurulmuşum, fark
etmedim. Kalktım koşmaya devam
ettim. Koştuğum tarafta Halk Cepheliler vardı. Onlar, başımda kan olduğunu, vurulduğumu söylediler.
Sonra ordaki evlerden kadınlar buz
filan getirmişler, havlu, bez filan atmışlar balkondan. Sonra ben eve gitmek istediğimi söyledim ama orada
düşünce beni hastaneye getirmişler.
Yürüyüş: Senin vurulmanla ilgili
bir sürü yalan yanlış haber yapıldı.
Bunları takip edebildin mi?
Mustafa Ceylan: Takip edemedim
ama sonradan bilgim oldu. İnternetten
öğrendim. Çok yalan yanlış şeyler
söylenmiş.
Yürüyüş: ESP seni Halk Cephe-
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si’nin vurduğunu söyledi. Gerçekten
Halk Cephesi mi vurdu?
Mustafa Ceylan: Hiçbir bilgim
yok, ESP de diyemem, Halk Cephesi
de diyemem. Hatırlamıyorum nasıl olduğunu. Tek hatırladığım çetelerin
benim olduğum tarafa doğru ateş ettikleri, polisin de her taraftan gaz attığı... Ben kimseyi görmedim, vurulduğumun bile farkına varmadım ki...
Gazi Hastanesi’nde hasta karşılayan bir
kız vardı, o ağzından kaçırdı. Ondan
sonra kendimi diğer hastanede buldum
zaten. Taksim İlkyardım’da buldum
kendimi...
Yürüyüş: Halk Cephelilerin seni
vurması için bir neden var mı peki?
Böyle bir şeyi yapmış olabileceklerini
düşünür müsün?
Mustafa Ceylan: Halk Cephesi’nin beni vurması için hiçbir neden
yok. Birkaç kişi dışında ben onları tanımam, onlar da beni tanımaz, kim olduğumu bilmez. Aramızda hiçbir husumet de yok. O gün de tanıdığım
birkaç Halk Cepheli’yi gördüm, selamlaştım. Onlar beni neden vursunlar ki,
bir neden yokken...

Yürüyüş: Peki, ESP neden böyle
söylüyor sence?
Mustafa Ceylan: Hiçbir fikrim
yok... Ben de anlam veremedim.
Yürüyüş: ESP senin başından 2
kurşunla, 70 cm mesafeden vurulduğunu söyledi, bu konuda ne diyeceksin,
doğru mu bunlar?
Mustafa Ceylan: Yalan, çünkü
70 cm bir kol açıklığında olur. O
kadar yakın durmam zaten, en kötü kaçarım... Hem de 2 kurşun değil zaten
tek kurşun.
Enver Ceylan: 2 kurşun zaten yalan. O bilgiyi nereden almışlar bilmiyorum. Bunu yazdılar...
Yürüyüş: Mustafa hastanedeyken

en büyük acıyı siz yaşadınız... Bu arada
Mustafa hakkında bir sürü şey söylendi,
birçoğu yalandı... Bu süreçte neler yaşadınız, neler hissettiniz?
Enver Ceylan: Evet çok zor bir
süreç yaşadık. Çok acı şeyler yaşadık.
Çocuğum ölümden döndü. Onun başında
günlerce bekledik. 19 gün makineye
bağlı kaldı... Ben insanların yalan söylemesine dayanamıyorum. Bu hangi
parti olursa olsun... Ben, eşim, kız kardeşi, biraderim, yeğenim altı kişiyiz. 2
arabaya bindik hastaneden çıkardık
Mustafa’yı, 1 Eylül günüydü. Ertesi
gün yazmışlar, Mustafa yoldaşımız hastaneden taburcu oldu, yoldaşlarımızla
birlikte evine yola çıktık. Bu adam buradan çıkmış sen 24 saat sonra haber
yazıyorsun. Benim oğlum evine gelmiş,
adam evde yatıyor, sen bilmiyorsun 24
saat sonra yalan yazıyorsun. Belli ki
bir şeyler düzmece gidiyor. Herkes rant
peşinde demek ki...
Mustafa onların sözcüsü değil, onların
üyesi değil! Yalnızca arada gidip gelmiştir
arkadaşlarıyla... Halk Cephesi’ne de
gitmiş gelmiş... Ama onlar prim peşindeler. Ben karşılarında hep dik durdum,
niye? Prim vermemek için... Ben bunlara
hiç taviz vermedim... Bunlar bir boşluğumuzu yakalamasınlar diye, yakalasaydılar kendileri gibi oynatırlardı beni...
Bir de “Berkin gibi kaldırırız cenazesini, 2 milyon kişi yığarız” dediler...
Sen ne diyorsun dedim, ben Enes, Mustafa Ceylan’ın babasıyım, dedim. İstanbul
sorumlusu bir kadın geldi, gidin dedim...
Yalan yanlış haberler yayınlıyorsunuz,
öyle yaparız böyle yaparız diyorsunuz...
Bunları yoğun bakımın önünde konuşuyoruz... Canım o benim, daha ne olacağı belli değil... Şu anda makineye
bağlı nefes bile alamıyor. Sonra dediler
maddi manevi her türlü arkandayız,
hiçbir şeye gerek yok dedim... 9. gündü,
kimseyi getirmeyin buraya dedim. Kesinlikle istemedim. Oğlumun bana ihtiyacı vardı. Makineye bağlı da olsa...
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Umudun Yürüyüşünü
Durduramayacaksınız!

Sivas Katliamının Sorumlusu
DEVLETTİR!

Gazi Halk Cephesi Dersim’de ev baskınlarıyla ve adalet
çadırına saldırıyla ilgili 21 Haziran'da açıklamada “Bir yeni
güne daha şafak baskını ile başladık. Dersim'de derneğimiz ve
halkımızın evleri basıldı; insanlarımız gözaltına alındı, işkenceden
geçirildi. Çayan Mahallesi’nde çeteler eliyle saldıran, devrimcileri
kurşunlatan, polisiyle her gün saldırılar örgütleyen, Adalet
Çadırı’nı dozerlerle yıkmaya gelen AKP, korkularından kurtulamıyor. Yönetememe krizi derinleştikçe daha da saldırganlaşıyor.
Saldırıların ilk hedefi her zamanki gibi devrimciler oluyor. Ne
değişti? Seçimler oldu. 'Barajlar aşıldı'. Peki, halkın yaşamında
ne değişti? Yine yoksulluk, yine baskı, yine saldırılar... Değişen
hiçbir şey yok! Biz bedeli ne olursa olsun direnmeye, doğru
bildiğimiz yolda yürümeye, Devrim, Savaş, İktidar demeye
devam edeceğiz. Halkımız AKP'nin saldırılarına karşı adalet
mücadelemizi daha fazla sahiplenelim. Adalet çadırımızı,
gözaltına alınan insanlarımızı, basılan derneklerimizi, sahiplenelim.
Bu saldırılar Adalet mücadelemizi de devrim yürüyüşümüzü
de durduramayacak” denildi.

Gazi Şehitleri Cemevi'nde 2 Temmuz 1993 Sivas
Katliamı’nı anlatan seminer yapıldı.
22 Haziran günü yapılan seminerde devletin Alevilere yönelik politikasının baskı, asimilasyon,
inkar ve katliamlar olduğu anlatıldı.Can Dündar'ın
Sivas Belgeseli izlendikten sonra katliamın nasıl
yapıldığı, devletin katliamı örgütlediği ve sorumlusu
olduğu anlatıldı. Sivas Katliamı’nda hiçbir devlet
görevlisinin yargılanmadığı, Adliye Saraylarından
biz yoksullara adalet çıkmayacağının belirtildiği
seminere 20 kişi katıldı.

2 Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür
Armutlu Cem Evi İnşaatına 19 Haziran'da 4,5
metre Boyunda. “2 Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür
Hesabını Soracağız- Sarıyer Pir Sultan Abdal Derneği” imzalı pankart asıldı.

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Gazi Mahallesi’nde Adalet Kampanyası
Çerçevesinde Film Gösterimi Yapıldı
Gazi Mahallesi'nde her hafta yapılan adalet konulu
film gösterimine bu hafta da devam edildi. 19 Haziran'da
Tuncay Geyik Parkı'nda toplanan Gazi halkıyla beraber
Kemal Sunal’ın "Davacı" filmi izlendi. Etkinliğe 45 kişi
katıldı. Film gösterimi çalışmaları gündüz başladı. Başta
filmin gösterileceği bölgedeki sokaklar olmak üzere,
evler kapı kapı dolaşıldı; "Adalet İstiyoruz Alacağız"
kampanyasının bildirileri dağıtıldı. Gazi halkı film gösterimine çağırıldı. Film gösterim saatine doğru park düzenlendi. Grup Yorum şarkıları çalındı. Kitle toplanınca
kampanya hakkında bilgilendirme yapıldı. Adalet talebinin
bu süreçteki önemi üzerine konuşuldu. Herkesin yaşadığı
adaletsizliği anlatması istendi. Okulunu bırakıp çalışmak
zorunda kalanlar, mezhep ayrımcılığı nedeniyle işten
atılanlar, haklarında haksız yere dava açılanlar yaşadıkları
adaletsizlikleri paylaştılar. Sonrasında adaletsizliklerin
ancak adalet için mücadele etmekle son bulacağı, gerçek

adaletin Halkın Adaleti olduğu üzerine konuşuldu.
Şafaklar, Elifler, Bahtiyarlar selamlandı. Film gösterimine
geçildi. Filmin bitiminde mahkemelerin adalet dağıtamayacağı, bunu halkın her kesiminin bildiği, önemli
olanın adalet mücadelesini büyütmek olduğu üzerine
konuşuldu. Bir dahaki film gösteriminin hangi parkta
yapılacağı konusunda halktan önerilerin alınmasıyla
program bitirildi.
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Geçmişin Deneyimiyle
Bugünümüzü Aydınlatalım

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Halk meclisi, halkın, tüm sorunlarını
ve çözüm yollarını tartıştığı tüm katılanların eşit söz hakkına sahip olduğu,
ortak kararlar aldığı, kararları yine karar
alanlar, yani halk tarafından hayata geçirildiği bir halk örgütlenmesidir.
Halk meclisi, halkın insanca, onurlu
bir yaşam için oluşturduğu bir örgütlenmedir. Halka karşı olan güçlere, bu güçlerin baskılarına, yasaklarına, zulmüne
karşı halkın çıkarlarını savunmak için
oluşturulur.
Bu köşemizde sizinle halk meclisleri
üzerine deney ve tecrübeleri bugüne
kadar paylaşırken, bir taraftan da neyi
nasıl yapacağımıza ilişkin kafamızda
daha somutlanmasını sağlayacağız halk
meclislerinin...
Ülkemizde açlık ve yoksulluğa, baskı
ve zulme karşı halkın birliğini sağlayacak,
dayanışmasını örecek, örgütleyecek ve
kendi hakları için mücadeleye sevk edecek bir araçtır halk komiteleri ve halk
meclisleri.
Bu yüzden halk meclisleri vazgeçilmez ve önümüzde duran en temel çalışmamız olmalıdır.
Her çalışmamızı halk meclislerine
hizmet edecek tarzda yaparak, halk meclislerini pratiğimizde somutlamalıyız.
Bu haftaki yazımızda halk meclislerine geçmişte neden ihtiyaç duyulduğuna
ilişkin bazı bilgileri paylaşmak ve geçmiş
deneyimlerimizle bugüne ışık tutmak
istiyoruz.

gelmekle son bulmadı. Ellerinde avuçlarında ne varsa ortaya serip başlarını
sokacakları gecekondular yaptılar. Yaptıkları evler defalarca yıkılıp talan edildi.
Gözaltına alınmadık kadın, erkek, coplanmadık çocuk kalmamıştır. İlk gecekondu şehidi olan Hüsnü İşeri ve henüz
yedi yaşındayken okuduğu okulda panzerin altında kalarak hayatını kaybeden
Sevcan gecekondu direnişlerinin sembolü
olmuşlardır. Aileleri yoksulluktan kaynaklı köylerinden göç edip gelmişlerdir.
Küçükarmutlu’da bir göz gecekonduda
yaşarken devrimcilerle tanışıp can güvenliklerini onların alabileceğini görmüşlerdir. Ancak yoksullara bir göz gecekonduyu çok gören faşizmin katil polisleri tarafından her ikisi de şehit edilmiştir.
Sonrasında sorunlar giderek büyümeye
başlamıştır. Halkın başta barınma hakkını
savunma olmak üzere önlerinde dağ
gibi duran sorunlarının çözümü için artık
devrimcilerin öncülüğünde örgütlü bir
yaşam biçimini hayata geçirmeye başlar.
Artık ortak alınan kararla halk meclislerini
hayata geçirme zamanı gelmiştir.
İlk günlerde halkın elektrik, yol, su,
okul vb. sorunlarının çözümü için acil
ihtiyaçları için örgütlü bir yapıya gerek
duyuldu. Devrimcilerin yönlendirmesi
ile her sorunlarını el birliği ile çözecekleri
halk meclislerini kurdular.
Öncelikle mahallenin acil ihtiyaçlarını
belirlediler. Bunlar sırasıyla yol, su kanalizasyon, elektrik, sağlık ocağı, çocukların oyunlar oynayacağı parklar,
halkın ibadet etmesi için ibadethaneleri

1990’lı Yıllarda
Neden Halk Meclislerine
İhtiyaç Duyuldu?
Bu yıllar gecekondu mahallelerinin
yoğun bir şekilde yerleşke haline geldiği
yıllardır. Köylerinde geçim kaynakları
devlet tarafından talan edilen halkımız
göç etmek zorunda kalmıştır. Çarenin
büyük kentlerde olduğunu düşünüp elinde avucunda ne varsa satıp büyük şehirlere gelip devrimcilerin kurduğu gecekondu mahallelerinden Küçükarmutlu,
Gazi, Okmeydanı, Nurtepe, Sarıgazi, 1
Mayıs gibi mahallelere yerleşmişlerdir.
Yoksul halkın sorunları İstanbul’a
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Halk Meclisi’nin Susurlukla
İlgili Adalet İstiyoruz Eylemleri

halk elbirliği ile yapmıştır. Bunun en
büyük örneği Küçükarmutlu’ya can kan
bedeli karşılığında yapılan Cemevidir.
Halk meclisinin Küçükarmutlu’daki
faaliyetlerinin başında öncelikle yozlaşmaya karşı yapmış oldukları halk mahkemesidir. Ahlaksızlık yapanları Armutlu
halkı hep birlikte, halk mahkemesinde
yargılamış, bu da halkın çok hoşuna gitmiştir. Ahlaksızlık yapanlar mahalle halkının kararıyla mahalleden atılmışlardır.
Halk meclislerinin yaptığı çalışmalar
bununla da sınırlı değildir. Bir sorun
varsa halk meclisi çözüyor, alınacak kararları halk meclisi alıyor. Seçim süreçlerinde kapı kapı dolaşarak seçimin çare
olmadığını anlatıyordu. Halk meclisi
kendi muhtar ve belediye başkanı adaylarını kendi örgütlü yapısı altında alıp
hayata geçiriyordu.
Halk meclisi çalışanları diğer mahallelere de desteğe giderek dayanışma
örneği sergilemiştir. Alibeyköy Halk
Meclisi’nin Eyüp Belediye başkan adayının çalışmasına destek vermek için
Armutlu Halk Meclisi’nin de gittiğini
öğrenen katil polis Küçükarmutlu’ya faşistleri örgütleyip göndermiştir.
Mahalleye yönelik faşist saldırıya
karşı halk meclisinde örgütlenen halk
direnerek faşistleri mahalleden kovmuştur.
Kadınların her yerde arka plana atıldığı, sadece yemek yapıp, evde kocasının
sözünden çıkmayacağı dayatmalarına
karşı halk meclisi kadınların örgütlenmesinin önünü açmıştır. Her alanda kadının ön plana çıkmasını sağlamıştır.
Küçükarmutlu’lu kadınlar örgütlenmenin
en önlerinde yıkımlarda polis ablukasında,
kadın sorunlarında Gülsüman, Şenay,
İpek olup tarih yazdılar; tüm kadınlara
örnek alacakları bir tarih bıraktılar.
Halk meclisi halka düzen partilerinin
çare olmadığını ve çarenin devrim olduğunu göstermiştir.
Küçükarmutlu’ya giremeyen devlet
halklar arasında ayrımcılaştırma çalışmasıyla gündeme geldi.
Bunlardan birisi de Alevi ve Sünni
halkın bir arada oturduğu, ölümlerde,
düğünlerde hep beraber olan halkın arasına düşmanlık sokmak istedi. Alevi,
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Sünni sorunu çıkarmak istedi. Gençlerin
arasında kavga çıkarıp huzuru bozmak
istese de halk meclisi Alevi ve Sünni halkından olduğu için çok başarılı olamadı.
Ortaya çıkan sorunlar karşısında halk
meclisleri tarafından hemen müdahale
edilip yapılanların yanlış olduğu gençlere
anlatılarak sorunlar büyümeden çözülmüştür. Halk da sorunlarını Halk Meclisi’yle
paylaşıp çözüme kavuşturmuştur.
Armutlu Halk Meclisi ondan fazla şehidin olduğu bu örgütlenmedir. Hasan

Feritler’i yetiştirmiştir.
Onların bıraktığı bayrağı taşıyan Hasan
Feritler oldular, yozlaşmaya izin vermeyerek canı pahasına aldığı bayrağı yere
düşürmeden taşıdı. Düzen partilerine geçit
vermeyen Hasan Feritler de mirasını onlardan sonra gelenlere bıraktı.
Bugün Halk Meclisleri ezilen halkın,
hak arayan işçinin, emekçinin tutsakların
yanında yer almaktadır. Haziran ayaklanması şehitlerini unutmayan Halk Meclisi
Berkin, Ali İsmail, Abdullah Cömertler’in,

Ahmetler’in, Hasan Feritler için adalet
arayanlardır. Hasan Ferit gibi yozlaşmanın
karşısında olmaktan vazgeçmemeli, meclislerde örgütlenip mücadeleyi büyütmeliyiz.
Halk Meclislerine halkın ihtiyacı vardır.
Her yerde her hak aramasında onların
yanında olmanın gerekliliğidir. Halk Meclisiyle örgütlenmeli, adalet aramaktan
vazgeçmemeliyiz…
Birlik olmak güçlü olmaktır. Halk
Meclislerinde örgütlenelim, birleşelim,

Berkin Elvan'ın Katillerinden Hesap Sormadan
Yüreğimiz Soğumayacak!
Berkin Elvan 14 yaşındayken 2013 yılı 16 Haziran sabahında
İstanbul Okmeydanı'nda gaz fişeğiyle vurulmuştu. O günden
bu yana sayısız eylemlerle Berkin sahiplenildi ve onun için
adalet istendi. Her adalet talebine AKP’nin polisleri azgınca
saldırarak bastırmaya çalışsa da halkın sahiplenmesiyle karşılaştı.
Bu senede Berkin’in vurulduğu gün, vurulduğu yerde Halk
Cepheliler bir araya gelerek adalet taleplerini tekrarladılar.
16 Haziran Berkin’in vurulduğu sokakta pankartlar ve
flamalar ile kortejlerini oluşturmaya başladılar. Yağan yağmura
rağmen kimsede yürüyüş programını değiştirme isteği yoktu.
Tıpkı Berkin gibi kararlıydılar. Kortejin en önünde Berkin’in
resminin olduğu pankart, onun arkasında da “Adalet İstiyoruz,
Alacağız” Halk Cephesi imzalı pankartlarla 250 kişi Okmeydanı’nın sokaklarını dolaşmaya başladı.
Yürüyüşün ardından anma programına Anadolu Kahvesi
Parkı’nda devam edilecekti. Fakat AKP’nin katil polisi Anadolu
Kahvesi kavşağını TOMA ve akrep araçlarıyla kapatarak
kitlenin geçişine engel oldu. Polis Halk Cepheliler’i görür
görmez “dağılın, yasadışısınız, eylem yasal değil” diye bağırmaya
başladı. Bunun üzerine Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray
Gedik, Halkın Hukuk Bürosu avukatı ve Okmeydanı Halk
Meclisi’nden bir temsilcinin de içinde olduğu bir heyet polisle
görüşmeye gittiler.
Heyet polise “biz anmamızı Anadolu Kahvesi Parkı’nda
yapacağız, yolu açın” dedi. Halk düşmanları yine yolu açmayınca
Halk Cepheliler oturma eylemine başladılar. Yaklaşık 40 dakika
boyunca oturma eylemi devam etti. Görüşmelerin uzun sürmesi
ve olumlu hiçbir sonuç çıkmaması üzerine Halk Cepheliler
“bizim de yasalarımız var diyerek” polisin üzerine yürümeye
başladılar. Bunun üzerine polis panik yaparak kitlenin üzerine
plastik mermi ve gaz bombalarıyla saldırdı. Polis burada çok
yoğun şekilde gaz bombası kullandı. Bu saldırı esnasında bir
kişi gaz fişeğiyle yaralanırken, bir kişi de gazdan etkilenerek
bayıldı. Bu iki kişi de hastaneye götürüldü.
Polisin saldırısına halkın evlatları Cepheliler barikatlarla
ve molotoflarla cevap verdiler. Bütün ara sokaklara gaz
bombaları attılar, akrep araçlarını insanların üzerine sürdüler.
Bu saldırıda halk düşmanları bir evin camına da gaz bombası
attılar. Yoğun saldırıya karşılık Cepheliler mahallenin değişik
yerlerinde çok sayıda barikatla polisin geçişlerine engel oldular.

Okmeydanı
Çatışmanın ilerleyen dakikalarında bir ara sokaktan sloganlarla
hurdaya dönmüş bir kamyoneti iterek çıktı Cepheliler. Ara sokaktan bir anda çıkan akrep aracı yine insanları ezmeye çalıştı.
Daha sonrasında barikat arkasında bekleyen Cepheliler akreplerin
geçişlerinde molotoflarla saldırdılar. Çatışma bu saatten sonra
tam bir irade savaşına dönüştü. Polis mahallenin her sokağına
girmek, Cephelileri gözaltına almak istiyor; Cepheliler ise
polis mahalleden kovmak istiyordu. Saat yaklaşık 22.30’a
kadar süren çatışmada polis yine hedefine ulaşamadı ve
Cepheliler eylemi iradi olarak sonlandırdılar.
***
Antalya: Halk Cephesi 17 Haziran'da Kışlahan Meydanı’nda Berkin Elvan için adalet nöbeti eylemi yaptı. Eylemde
"Berkin Elvan'ın Katilleri Cezalandırılsın Adalet İstiyoruz"
pankartı açıldı. Eylem sırasında aynı içerikte sloganlar atıldı.
Yapılan açıklamada:"... Ölen çocuklarımız sizin çocuklarınızdır.
Sonra da bizim çocuklarımıza terörist diyorlar. Çocuklarımızı
hedef haline getiriyorlar. Susmayın çocuklarımızı katleden katillerden birlik olup hesap soralım. Yeni Berkinler katledilmesin.
Artık yeter, bize her türlü zulmü yapan halk düşmanlarına
karşı birlikte adalet mücadelesini sürdürelim." denildi. Açıklamadan sonra oturma eylemine geçildi. Halkevleri’nin de destek
verdiği eylem sloganların ardından bitirildi.
Bursa: Berkin Elvan'ın vurulmasının ikinci yılı olması
nedeniyle Bursa Heykel’de basın açıklaması düzenlendi. Halk
Cephesi/Dev-Genç imzası ile düzenlenen açıklamada Berkin’in
iki yıl önce katil polisler tarafından Okmeydanı’nda vurulduğu
ve komada kaldığı 269 gün boyunca Halk Cephelilerin katillerin
bulunması için verdiği mücadele ve şehitliği sonrası yine Halk
Cepheliler’in verdiği adalet mücadelesi anlatıldı.7 kişi katıldığı
açıklama atılan sloganların ardından sona erdi.
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Üç günlük yürüyüş ve çadır eylemimizin ardından 4.
Levent’te bulunan CHP il binası önüne vardık. Bugünden
itibaren direnişimizi burada sürdüreceğiz. Yani direnişin
kaderinin çizileceği yer burası. Burada avukatımız Süleyman ve Devrimci İşçi Hareketi'nden bir arkadaşımızla
birlikte CHP İl Genel Bşk. Yrd.’sı Kenan Sönmez ile
görüştük. Cuma günü Sarıyer Belediye Bşk. Şükrü Genç
ile görüşüp bizi bilgilendireceğini söyledi.
***
Kenan Sönmez, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
ile görüşmüş. Bizim taleplerimizi Şükrü Genç sözlü olarak
kabul etmiş. Zam konusunu ise diğer birimlere ne zam
yaparsa bizlere de o zammı yapacağını söylemiş. Bizlerde
Kenan Sönmez’e Şükrü Genç’in önünde işçilerin henüz
imzalamadığı 27 aylık bir ihale olduğunu söyledik. Ve taleplerimizi bu sözleşmeye eklerse ancak bu şekilde eylemimizi
sonlandıracağımızı ilettik.
Sosyal haklarını alabilmek için CHP İstanbul İl binası
önünde oturma eylemi başlatan Sarıyer Belediyesi ParkBahçe İşçileri, 22 Haziran'da yaptıkları basın açıklamasının
ardından çadır kurarak direnişlerini bir üst aşamaya taşıdılar.
Saat 17.30’da, “CHP’li Sarıyer Belediyesi’nden Haklarımızı İstiyoruz” yazılı ve üzerinde işçilerin taleplerinin
olduğu pankartın açılıp sloganların atılmasıyla başlayan

Barış Önal'a Kalkan Elleri

Kıracağız!

Devrimci İşçi Hareketi ve Sarıyer Belediyesi İşçi
Meclisi Nurtepe - Çayan’da çeteciler tarafından vurulan
Halkın Mühendis-Mimarları’ndan Barış Önal’ı 17 Haziran
günü ziyaret ettiler. İşçiler Okmeydanı Araştırma ve
Eğitim Hastanesi’nde ziyaret ettikleri Barış Önal’a
geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yanında olduklarını
belirttiler. Sohbette çetelerin halkın düşmanı olduğunu
ve halka-devrimcilere sıkılan kurşunların adaletsiz kalmayacağını söylediler.
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eylem; tiyatro sanatçısı Mehmet Esatoğlu’nun seçimlerin
çare olmadığını, kurtuluşun işçilerin-emekçilerin kendi
ellerinde olduğunu konu alan kısa bir skeç oynaması ile
başladı. Çevreden geçenlerin alkışları ile beğenisini toplayan oyunun ardından eylem işçi emeklisi Necati Demirci’nin Nazım Hikmet’in Hava Döndü İşçiden Esiyor
Yel adlı şiirini okuması ile devam etti. Daha sonra Av.
Behiç Aşçı kısa bir konuşma yaptı. İşçilerin bugün
burada olmasının CHP’nin ayıbı olduğuna değinerek,
işçileri Ankara’da genel merkezde linç ederek aşağı atıp,
iki defa polise teslim etmenin suç olduğunu ve halkın
bunu unutmayacağını söyledi. Aşçı konuşmasını, “CHP
daha fazla suç işlemeden bu sorunu çözmeli, işçilerin
sabrını sınamamalıdır” sözleriyle bitirdi.
Sarıyer belediye işçileri tüm halka destek çağrısında
bulunarak telefon numaralarını ilettiler.

Direniş Çadırına Ulaşmak İçin
Tel: 0531 012 34 18

Azgınca Sömürülerek
Katledilen Tüm İşçiler İçin
Adalet İstiyoruz!
Devrimci İşçi Hareketi 13 Haziran'da Unkapanı SGK
önünde yaptığı basın açıklaması ve 1 saatlik oturma
eylemi ile katledilen tüm işçiler için adalet arayışına
devam etti. Yapılan açıklamada AKP'nin 13 yıllık iktidarı
döneminde 15.094 işçinin katledildiği ve açılan davaların
ya sonuçsuz kaldığı ya da zaman aşımına uğratıldığı
halka anlatılırken, halkında bir adaleti var denilerek katledilen işçiler için adalet istendi. Eylemde sık sık “Katil
Devlet Hesap Verecek, Kaza Değil Katliam Hesap Soracağız” ve buna benzer sloganlar atılırken yaklaşık 200
bildiri dağıtıldı. Oturma eyleminde “Varsa Cesaretiniz
Gelin, Haklıyız Kazanacağız” marşları söylendi. Eylem
daha sonra bitirildi. Eylem sırasında AKP’li olduğunu
söyleyen bir kadına AKP’nin gerçek yüzü anlatıldı ve
bununla ilgili bildiri verildi.
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KATİLLERİN MİLLETVEKİLİ
YAPILDIĞI BU DÜZENİ
HALKIN ADALETİYLE YIKACAĞIZ!
ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR
Bu düzende adalet yok diyoruz.
Neye dayanarak söylüyoruz bunu?
Katillerimizin yargılandığı önemli
bazı davaların yargılama süreçlerini
daha önce buna örnek olarak yazmıştık. Şimdi ise, düzenin adalet sisteminin önemli bir parçası olan avukatlar cephesinden bakacağız adalet
konusuna.
Sivas Katliamı davasında katillerin
avukatlığını yaptıktan sonra Meclis'e
milletvekili olarak giren, devlet içinde
görevler alan avukatlara bir bakalım:
"Av. Şevket Kazan - Eski RP
Milletvekili ve eski Adalet Bakanı;
Av. Celal Mümtaz Akıncı - Afyon Barosu Başkanı ve AKP oylarıyla
Anayasa Mahkemesi üyesi;
Av. Hayati Yazıcı - AKP’nin
Devlet Bakanı
Av. Haydar Kemal Kurt - AKP
Isparta Milletvekili;
Av. Zeyid Aslan - AKP Tokat
Milletvekili, Başbakan Erdoğan’ın
eski avukatı;
Av. Hüsnü Tuna - AKP Konya
Milletvekili;
Av. Burhanettin Çoban - Afyonkarahisar AKP’li Belediye Başkanı;
Av. Faik Işık - Başbakan Erdoğan’ın ve Süleyman Mercümek’in
avukatı;
Av. İbrahim Hakkı Aşkar - 22.
Dönem AKP Afyon Milletvekili;
Av. M. Ali Bulut - AKP Maraş
Milletvekili ve Anayasa Komisyonu
üyesi;
Av. Bülent Tüfekçi - AKP Malatya İl Başkanı
Av. Halil Ürün - RP kayıp trilyon
davası sanığı, AKP Afyon Belediye
Başkan adayı
Av. Mevlüt Uysal - AKP İstanbul
Başakşehir Belediye Başkanı

Av. Nevzat Er - Eski AKP Eminönü Belediye Başkanı;
Av. Suat Altınsoy - AKP Konya
İl Başkanı Yardımcısı;
Av. Tayfun Karali - İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Darülaceze
Müdürü;
Av. Ferruh Aslan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü;
Av. İbrahim Kök - AKP Elazığ
Milletvekili Aday Adayı;
Av. Ali Aşlık - Eski AKP İzmir İl
Başkanı;
Av. Bedrettin İskender - AKP
Ümraniye Belediye Başkan adayı;
Av. Ekrem Bedir - Sakarya AKP
Hendek Belediye Meclis Üyesi;
Av. Eyüb Karagülle - Eski Saadet
Partisi İlçe Başkanı;
Av. Faruk Gökkuş - AKP Kağıthane Belediye Başkanlığı Aday
Adayı;
Av. Hasan Hüseyin Pulan - AKP
İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi;
Av. Hurşit Bıyık - AKP Trabzon
İl Başkan Yardımcısı;
Av. Reşat Yazak - Anadolu Ajansı
Yönetim Kurulu Üyesi." (Milliyet,
14 Mart 2012)
Katillerimizi savunan tam 26 avu-

"Meşru ve haklı olan, her milliyetten emekçilerin, işçilerin,
köylülerin, memurların, öğrencilerin, kısaca yoksul halkın emperyalistlere, tekelcilere, işbirlikçilere, tefecilere, sömürücü ve
zalimlere, işkencecilere, halk düşmanlarına uyguladığı ve uygulayacağı şiddettir. Bu şiddetle
birlikte ortaya konan devrimci
adalet meşrudur. Devrimci mücadelenin yasaları meşrudur.
Çünkü tüm ezilen halkların kendi
meşruluk sınırlarını kendilerinin
çizmesi, kendi adalet anlayışını
oluşturması ve devrimci şiddet
kullanma hakkı vardır. Onlara

kat, AKP tarafından ödüllendirilmiş.
Sivas Katliamı davası zaman aşımına
uğratılmıştı. Katillerimiz cezalandırılmadı. Katillerin avukatları ise devletin çeşitli kademelerinde görevlendirildi.
Adalet sınıfsal bir kavramdır diyoruz. Yasalar kimin elindeyse, adalet
de ona aittir. Üretim araçları kimin
elindeyse, mülkiyet hakkı kimdeyse
adalet de onlarındır.
Burjuvazi için adalet, halk için
adaletsizliktir.
Avukatların katillerimizi savunup
ardından da ödüllendirilmeleri, adalet
sisteminin güvenilmezliğinin önemli
bir ispatıdır.
Üstelik sadece avukatlar değil,
bizzat katillerimiz de ödüllendirildi.
Maraş Katliamı'nda yer alan
katil Ökkeş Kenger, 1991 yılında
Refah Partisi Kahramanmaraş milletvekili seçildi.
16 Mart Katliamı’nda yer alan
faşist Mehmet Gül, MHP'nin İstanbul milletvekilliğini yaptı.
Bahçelievler Katliamı davasından yargılanan katil Mehmet Kundakçı, MHP Osmaniye milletvekilliği yaptı.
MHP'nin Tekirdağ milletvekil-
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bu hakkı baskı, kölelik ve sömürüye karşı mücadeleyle yazılan
insanlık tarihi vermiştir. Halkların
mücadelesinin meşruluğuna inanmayan, onların şiddet hakkını
kabullenmeyenler ne derlerse
desinler, sonuçta faşist düzenin
devamından ve onun yasalarının
korunmasından yanadırlar. Halka
karşı şiddet uygulayanların halktan alacağı karşılık da şiddet
olacaktır. Halkın haklılığını, yasalarını, adaletini ayaklar altına
alıp, ona faşizmin yasalarını dayatanlara karşı, esas olan halkın
meşru mücadelesidir." (DG Özel
Sayı, 12.11.1994)
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liğini yapan Kamil Günay, İstanbul'da 1977 yılında Kıbrıslı iki öğrenciyi kaçırarak birini öldürüp, diğerini ağır yaralayan yedi sivil faşistten birisiydi.
13 Nisan 1970'te sol görüşlü Dr.
asteğmen Necdet Güçlü'yü öldüren
Ali Güngör, MHP İçel milletvekiliydi.
MHP Malatya milletvekilliği yapan Fahri Yüksel, 7 Haziran 1979'da
Malatya'da öğretmen Nevzat Yıldırım'ın katillerinden birisiydi.
16 Mart Katliamı'nın sorumlularından Ahmet Çakar, MHP İstanbul
milletvekiliği yaptı.
Recai Yıldırım, MHP Adana milletvekilliği yapmadan önce, 1979 yılında Adana'da Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. Adana'da birçok solcunun öldürülmesinden sorumluydu.
Bunlar sadece katillerin bir kısmı...
Bir de iktidardayken katliam emri
verenler var. Devlet halka düşmandır.
Devletin yasaları halka düşmandır.
Katilleri koruyup kollayan, katliamları planlayan bir devletin adaleti
yerine HALKIN ADALETİNİ savunuyoruz.
Düzenin adaleti, düzenin devamını
sağlamak için vardır. Onun adaleti,
sadece egemen sınıflar içindir. Burjuva yasalcılığı, esas olarak egemen
sınıfların yaşamlarını rahat bir biçimde sürdürmelerini sağlama ve
kendilerini güvenceye alma işleviyle
yüklenmiştir.
Yargılama sırası bize de gelecek;
bunun için iktidarın halkın eline geçmesini de beklemeyeceğiz. Çünkü
HALKIN ADALETİ meşrudur. Kitaplara yazması gerekmez. Halkın
adaleti tarih yazar çünkü...
Egemen sınıfın yargısında, adalet
ve ahlak yoktur; onlar, çıkarlarını
savunmak için tüm hukuki ve ahlaki
kuralları bir kenara bırakabilirler.
Bunun karşısında devrimcilerin adalet
anlayışı, halkın sahip olduğu değer
ve gelenekler üzerinde yükselir. Titizdir. Suç ve ceza birbirine uygundur.
Adaleti sağlarken yeni haksızlıkların
ortaya çıkmasına izin vermez. HALKIN ADALETİ, iktidar hedefini
gösteren bir araçtır aynı zamanda.

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur
Teslim Alamayacaksınız!

Halk Cephesi Bahçelievler Pazar
Pazarı’nda Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde bulunan devrimci tutsaklara yapılması beklenen sürgün ve sevk
adı altındaki saldırı protesto edildi.
21 Haziran’daki eylemde devrimci
tutsaklar sahiplenildi. Yürüyüş esna-

sında fark edilen AKP’nin katil polisleri halka teşhir edildi. Ajitasyon
çekilerek; “bunlar Berkin’in, Hasan
Ferit’in katilleri, uyuşturucu çetelerini
koruyan kişiler, eli kanlı katiller, mahallemizde bu katilleri barındırmayacağız’’denildi.

Mahkemeye Çağrı Afişi

Ailelerle Dayanışmayı
Kahvaltılarla Büyütüyoruz

22 Haziran günü Armutlu
Halk Cephesi Hasan Ferit’in
davası için Armutlu’ya 60
adet mahkemeye çağrı afişi
yaptı. Hasan Ferit’in katillerinden hesap sormak için 13
Temmuz’da Kartal Anadolu
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülecek davaya halkımız
davet edildi.

Bursa Gemlik’te 14 Haziran'da Gemlikli ailelerle yemekte buluşuldu. Bursa’da 21 Haziran'da Bursalı aileler ve Halk Cepheliler dayanışma kahvaltısında buluştu. Süreç ve mücadeleye dair konuşmaların yapılmasıyla başlayan
kahvaltı boyunca, uzun zamandır bir araya gelemeyen aileler bol bol sohbet ettiler. Kahvaltı
sonrası Bursa’nın Grup Yorum halk korosundan
4 kişinin söylediği türkülerle program devam
etti. Kahvaltıya 45 kişi katıldı.

Armutlu Halk Cephesi

Haber Alma Hakkımız Engellenemez!
Ankara'da 23 Hazira'da Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Mahkeme
Salonu’nda, devrimci tutsakların yayın yasağına karşı başlattığı eylem
nedeniyle açılan dava görüldü. Nisan ayında Sincan Kadın Hapishanesi
yönetimi keyfi bir şekilde Yürüyüş dergisinde cezalandırılan savcı Selim
Kiraz'ın resimlerinden dolayı, tutsaklara Yürüyüş ve Tavır dergilerini
toplatması olmadığı halde vermeyerek hukuksuz bir karara imza atmıştı. Bu
keyfi karar nedeniyle kadın özgür tutsaklar hapishanede kapı döverek ve
sayım yaptırmayarak kararı protesto ettiler. Hapishane yönetimi yüzlerce
gardiyanla kadın tutsaklara işkence yaptı.
Tutsaklar da bu saldırılar karşısında geri adım atmayarak eylemlerine
devam ettiler. Sonuçta bu irade savaşını tutsaklar kazanarak dergileri
kendilerine verildi. Fakat hapishane yönetimi hazımsızlığını tutsaklar
hakkında soruşturma açarak gösterdi.
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Mahkeme Salonu’na getirilen
tutsaklar kendilerini desteklemeye gelen yoldaşlarıyla hasret giderdikten
sonra ortak savunma yaptılar.

Mahkemeye Çağrı: 2 Temmuz'da saat 10.00'da Sincan Ceza İnfaz
Kurumları Mahkeme Salonu’nda kadın özgür tutsaklarımızın mahkemesi
var, tüm halkımızı evlatlarımızı sahiplenmeye çağırıyoruz.
ANKARA TAYAD
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Adalet İstiyoruz Alacağız! Sokak Sokak, Kapı Kapı Dolaşıp Halkımıza Anlatacağız!

Adaletsizlik Sürdükçe,
Halk Düşmanlarına Rahat Uyku Yok!
İstanbul'un tüm caddelerinde, sokaklarında bizi göreceksiniz. Siz saldırdıkça biz daha iyisini yaparak çoğalacağız...

Çayan’da Adalet Çadırına
Polis Yine Saldırdı!
Halk Cephelilerin
Direnişi Sürüyor
Çayan: 18 Haziran’da, 00.25'de
AKP’nin eli kanlı işkenceci katil
polisleri; çok sayı da akrep ve TOMA
ile Çayan Mahallesi’nde Adalet İstiyoruz Alacağız kampanyası kapsamında kurulan ve süresiz açlık grevinin devam ettiği çadıra saldırdı.
Mahalle içlerine kadar giren akrepler tüm mahalleyi biber gazına
boğdu. Adalet çadırına yönelik saldırıda çadırda bulunan 6 kişi işkencelerle gözaltına alındı. Katiller 7.
defa çadıra saldırdılar. Halk Cepheliler
adalet talebinden asla vazgeçmeyeceklerini haykırdılar. Bin kere saldırsalar da “Adalet Çadırını açmaya
ve Açlık Grevine” devam edeceklerini
söylediler. Gözaltına alınanlar aynı
gün serbest bırakıldı.
20 Haziran’da saat 24.00’te
TOMA, akrep ve dozerlerle gelen
katil polisler adalet çadırına saldırdılar! Gaz kapsülleri, plastik mermilerle açlık grevi çadırını hedef alıp
saldıran katil polisler, ardından çadıra
tazyikli su sıkarak dozerle çadırı ve
yine alanda bulunan masa, sandalye,
haber panosu ile diğer eşyaları alelacele çalıp götürdüler. Öfkesinden
ne yapacaklarını bilemeyen aciz po-

lisler, çadırın yanında bulunan
ağaçları da kesip, kökünden devirmeye çalışarak zarar verdiler.
Cephelilerin meydana çıkmasıyla katil sürüleri mahalleden
geri püskürtülünce halk da sokaklara çıkıp sloganlarla, alkış
ve ıslıklarla devrimcilere destek
verdiler; devrimcilerle birlikte
çatışmaya girenler de oldu.
22 Haziran gecesi saat 23.15
sıralarında AKP’nin katil sürüleri Çayan Mahallesi’nde açlık grevi çadırına
11 akrep, 2 TOMA, 2 sivil polis aracı
1 özel harekât aracı ve iş makineleri
ile saldırdı. Çadırda bulunan ve açlık
grevinde olan 2 Halk Cepheliye tazyikli su ve plastik mermilerle saldırdılar, katil sürüleri mahalleyi gaza
boğdular. İş makineleri ile çadırı yıkıp
pankartımızı söküp çaldılar.
Cepheliler yapılan saldırıya karşı
anında molotoflarla ve havai fişekler
ile cevap vererek katil sürüleri ile 2
saat çatıştı. Çatışmanın sonunda katil
köpekler mahalleden defedildi ve
hemen ardından saat 01.30 sıralarında
Halk Cepheliler direniş çadırını yeniden kurdular.
23 Haziran’da Çayan Mahallesi
Birsen Sokak’ta Adalet Çadırı direnişçileri kapı çalışması yaptılar. Halkın tek tek kapılarını çalan direnişçiler
günlerdir süren polis saldırılarını ve
“Adalet İstiyoruz, Alacağız” kampanyasını halka anlattılar. Yaşanılan
tüm adaletsizliklere karşı başlatılan
kampanyayı ve çadır direnişine saldırmalarının nedeninin oligarşinin
yönetememe krizi olduğunu ve bu

yüzden daha da pervasızca saldırdıklarını anlattılar. Direniş çadırına
geceleri halk yokken saldırdıklarını
bunun sebebinin de halktan korkuları
olduklarını söylediler. 18.00-20.00
arası süren çalışmada 50 ev ile sohbet
edildi. Akşam 21.00’da Adalet Çadırına karşı yapılan saldırılar için
tencere-tava eylemi olacağı halka
anlatıldı.
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Kuruçeşme: Adalet İstiyoruz
kampanyasını halka anlatmak için
Halk Cepheliler tarafından Kuruçeşme
Mahallesi’nde 21 Haziran’da kapı
çalışması yapıldı. Halk Cephesi’nin
bildirilerinin dağıtıldığı çalışmada
halk yaşadığı adaletsizlikleri somut
örneklerle anlattı. Adaleti ancak halkın
sağlayabileceğini ifade eden Halk
Cepheliler, halka kampanyayı destekleyerek adalet talebini yükseltme
çağrısı yaptılar. 1 saatte 50 kişi ile
konuşuldu. Mahallenin çeşitli yerlerine
3 adet yazılama yapıldı.
Sarıgazi, İkitelli, Gülsuyu, Esenler,
Bahçelievler, Gazi mahallelerinde
adalet için tencere-tava eylemleri ve
eylemlere çağrılar yapıldı.
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Meşru Olan Kazanır!

Halkız Haklıyız Kazanacağız!...
du büyütmeye devam ediyoruz. Akşama kadar süren adalet kampanyasını
tanıtan broşürlerin dağıtımına halkın
desteği yoğundu ve bu kampanyayı
destekleyenler oldu.
Akreplerle açlık grevindeki arkadaşları tahrik etmeye, halkı korkutup
sindirmeye çalışan, korkak akrep araçlarına rağmen halkımız adalet çadırını
ziyaret etmeye ve sahiplenmeye devam
ediyor. Yaşlı-genç tüm dostlarımızı
Çayan Mahallesi’ne “Adalet" çadırında
açlık grevindeki arkadaşlarımızı sahiplenmeye bekliyoruz.

Adalet Çadırı 7. Gün

Çayan Adalet Çadırı Günlüğü:
Açlık Grevimizin 6. Günündeyiz –
19 Haziran 2015
Faşizmin baskı ve işkencelerine
rağmen çalınıp götürülen çadırlarımızın yerine yenilerini kuruyor, umu-

Açlık grevimizin 7. günündeyiz.
Sabah 07.00-08.00 arası çevre temizliğimizi yaptıktan sonra gazetelerimizi okuyup haber panomuzu hazırladık ve adaletsizliğin ürünleri
olan değişmeyen haber manşetleriyle
yine karşı karşıyaydık. Bu haberleri
gazeteden kesip panoya astık.
Saat 13.00’te slogan sesleriyle
kalabalıklaşan adalet çadırımız sürekli
ziyaret ediliyor ve halkımızla sohbetler ediyoruz. 15-16 arası yapmış
olduğumuz dergi-kitap okuma çalışmasının ardından adalet konulu el
ilanlarının dağıtımı ile açlık grevimizin nedenleri anlatıldı halkımıza.
Tutsak olan devrimci yoldaşlarımıza
mektuplar yazıldı. Polisin yoldan ge-

çip kamera kayıt yaparak bizleri ve
halkı taciz etmesi de hala devam ediyor bu arada. Tüm baskı, yasak ve
gözaltı-tutuklamalara rağmen adalet
talebimizden vazgeçmeyeceğiz.

Adalet Çadırı 8. Gün
21 Haziran’da açlık grevimizin
8. gününde halkın adalete olan özlemiyle umudu büyütmeye devam ediyoruz. Dün gece akrepler ve TOMA’nın yanında dozer ve kamyonuyla
da mahallemizde terör estiren katil
sürüleri, çadırımızı kepçelerle parçalayarak, kamyona atarak, alanı gaz
kapsülleri ve tazyikli suyla doldurup
çamur haline getirmişti. Ardından
geçici olarak kurmuş olduğumuz çadırımızın ardından daha iyisini ve
sağlam olanını halkla birlikte kurduk
ve sürekli ziyaretimize gelen, yoldan
geçen halkımız ‘onlar yıkıyor, siz
daha iyisini yapıyorsunuz’ diyerek
ısrarımızı destekliyor ve terör estiren
katil sürülerine ise öfke kusuyorlar.
Aynı zamanda Armutlu, Kartal,
Esenler ve TAYAD’lı ailelerin de ziyaret
ettiği çadırımızda Yürüyüş dergisi okunuyor, sohbetler ediliyor. Faşizmin
baskı ve yasaklarına karşı halkın sesi,
soluğu olmamızı engelleyemeyecekler.
Bu ülkede adalet yok, fakat adaleti
sağlayacak olan devrimciler var. Korkak, aciz polisler halktan korkup kaçmaya devam edecekler.

Halk Cephesi’nden Çağrı
Halkımız;
AKP faşizmi, her yeni doğan günü zulme boğuyor.
Diz boyu adaletsizlik içinde halimize şükredelim, haklarımızın ve adaletin peşine düşmeyelim istiyor. Ama
halkın adaletidir ekmek. Adalete açız, haksızlıklar içinde
yaşayıp gitmek istemiyoruz. Adalete olan açlığımızla
hesap soracağız. Her alanda, her konuda yaşadığımız
adaletsizlikleri sineye çekmemek için adaletsizliğin
kalkanı Adalet Bakanlığı’nı dilekçe yağmuruna tutalım.
Halk çocukları yaz tatillerinde yoksulluktan inşaatlarda
çalışıp bedenlerinin üzerinde gökdelenler yükselirken,
Rıza Sarraf gibi tescilli hırsızlar yatırım ödülleri alıyor.
Haberlere bakıp sadece üzülmekle çocuklarımızın
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canı kurtulmuyor. Adaletsizliği görüp de susmayacağız.
Çadırlarımızla, açlığımızla, attığımız mail ve imzalarla,
her alanda ve her biçimde adaletsizliğin karşısına
dikilelim.
24 Haziran Çarşamba gününden başlayarak her çarşamba Adalet Bakanlığı’na attığımız maillerle, faxlarla
yapılan adaletsizliği yüzlerine vuralım!

Adalet Bakanlığı
Telefon: 90 (0312) 417 77 70
Faks: 90 (0312) 419 33 70
E-Posta: info@adalet.gov.tr

Halk Cephesi
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BİZ VARIZ! ADALET İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!

ÖLÜ VEYA DİRİ; BERKİN'İN
KATİLLERİNİ ALACAĞIZ!..

İdeolojik, politik öncülüğünü
emperyalizmin yaptığı uzlaşma,
teslimiyet, tasfiye sürüyor.
Emperyalizm ve işbirlikçileri
açlık ve yoksulluğu büyüttükçe
buna paralel ideolojik propagandayla beyinleri teslim alıyor,
teslim alamadığı beyinlerin veya
karşı çıkmaya kalkacak olanların
üzerine de zulmünü, yumruğunu
indiriyor...
Ülkemiz Türkiye devriminin
jeopolitik, stratejik önemiyle, kapitalizmin gelişme düzeyiyle, emperyalizmle girdiği her türlü bağımlılık
ilişkileriyle, altyapı ve insan kaynaklarıyla, halklar mozaiği oluşuyla
Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Asya'ya
kadar devrimi doğurabilecek etkiye
ve güce sahip olduğunu biliyoruz.
Bu etki ve gücüyle de bölgedeki
tüm devrimci hareketlere ve halklara
dinamizm kazandırıcı, yönlendirici
bir işlevdedir. Bunun içindir ki, emperyalizm, oligarşi ve iktidarı AKP;
bilinen, bilinmeyen, yeniledikleri tüm
yöntemlerini üzerimizde uyguluyor.
İç güvenlik yasası bu boyutuyla
açlığın-yoksulluğun şimdikinin de
üstünde boyutlanacağının aslında habercisidir.
Sömürü ve zulme karşı duracak
tek güç biz olduğumuz için önce bizden başlamış olsa bile, asıl olarak
tüm halkı hedef almaktadır.
Burjuvazinin faşist AKP iktidarı
bugün nefes alamıyor, almaya çalışıyor... Çünkü iktidarı sarsılıyor, bugüne kadarki yalan-demagoji ve zulüm üzerine kurdukları iktidarları
artık çatlamış her yerinden su sızdırıyor durumda.
Halkın öfkesi, açlığı-yoksulluğu
büyüdükçe korkuları da büyüyor.
Düşmanla girdiğimiz savaşı kazanmanın birinci koşulu, tarihsel ve siyasal haklılığımızdan aldığımız gücümüzü görmek ve pratiğimizi buna

göre şekillendirmektir.
Asıl olan bu tarihsel ve siyasal
haklılıktır. Hitler'in on milyonları arkasından sürükleyen ve savaşın gerekliliğine inandıran bir güce ulaştığı,
ama bunun da Hitler'i yenilgiden
kurtaramadığı görülmüştür. Bizler
ise tarihsel ve siyasal olarak ezileni,
haklıyı temsil ediyor, gücümüzü tarihten, halktan ve devrime olan inancımızdan alıyoruz.
Tarihsel ve siyasal haklılığımız
bizim zaferimizin asıl olarak ilanıdır.
Biz de bugün kendi gücümüze güvenmek zorundayız. Dünya halklarının bugüne kadar ekmek, adalet ve
özgürlük için akıttığı tüm kan bizim
kanımızdır, bizim canımızdır.
Dünya halklarının bugüne kadar
ki tüm deneyimleri, bizim deneyimlerimiz, derslerimizdir.
İşte biz bu kadar çok, işte biz bu
kadar değerli, işte biz bu kadar kalabalık, işte biz bu kadar sonsuz bir
deneyime, işte biz bu kadar büyük
bir tarihe sahibiz.
Canla, kanla... işkence, tutsaklık,
şehitlikle... kadın, erkek... genç yaşlı,
çocuk emekleriyle var olmuşuzdur...
Ve bu halk varoldukça, varolacak
olan tek güç ise BİZİZ.
O zaman kendi gücümüze, tarihsel
ve siyasal haklılığımıza güveneceğiz.
Düşmanın; emperyalizm ve faşizmin tüm politikalarına karşı politika
geliştireceğiz.

Savunmada olmayacak, sürekli saldırı halinde olacağız.
Bugünkü süreçte de; ülkemizde ve dünyada emperyalist
saldırganlığa karşı BİR TEK
BİZ VARIZ.
BU YALNIZLIK, ELBETTE
BİR YANI GÜÇSÜZLÜK OLARAK YANSIR. AMA BİZ, ASIL
BELİRLEYİCİ OLAN BİZİ
DÜNYADA TEK KILAN, YENİLMEZ KILAN GÜCÜMÜZÜ
GÖRMEK ZORUNDAYIZ.
Bugün anti-emperyalist cepheyi
oluşturmamız önemlidir ve tüm kadrolarımız bunun bilincinde olmalıdır.
Bu ideolojik gücümüzün bir sonucudur. Bu iddianın sonucudur.
Yani sadece ülkemizde değil, emperyalizm tüm dünyada bize savaş
açmışken, biz kendimizi savunmak
bir yana emperyalist politikaları teşhir
ediyor onlara saldırıyoruz... Mahkum
ediyoruz...
İdeolojik olarak sağlamlığımız
nerede, ne zaman olursa olsun kendini
gösteriyor. Örneğin, Avrupa'da tek
başına Şadi tüm emperyalizme kafa
tutup, direnip kazanabiliyor.
Bunlar ne kadar küçük, tekil örnekler gibi görünse de siyasi olarak
anlamı büyük ve moral vericidir.
Bize moral vermesi elbetteki emperyalizmin saflarında yarattığımız
moral bozukluğudur. Emperyalizmin
saflarında yarattığımız gediklerdir.
Bu ciddiyette ele almalı dünyayı
ve ülkemizdeki olayları değerlendirirken her politikamızı da buna göre
belirlemeliyiz.
SEÇİMİN ÇARE OLMADIĞINI
TÜM HALK BİLİYOR!
Bugün halk çaresizdir ve seçimin
çare olmadığını bilmekle birlikte bu
çaresizlik içerisinde yine de bir yol
olarak görmektedir. Bu noktada bugün
düşman safları daha netleşmiştir.
Kürt milliyetçiliğine yedeklenen
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"sol" daha da genişlemiş tüm reformist, oportünistleri içine alan bir
bloğa dönüşmüştür.
Kürt milliyetçileri ve onların gölgesi, onlara yedeklenen sol bununla
siyasi olarak kendi varlıklarını yok
saymışlardır.
Asıl olarak iki cephe oluşmuştur
bu saflaşmada... Düzenin çare olduğunu seçimlerle göstermeye çalışan
sol ve faşist iktidar ve bunun karşısında; biz...
Biz ve onlar var artık...
***
Hasan Ferit Gedik kampanyamız,
Berkin kampanyamız diğer tüm kampanyalarımızla birlikte uzun süredir
süren kampanyalardır.
Adalet talebimiz bu süreçte bizim
politikalarımızın yükseldiği temel olmuştur.
Berkin'in katillerini istememiz ve
bu konuda verdiğimiz mücadele tüm
kesimlerde karşılık bulmuş, herkes
kendi adalet talebiyle; Berkin için
istediğimiz adalet talebini yükseltmiştir.
Berkin için ekmek ve adalet, tüm
halk için ekmek ve adalet talebiyle
bütünleşmiştir. Haziran Ayaklanması’yla ortaya çıkan potansiyel kendini
Berkin'in kampanyasında göstermiştir.
Bu noktada adalet savaşçılarımızın
Haziran Ayaklanması şehitleri için,
Berkin için yaptığı eylemler kampanyamızı daha nitelikli hale getirirken, politikalarımızı da sıçratmıştır.
Çalışma tarzımızda çıkan tıkanmaları aşmak için moral ve coşku
yaratmıştır.
İşte bu tabloda şimdi ne yapacağız... Kampanyalarımızı ileriye taşımalıyız... Güçlendirmek tek başına
yetmez, daha nitelikli hale getirmeliyiz. Kitleselleştirmeliyiz, halka yaymalıyız. Bugün bu yüzden yeni bir
programla geldik yanınıza..
Adalet talebimizi açlık greviyle
yükseltmek istiyoruz. "Berkin'in
Katillerini İstiyoruz", demek istiyoruz açlık grevleriyle...
Bu açlık grevlerini tabi sadece
Türkiye bazında da değil, tüm Avrupa'ya halklarımızın olduğu her yere
taşımak istiyoruz.
Sadece dışarıda değil, hapisha-

nelerle birlikte, yani tüm büyük ailemizle, katabildiğimiz tüm kesimlerle
yapmak istiyoruz. Yani bu noktada
bugüne kadar yaptığımız açlık grevlerinin daha kapsamlısını, daha yaygın
olanını yapmak istiyoruz.
Biz ölüyoruz... Berkin öldü...
Haziran Ayaklanması’nda 14 insanın gözü kör oldu, onlarca sakat
var... 241 çocuk öldürüldü... Kim
ne yaptı, kim ne yapıyor?
Mahir on yıllar önce "sol"un gerçeğini nasıl ortaya koymuşsa, bugün
çok daha boyutlu bir şekilde "sol"
ortada diyeceğiz ama artık "sol" da
yoktur...
"50 yıllık Türkiye solu tarihi, reformizmin, dogmatizmin ve kuyrukçuluğun tarihidir. Burjuvazinin icazet
sınırlarını aşmayan parlamentarizmin
ve milliyetçiliğin tarihidir. Kendi öz
gücüne güvenmeyen, şablonculuktan
öteye gidemeyen sol, bu 50 yıl süresince, değil Türkiye'nin kendine özgü
devrim çizgisini oluşturarak, kendi
savunduğu revizyonist-reformist görüşleri bile uygulayamamıştır. Geleneksel solun kaderi sürekli küçük burjuvazisinin peşine takılmak ve yine bu
güçlerden darbeler yemek olmuştur."
Bu tabloda her şey ortadadır,
bizim dışımızda kimse bir şey yapmıyor ve kimse bir şey de yapmayacak.
Ne yaparsak biz yapacağız. Öle
öldüre yapacağız... Ama biz yapacağız.
İşte bu noktada tek olmaktan çıkarmalıyız eylemlerimizi... Halkın
her kesimini de katabilmeliyiz... Birleştirmeliyiz halkın tüm kesimini
ortak talepler için...
Görüyorsunuz, sanatçıların "Katilim nerede?" deyişine bile bu düzenin tahammülü yoktur. Bunu biliyoruz ama sanatçıların yani bir ülkenin aydınının durumu şudur ki
bunu bile meşrulukla savunacak güçleri yoktur...
Örgütsüzlük korkuyu büyütmüş,
dayanışmayı öldürmüştür.
Onlara bu noktada göstermeliyiz...
"Tek insan nedir ki?"...
Örgütsüzsen eğer hiçbir gücün
yoktur. Devlet örgütlü değil mi? Yasası var, polisi-askeri var, hamisi

Amerika var... Biz de örgütlü olmak
zorundayız. Dayanışmamızı yok etmek için meşruluğumuzu yok etmek
ve adalet arayışımızı engellemek için
saldırıyor düşman. Bu baskılara ve
saldırılara karşı mücadele etmeliyiz.
"Yayım kötü olmasına kötü /Ama
daha iyisi yok bizde / Yayı fırlat! /
Yumruğunla savaş / Savaş elinde
ne varsa / Yeter ki durma"
Savaşmak ve bugün savaşmakla
birlikte, savaşı büyütmek, halklaştırmak zorundayız...
Bu yüzden durmayacağız...
Hep halka gidecek...
hep bir adım daha atacağız...
böyle böyle öreceğiz zaferi...
böyle böyle yaklaşacağız zafere...
Neyimiz varsa savaşa sunacağız...
DURMAYACAĞIZ... DURARAK
ÖLMEKTENSE SAVAŞARAK
ÖLECEĞİZ! Tersi savaş kaçkınlığının
yolunu açar. Teslimiyeti, uzlaşmacılığı
nesnel zorunluluk diye meşrulaştırmaya çalışır.
Bugün açlık greviyle bedenimizi
savaşma çağrısı için, halkın tüm kesimini birleştirme çağrısı olarak kullanacağız.
Direnişe katılmak isteyen çocuklar
silah bulamazsak bizi almazlar diyorlar. İmkanlarını zorlayarak silah
bulmaya çalışıyorlar.
Berkin de kendisinden önce faşizme karşı savaşan tüm çocuklar gibi
savaşa katıldı. Sapanıyla ... direnişiyle...
fedakarlığıyla.. Şimdi biz onun direnişini tüm halka yaymalıyız...
Katilleri için ceza istemek Berkin'in direnişini tüm halka yaymaktır.
Bugün ülkemizde en meşru talep
adalet istemektir.
Biz direnişte sınır tanımayanlarız.
Aynı zamanda direniş çizgisinde halkın tüm kesimlerini birleştirmekte
de sınır tanımayız. Çünkü devrim
istiyoruz... İktidarı istiyoruz...
Adalet istemek meşrudur. Adalet
için direnmek, geleceğimizi kurmaktır.
Bizi katledebilirler ama tarihsel
ve siyasal olarak haksız olanlar, halka
düşman olanlar er geç yenilecektir.
Yendik dedikleri noktada bile yenileceklerdir.
BİZ KAZANACAĞIZ!
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mecbur olmadıklarını,
çaresiz olmadıklarını,
direnilebileceğini, geleceklerini kendi iradeleriyle şekillendirebileceklerini, devrimci
alternatifinin varlığını
devrimci kitle çalışBilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden ması ile görürler. Bu
potansiyel yaratmakgüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
tır.
Kitle çalışmasının
Kitle Çalışması nedir?
ikinci adımı, mevcut potansiyel için"Yoldaşlar! Gerçekten yıkılmaz de insanlarla bire bir ilişki kurmaktır.
olan kale nedir? Kitlelerdir, devrimi Çünkü sadece düşünceleri kitlelere
gerçekten ve içtenlikle destekleyen ve ulaştırmak kalıcı sonuçlar yaratamilyonlarca ve milyarlarca halktır. Ne maz... Kitlelerin dönüştürülmesi, süolursa olsun hiç bir gücün ezemeye- rekliliği sağlamakla mümkündür. Bu
ceği gerçekten yıkılmaz olan kale, işte nedenle kitle çalışmasının devrimci
budur.” (Mao)
amaçlarından biri de kitleler içindeKitle çalışması, Mao'nun işaret ki ileri unsurların tespit ve onlarla bire
ettiği bu kaleyi inşa etmektir. Kitleleri bir ilişkinin sağlanmasıdır.
belli bir düşünce, eylem veya talep etKitle çalışmasının üçüncü adımı
rafında dönüştürebilme, birleştirebil- bire bir ilişki kurulan insanları, bir örme ve harekete geçirebilme faaliye- gütlenme içine yerleştirebilmektir.
tidir.
Çünkü kitle çalışmasına devrimci niDüzen güçleri de kitleleri yedek- teliğini kazandıran, devrimci bir örlerinde tutarak düzenini, geleceğini gütlülük yaratarak kitleleri iktidar
güvence altına alabilmek için kitle ça- mücadelesine katmaktır.
lışması yapar.
Bu üç adım, gelişen kitle çalışması
Devrimci kitle çalışması; ama- en geniş halk kitlelerine devrimci
cıyla, yöntemleriyle bundan ayrılır. düşünceleri ulaştırır. Düzen ile sınırDevrimci düşünceler, hayatın ger- lı gündemini değiştirerek onları sınıf
çekleridir, mücadele etme sorumlu- savaşından haberdar eder.
luğunun halka ulaştırılması, benimBöylece dönüştürüp kapılarını
senmesi ve halkın egemenlerin karaçar. Burjuvazinin yalan ve demagoşısına bir güç olarak çıkarılması faajilerinin, halk kitlelerinde yarattığı etliyetidir devrimci kitle çalışması.
kiyi azaltır. Kitlelerin gerçeklerin farkına varmasını sağlayarak düzenden
Kitle çalışmalarının
kopuşunu hızlandırır. Devrimcilerle
kurulan ilişkiler kitlelere devrimci
amaçları nedir?
alternatifi gösterir. Bir örgütlülüğün
Kitle çalışmalarının en nihai amacı; devrimde çıkarı olan tüm sınıf ve parçası olmak dönüşümü hızlandırır.

KİTLE ÇALIŞMASI

1-)

2-)

tabakalara devrimci düşünceleri ulaştırmak ve onları sınıf savaşının bir parçası haline getirebilmektir. Kitlelerin
bilinçlendirilerek düzenden kopmalarını sağlamaktır.
Kitle çalışmasının ilk adımı, potansiyel yaratmaktır. Devrimci düşüncelerin hayatın içinde bir güce dönüşmesi olarak kitlelere ulaşmasına
bağlıdır.
En geniş halk kitlelerine; düzene

3-) Kitle çalışmasının
araçları nelerdir?
Devrimci kitle çalışmasının mekan, zaman ve araç sınırı yoktur. Kitlelerin olduğu her yer devrimci düşüncelerin yayılma alanı; amaca hizmet eden ve geleneklerle çelişmeyen
her araç da kitle çalışmasının aracıdır.
Afiş, bildiri, pankart, kuş, duvar yazılaması, duvar gazetesi, dergi gibi

araçlar klasik ve en yaygın kullanılan
kitle çalışması araçlarıdır ve vazgeçilmezlerdir. Bunların yanına yeni
olanaklar yaratmak teknolojinin ve gücünün ihtiyaçlarına uyum sağlaması
da zorunludur. İnternet kullanımı burjuva basın yayın da dahil dışımızdaki gazete ve televizyonların kullanımı önemlidir. Bu alanlar bilgilerin çarpıtılıp gerçeklerle karşılaştırıldığı,
denetimi zor alanlar olduğundan daha
dikkatli olunmalıdır.
Dergimiz kitle çalışmasının en
önemli araçlarındandır. Sürekli yaygın dağıtılan, kitlelerce okunması
sağlanan dergilerimizin Anadolu halklarının, ezilen sınıfların bilinç dönüşümünde çok önemli bir etkisi vardır.
Diğer yayınlarımız yeni kitaplarımız
ve olan yayınlarımız da çok önemli
kitle çalışması araçlarımızdır.
Devrimci şiddet ve silahlı propaganda kitleleri siyasi gerçeklerden haberdar etmenin en önemli aracıdır.
Doğru çizgide net hedeflere yönelen
devrimci şiddet kitleleri politikleştirir.
Devrimci şiddet sansürle kuşatma saldırısını dağıtarak kitleleri devrimci
alternatiften haberdar eder. Kitlelerin
gündemine adaleti, hesap sormayı,
düzenin değiştirebileceği, düşmanın alt
edilebileceği gerçeğini sokar.
Bunların yanında en önemli-temel
kitle çalışması aracı devrimcilerinin
kendisidir. O bulunduğu yerde hiç bir
araca gereksinme duymaksızın kitlelerle ilişki kurabilir. Onlara gerçekleri
aktarabilir devrimci kültürü, devrimci değerleri ve idealizmi kavratabilir.
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4-) Nereden başlamalıyız?
Bu soru bir devrimci için bir alan
veya birim için gereksiz hale getirilmelidir. Çünkü herkes her alan veya
birim kesintisiz bir şekilde kitle çalışması faaliyeti içinde olmak zorundadır. Kitlelerle bağı olmayan bir
devrimcinin, bir alanın veya birimin
geleceği de yoktur. Nereden başlamalıyız sorusunun yanıtı somut duruma göre değişir. En genel anlamda
devrimci kitle çalışması, bu düzene
karşı memnuniyetsizliği en üst düzeyde olan kesimlerden başlar. Yani
en yoksulları kazanmak devrimci kit-
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Kitleleri Örgütlemeye
turucu ile ilgili çalışma başlarken
le çalışmasının önceliğidir. Bir
Kendimizden Başlayalım!
yapılacak kitle çalışmalarının bir
mahallede, bir fabrikada ya da işçi
bölgesinde bir kampüste-lisede, Politik mücadele aynı zamanda örgütlülüğe çevrilmesi en baştan
hedeflenmelidir.
kamu emekçileri arasında... Kit“kitleleri kazanma”
lelerin temel yakıcı sorunları ve
Halkla kurulan bağlar bu nemücadelesidir!
bunlara bağlı talepleri nereden
denle geliştirilmeli, kalıcı bir dobaşlayacağız sorusuna yanıttır.
ğallık yaratılmalıdır. Böylece kit“Kitleler niye mücadeleye
Kitlelere sorunları üzerinden ulaşle çalışmasında süreklilik ve dikatılmıyor?” sorusu yanlıştır.
malı, somut sorunlarının düzenden
namizm de sağlanmış olacaktır.
kaynaklandığını çözümün de düzeni değiştirmekten geçtiğini an- Kitle çalışması, örgütleyiciliktir!
Kitle çalışması
latmalıyız. Halkı ilgilendiren her
konu kitle çalışmasının konusudur. Kitle çalışması, ilişki kurmak ve sadece belirli insanların
İş emniyetleri, saldırı yasaları,
onu siyasallaştırmaktır!
işi midir?
polis terörü, uyuşturucu, emperKitle çalışması sadece belli inyalist saldırganlık, bağımlılık ilişDevrimci kitle çalışması, tüm
sanların işi olarak görülmemelidir.
kileri, eğitim ve sağlık kaynaklı sohalkı örgütleme iddiasını
Kitle çalışmasının gücü yaygınrunlar, işsizlik, yozlaşma... Buntaşımaktır!..
lığında ve sürekliliğindedir.
ların tamamı gündemimizde olYaygınlığı ve sürekliliği sağmalıdır. Eğer bu konularda halka
Evden
eve,
kişiden
kişiye,
lamanın yolu da kitle çalışmasına
ulaşıp gerçekler anlatılmazsa; halk
kulaktan
kulağa
anlayışıyla...
en fazla sayıda insanı katabildüzenin sunduğu bilgiler doğrulmekten geçer. Sadece belli inKitlelere gitmek, kitleleri ve
tusunda şekil alacaktır. Bu nesanların omuzuna yüklenmiş bir
denle devrimci kitle çalışması sükendini eğitmektir!
kitle çalışmasının etki alanı dar,
rekli olmalıdır. Çat kapı anlatarak,
ulaşacağı kitle kısıtlı kalacaktır.
sokak toplantılarıyla, ateş başı
simde farklılık gösterebilir. Kültür
Devrimci
hareketin her insanı kitle çasohbetlerle, halk okulları çalışmafarkı, inanç, değer yargısı farkı, düzene
lışmasının bir parçası olmalıdır.
sıyla. Halkın bilinç dönüşümü sürekli
bakış farkı, işçiler arasında farklı, Alkılınmalıdır.
Bulunduğu her yerde temel günevi halk kesimlerinde farklı, Sünni halk
demi
ve hareket noktası devrimci
kesimlerinde farklı, Karadeniz bölgedeğerler
ve gerçekler olmalıdır. Günsinde farklı, Kürdistan’da farklı bir biHer kesime aynı
lük yaşamına devrimci kültür yön verçim ve içerikte kitle çalışması hayata
yöntemle yaklaşmak
meli, insanlarla ilişkilerinde devrimgeçirilebilmelidir. Her kesime en uyci değerler belirleyici konumda oldoğru mu?
gun olan tarz ve söylem, somut durumalıdır. Böylece devrimci hareketin
ma göre şekillendirilmelidir.
Hedefe ulaşan, devrimci sonuçlar
her insanı başlı başına kitle çalışmayaratan bir kitle çalışması için kitleleri
sının parçası olacaktır.
tanımak gerekir. Kitleleri tanımanın
Kitle çalışması ve
Diğer taraftan bir eylem, bir etyolu da yaşamlarına girerek duygu ve
taban
örgütlülükleri
kinlik için yapılan kite çalışmasına ne
düşüncelerine vakıf olmaktan geçer,
kadar fazla insan katılırsa o eylem, o
ancak kitleleri tanımak için de kitle çabağı nedir?
etkinlik o kadar büyük bir kitleyi bir
lışması yapmak zorunludur. O halde
Bugün somut durumda mücadearaya getirecektir.
kitle çalışması için yaptıkça gelişen,
lenin ihtiyaç duyduğu gereklilik, halyetkinleşen bir çalışma diyebiliriz.
İstanbul Bakırköy Grup Yorum
kın her kesiminin taban örgütlülükKitlelere gidildikçe kitleler tanınakonserleri her kesimden birçok insalerinin yaratılmasıdır. Meclis ve kocak, kitleler tanındıkça daha güçlü bir
nı konsere çağırıcı olarak kitle çalışmiteler halkın devrimci savaşında
şekilde kitle çalışması örgütlenecektir.
masının parçası yapmasıyla örnektir.
bu ihtiyaca yanıt verecek örgütlenHer kesime aynı yöntemle yaklaşHalk kulaktan kulağa, elden ele, evmelerdir. Devrimci kitle çalışması;
mak doğru değildir. Halk kitleleri tek
den eve... kitle çalışmasının parçası olmerkezine komite ve meclis gibi tabir biçimde düşünen, tek bir kültüre saduğunda muazzam bir güç açığa çıkban örgütlülükleriyle birlikte hayata
hip, aynı noktadan değerlendirilen, bimaktadır.
geçirildiğinde, daha büyük ve kalıcı
rebir aynı yakıcı sorunlara sahip bir
bir etki yaratacaktır. Diğer taraftan kotopluluk olarak görülmemelidir. Dümite ve meclis gibi taban örgütlüKitle çalışması ve
zenden kaynaklanan sorunları çok
lükleri, kitle çalışması yaygınlık kakadrolaşma bağı nedir?
benzer olsa da bunlar arasında yakıcı
zanarak halk için alternatif hale geolanlar ve öncelikli konular her keKadrolaşmada en temel doğrumuz,
lecektir. Örneğin bir mahallede uyuş-
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OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNA GİRENLER

Kitleler niye mücadeleye
en geniş kitleler içinden dar kadgerçekliğini doğru analiz edemekatılmıyor
sorusu
yanlıştır.
rolarını çıkarabilmektir.
miş, buna bağlı olarak da devrim
stratejisini bilimsel temellere oturBu hedefe ulaşabilmek için kitKitleleri
örgütlemeden,
tamamışlardır. Temelde yanlış,
le çalışmasına kilitlenmek, kitlelerin kadrolaşabilecek ileri unsurla- militan bir mücadele anlayışıyla her şeyin yanlış gelişmesine neden olur. Halka güvenmezler.
öncülük yapmadan
rına ulaşabilmek için, kitle önderHalkın değişip dönüşeceğine inanlerini ortaya çıkarabilmek için sükitlelerin kendiliğinden
mazlar. Bu nedenle halka emek
reklileşmiş bir kitle çalışması zomücadeleye katılması
vermezler. Bu durum, halka üstrunludur. Kadrolaşma faaliyetiyle
beklenemez.
ten bakmayı halkı aşağılamayı gekitle çalışması birbiriyle iç içe ilertirir. Doğaldır ki böyle bir anlayış
leyen, birbirini etkileyen, gelişen
Kitle
çalışmasının
pratiğimiz
kitle çalışması yapmayacaktır,
süreçler olarak değişmelidir. Süiçindeki
yeri
nedir?
halka gitmeyecektir.
reklileşen bir kitle çalışması güven
yaratır. Bu güven insanların kadReformist, oportünist, uzlaşKitle çalışmasında
rolaşmasının önünü açar. Kitleler
macı sol sürekli varlık-yokluk
kendimize ilk hangi hedefi
hiçbir zaman sınamadan inanmazsorunu yaşar ve her zaman yaslar. Devamının geleceğine inanlanacak bir güç arar. Çalışma tarkoyacağız? Bu sorulara
dıkları noktada devrimci harekete
zında kitle çalışması yerine rekcevaplarımız net olmalıdır!
akışları da hızlanacaktır. Elbette
lamcılık vardır. Emek vermek
kadrolaşma süreci de kitle çalışması
yerine, kolayına kaçmak vardır.
le çalışması, güçlü, iddiası isabetli vugibi iradi olarak örgütlenirse sonuç yaKitleleri dönüştürmek yerine kitleleruşlar, kitlelerin devrimci harekete
ratır. Kitle çalışması halktan öğrenerin geri yanlarıyla uzlaşmak yani
olan güvenini arttırır. Önyargıları parrek, halka öğretmenin de zeminidir.
kitle kuyrukçuluğu yapmak vardır. Bir
çalar. İktidar iddiası kitle çalışmasında
Bu yanıyla kitleleri eğittiği gibi kitşekilde ilişkiye geçtikleri kitleleri
ısrar olarak somutlanır.
le çalışmasına katılan insanları da eğidö-nüştürüp devrimcileştirmek yeritir, dönüştürür, kitle çalışması halka
ne, çürütüp yozlaştırırlar, devrimci diduyulan güveni büyütür. Halk denamiklerini yok ederler. Biz iddialı olSolun kitle
ğerleriyle, halkın bilgeliğiyle değişmalıyız, kendimize güvenmeliyiz.
çalışmasına bakışı nedir?
tiren, dönüştüren yanıyla sevgi ve saDevrim kitlelerin eseridir. Kitleleri kahiplenmesiyle tanışan kadro adaylazanmak için ideolojimizden, tarihiReformist, oportünist, uzlaşmacı
rının kadrolaşma süreci hızlanır.
mizden, geleneklerimizden aldığısol, kitlelerden kopuktur. Hiçbir zamız güçle kitlelere gitmeli, kitleleri
man kitlelerle devrimci temelde bağ
devrimci saflara kazanmalı mecliskurma olanakları yoktur. Çünkü halKitle çalışması ve
lerde birleştirmeliyiz.
ka bakışları çarpıktır. Ülke ve halk
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iktidar iddiası

İktidar iddiası olmaksızın kitlelere
gitme iradesi gösterilemez. Kitlelere
söyleyecek sözü olan, sunacak devrimci
alternatifi olan somut bilimsel devrimci
programı olan hareketler kitle çalışmasında ısrarcı olurlar. Bu kendine güvendir. Kendine güven, kitle çalışmasına politik cüret olarak yansır. Cüretli politikalarla halktan ne isteyeceğini
bilen, halkı tanıyan halkın önüne doğru hedefler koyan hareketler kitle çalışmasından sonuç alabilirler. Devrim
için bilimsel doğru stratejik hattın belirlenmesi tek başına yeterli değildir.
Stratejiyi güce dönüştürecek olan,
onun kitlelerle buluşmasıdır. Doğru
strateji, güçlü bir devrim iddiası demektir. İddia kitle çalışmasında dinamizm, ısrar, kararlılık, emek ve yaratıcılık olarak karşılık bulur. Diğer taraftan doğru strateji kesintisiz bir kit-

v Halkın
Örgütlü Gücü
Yenilmez!

Halkı Baskı Altına
Almak İçindir

19 Haziran’da Armutlu Halk
Meclisi komisyon üyeleri toplantı yaptı. Toplantıda Pazar
günü yapılacak Büyük Halk
Meclisi toplantısı için ne yapabilecekleri, halkı nasıl katabilecekleri konuşuldu. Sonra bütün komisyon üyeleri kolektif
bir şekilde Armutlu’nun yoksul
kondularına afiş ve pankart asmaya çıktılar. Armutlu halkı
bir kez daha örgütlü halkın ne
olduğunu herkese gösterdi.

Cephe milisleri, faşizmin halkı izlemek
ve denetlemek amacıyla mahallelere koyduğu MOBESE kameralarına yönelik 9
Haziran'da eylem yaptı. Okmeydanı Dikilitaş Parkı’nda bulunan MOBESE direğini, kamerasını, 3 Cepheli, kızıl maskelerle gelerek tahrip etti. Halka eylemin
amacı anlatıldı. Çekilen ajitasyonlarda, bu
kameraların hırsızlar ve torbacılar için değil, devrimciler için dikildiği anlatıldı. Halkın desteklediği eylem, Cephelilerin çekilmesi ile sona erdi.

v MOBESE Kameralar

İŞBİRLİKÇİ TEKELLERİN HİZMETÇİSİ OLUR!

27

IŞİD ÜZERİNDEN EMPERYALİZMİN ORDADOĞU’YA MÜDAHALESİ VE
GİRİLEN İŞBİRLİĞİ MEŞRULAŞTIRILAMAZ

KÜRT HALKI EMPERYALİZMİN
BÖLGE GÜCÜ OLMAYACAKTIR!
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15 Haziran günü Suriye’de Tel
Abyad kasabası, PYD’nin askeri
kolu YPG’ye bağlı güçler ile Burkan El Fırat isimli güç birliğinden
oluşan bir örgütün askeri güçleri tarafından ele geçirildi... Kasabayı elinde bulunduran IŞİD’in püskürtülmesiyle bölgenin denetimi, esas olarak
YPG güçlerine geçmiş oldu... Ve
YPG güneye, Rakka kentine doğru
da denetimini genişletiyor.
Bu askeri harekat; ABD’nin başını
çektiği koalisyon güçlerinin uçaklara
verdiği havadan destek sayesinde
başarıya ulaşmış bir harekât olmasının
yanı sıra, bölgedeki dengelerin değişmesi ve emperyalistler eliyle yeni
dengelerin oluşturulmaya çalışılması
tartışmasını da başlattı.
Bölgeyi kimin nasıl ele geçirdiği
ve neden ele geçirdiği tartışması sürerken, bir yandan da özellikle Kürt
milliyetçi hareket ve etkilediği örgütler tarafından büyük misyonlar
biçilerek ele alınmaya, değerlendirilmeye başlandı. Tel Abyad’ın alınmasını “büyük insanlığın zaferi”
diye değerlendiren Kürt milliyetçileri
ve çevresi emperyalizmle girilen
ilişkileri de bu şekilde meşrulaştırma çabası içindedir.

Tel Abyad’da Ne Oldu?
Suriye Kürdistan’ı iki yıl kadar
önce emperyalizmin besleyip büyüterek Suriye halkının başına bela
ettiği IŞİD isimli gerici bir örgütün
eline geçmişti... Bölgenin bir çok
şehir ve kasabası gibi Tel Abyad da
uzunca bir süre IŞİD denetiminde
kaldı... Buranın önemi bölgedeki
Türkiye ile sınır kapısının denetiminin
burada olmasından ve PYD eliyle
oluşturulan Rojava bölgesindeki Cezire ve Kobane arasında kalan ve
aradaki geçişi tıkayan bir bölge olmasından geliyor... Tel Abyad aradaki
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çıban gibi kalmıştır...
Buranın IŞİD’in elinden
alınmasıyla bölgede geniş
bir alanın YPG’li güçlerin
eline geçmesi sağlanmış
ve bölgenin bütünüyle denetlenmesinin de önü
açılmış olmaktadır.
Reuters haber ajansının 17.06.2015 tarihli
haberinde Tel Abyad
harekatına ilişkin ABD
Savunma Bakanlığı
Sözcüsü Steve Warren'a “Tel Abyad'a operasyonun IŞİD'in tedarik
yolunu kapatma stratejisinin bir parçası olup olmadığı şeklinde soruya
sözcünün "Evet, kesinlikle" cevabını
verdiğini açıklıyor.
Harekatın başından itibaren ABD
ile birlikte organize edildiği ve birlikte
hayata geçirildiği de hem bu açıklama
ve hem de devamında gelen açıklamalarla bilinmektedir.
Kobane'den bu yana ABD ile
PYD arasındaki ilişkiler oldukça gelişmiş ve emperyalistler açısından
PYD ve askeri gücü YPG bölgede
dayanabilecekleri belirleyici güç konumuna gelmiştir. Amerikalılar hem
bu durumu hem de artık birlikte çalıştıklarını açıkça da ifade etmektedirler.
Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest Kürtlerin Tel Abyad’daki ilerlemesini değerlendirirken şunları söylüyor:
“Şu noktada sahadaki durumu
gözlemeye devam ediyoruz. Elbette
Suriye gibi bir yerde bunu yapma
kabiliyetimiz sınırlı. Bildiğimiz bir
şey var ki, bu son başarı aslında
Başkan Obama’nın daha önce emrini
verdiği askeri operasyonun doğrudan
bir sonucudur ve bu da şimdi orada
temsil edilen medya kuruluşları tarafından da geniş biçimde haber ha-

line getirildiği gibi
Kuzey Suriye’deki Kobani kenti IŞİD
güçlerinin kuşatması altındayken alınan büyük riskti. Ama Başkan’ın havadan kaynak ve ekipman yardımı
yapılması kararı sayesinde ve kente
ilave kuvvetlerin girmesine izin verilmesi için Türkiye’yle çalışabildiğimiz için, elbette koalisyonun hava
saldırılarıyla da desteklenen IŞİD
karşıtı güçlerin IŞİD’i Kobani’den
çıkartabildiklerini gördük.”
Amerikalıların bu savaşta oynadıkları rol bu kadar net ve açık. Öte
yandan ise yine YPG'nin bölgedeki
önemi de IŞİD'e karşı bölgenin en
etkili ve askeri olarak başarılı olabilen gücü olarak tanımlanıyor. Gerek
Irak tarafında Şengal'de vb. PKK'nin
Amerikalılar ile birlikte başarılı operasyonlar yapması ve gerekse de Suriye'de PYD'nin IŞİD’e karşı askeri
başarıları ABD tarafından her zaman
övüldü ve Türkiye'nin tüm itirazlarına
ve sızlanmalarına rağmen de sürdürüldü.

Tel Abyad ile Birlikte
Emperyalistlerin
Bölge Hesapları
Tel Abyad'ın IŞİD güçlerinin denetiminden çıkarılmasından sonra emperyalizmin bölgedeki hesaplarının ne
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olduğu da tartışılmaya başlanmıştır...
Her ne kadar Kürt milliyetçi çevrelerin, Kürt halkının kaderi üzerinden
ve ülkelerinin kurtarılması üzerinden
değerlendirmeleri olsa da gerçekte
yaşanan son gelişmeler emperyalizmin bölge politikalarında atmış
olduğu adımları ortaya koyar niteliktedir.
PYD'nin veya başka bir gücün burada oynadığı rol emperyalizmin Truva atı olmak dışında bir rol değildir.
Barzani ve Talabani eliyle Irak
bölgesel Kürdistan yönetimi oluşturularak, bölgede emperyalizmin İsrail
ile birlikte değerlendirdiği yeni bir
güç oluşturulmuş ve bu güç sayesinde
Irak'ın yönetimi emperyalistlerin denetimine geçmişti. Bugün hala Irak'ta
direnen halkların karşısına, emperyalizm bu Kürt yönetimi ve diğer
işbirlikçileri ile çıkmakta ve bölge
halkının kanını dökmektedir. Bölgenin
en sadık işbirlikçisi Barzaniler olmaya
devam etmektedir.
Benzer bir oluşumun da Suriye
tarafında oluşturulacağına ilişkin değerlendirmeler yapılmakta ve bunlar
hiç de yabana atılır değerlendirmeler
değildir.
Çünkü, bu yönlü değerlendirmeler
oldukça yaygın olmasının yanı sıra
KCK’nın açıklamaları da bunu doğrular niteliktedir. Bölgede etkili bir
“aktör” olma hesapları içinde olan
KCK’nın öteden beri emperyalistlerle
ilişkileri iyi tutma ve bölgenin emperyalistler eliyle yeniden düzenlenmesinde rol kapma çabası bilinmektedir... Bu hem yıllar öncesinde
Öcalan’ın yaptığı açıklamalarda hem
de Tel Abyad sonrasında Karayılan’ın
açıklamalarında vardır. Ama daha
öncesinde emperyalistlerin bölgeye
ilişkin hesaplarını bu konuda yapılan
tartışmalar üzerinden değerlendirelim.
İngiliz Finansal Times dergisi
Kürtlerin bölgede oynadığı rolün arttığını açıklıyor... Gazetenin bu konudaki yorumu şöyle:
"YPG, Suriye'deki örgüte karşı
koalisyon destekli kampanyayı en iyi
yürütebilecek güç olarak görünüyor.
Ancak Kürtlerin IŞİD'le savaşta giderek daha da hayati bir rol alması,
on yıllardır Arap çoğunluğun kena-

rında duran Kürtlerin ülkenin geleceğinde daha fazla söz sahibi olacağı
anlamına da geliyor." (Aktaran Radikal Gazetesi, 17.06.2015)
Yine aynı gazetede Royal United
Services isimli düşünce kuruluşundan
Michael Stephens, "Bu Suriye için
önemli bir dönüm noktası. İleride
kurulacak herhangi bir Suriye devleti
tamamen özerk bir Kürt bölgesini
kabul etmek zorunda yoksa devlet
parçalara ayrılabilir. Şu an sahada
Batılı hava güçleri tarafından meşru
kılınan bir oluşum var ve bu durum
engellenemez bir ayrılığa doğru ilerliyor" diyor. (agy)
İngiliz gazetesinin yaptığı bu değerlendirmelerin dışında, emperyalizmin bölgedeki has uşağı ve yaşanan
gelişmeler kendi politikalarıyla çelişen
yanlar taşıması nedeniyle, kaygıyla
izleyen Türkiye oligarşisi tarafından
da değerlendiriliyor. Ki Türkiye oligarşisinin değerlendirmeleri, emperyalizmin bölge hesaplarını da oldukça
açık olarak ortaya koymaktadır. Tel
Abyad’ın henüz YPG’nin eline geçmesinden hemen önce 15 Haziran
tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan
bir haberde şunlara yer veriliyor:
“Kobani’den sonra Tel Abyad’ın
da YPG’nin eline geçmesinden sonra
Suriye Kürtleri Türkiye sınırı boyunca önemli bir hatta sahip olacak.
Diplomasi ve askeri kulislerde, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’yi birleştirecek koridorun ABD’nin yıllar
önce hazırladığı Büyük Ortadoğu
Projesi’nde (BOP) yer aldığına dikkat çekildi. Bu durumda özellikle
Kürt petrolünün, Akdeniz’e ulaştırılmasında önemli bir aşamanın katedileceği belirtiliyor.”
Türkiye oligarşisinin korkuları ve
hesapları bir yana emperyalizmin
bölgeye ilişkin projesini ortaya koyan
bir gerçektir. (*)

Kürt Milliyetçi Anlayış
Emperyalizmle Uyum
İçinde!
Emperyalistler bölgeyi bütün olarak
kendilerine bağlama ve bölge halklarını denetim altına alma amaçlı bir
politika izliyorlar ve IŞİD canavarıyla
yarattıkları korku çemberi içinde bu

konuda önemli adımlar da atmış durumdalar. IŞİD’e karşıtlık temelinde
bölge halklarını kendi yanına çekmeyi
büyük oranda başarmış durumdadırlar... Bölgede emperyalistler, IŞİD
ile yaratılan korku çemberinden kurtulma gücü olarak görülebiliyor...

IŞİD Üzerinden
Emperyalizmin
Ortadoğu’ya Müdahalesi
Meşrulaştırılamaz
Ortadoğu’daki her türlü emperyalist politika IŞİD üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılıyor.
Emperyalistler IŞİD üzerinden
Ortadoğu’ya müdahaleyi meşrulaştırıyor, PYD gibi Kürt milliyetçi hareketler ÖSO gibi işbirlikçi örgütler
emperyalizm ile işbirliğini meşrulaştırıyor.
Emperyalistler hiçbir halkın kurtuluşunu sağlayamaz. Emperyalistlerin olduğu yerde, temel olan emperyalistlerin çıkarlarıdır. Eğer bugün
Suriye’de bir Kürt bölgesi oluşturulmaya çalışılıyorsa bu da Kürt halkının çıkarları için değil, emperyalistlerin çıkarları böyle gerektirdiği
için oluşturulmaktadır.
Tel Abyad’ın bugün ele geçirilmesi, IŞİD’in o bölgeden atılması
PYD’nin ve diğer işbirlikçi örgütlerin
stratejik hedefleri olduğu için değil,
Amerika istediği için atılmıştır.
Kürt milliyetçi hareket açısından
durum IŞİD ile de sınırlı değildir...
Burjuva milliyetçiliği gözlerini o kadar kör etmiştir ki, Kürdistan’da
kendi denetimlerinde bir bölge oluşturmak için yapmayacakları şey yoktur... Bunun için emperyalistlerle işbirliği yapmak dahi normal ve hoş
görülebilir bir şeydir...
İşte Öcalan’ın daha 1999 yılında
söyledikleri: “Gerçekten bu sistemi
inançlı, ölçülü ve nasıl uyguladıklarını bilen toplumlar günümüzün
en gelişkin toplumlarıdır. Devletleri,
dünyada gücünü kabul ettiren devletlerdir. ABD ve İngiltere’nin dünyaya nasıl yön verdiği göz önüne
getirilirse bu gayet açıktır.”
“Avrupa ülkelerinin deneyimi, tüm
bu savaşların sonunda kararlı de-
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mokratik sistemi geliştirmiş ve bu
üstünlüğe yol açarken, Batı uygarlığı
bu anlamda, demokratik uygarlık olarak da adlandırılabilir... artık dünya
uygarlığı anlamını da yakalamışlardır.”
“Demokrasi, adeta bir dil ve kültür bahçesidir. Günümüzün en gelişkin
güçlü ülkeleri yine bunun açık ifadeleridir. Tüm Avrupa ülkeleri, Kuzey
Amerika net ispatlarıdır.”
Öcalan’ın üç ayrı yerde söyledikleri emperyalizme bakışını net
olarak ortaya koyarken PKK’nin
1999 yılındaki Başkanlık Konseyi’nde
yer alan Cemil Bayık ise Özgür Politika gazetesinde şunu söylemektedir:
“Şunu herkesin bilmesi gerekiyor; biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede kendisine göre istikrar yaratmasına bir şey demiyoruz. Kendi
çıkarlarına göre düzenleme yapabilir... Ama bunu yaparken bir halkı
kurban etmeye kalkışırsa, bunun
onay görmeyeceğini herkes bilmelidir.” (Aktaran, Miliyetçilik Çıkmazı
syf. 366-367 )
Söylenenler oldukça açıktır, emperyalizm en demokratik güç ve
ABD’nin Kürdistan’da kendine göre
istikrar yaratmasına bir şey demiyorlar.
Hal böyle olunca son gelişmeler
de bu bakış açısıyla ele alınıyor.
Tel Abyad’ın ele geçirilmesinden
sonra Murat Karayılan’ın yaptığı
açıklamalar da bunu ortaya koymaktadır. Bir farkla artık emperyalistleri
demokrat olarak görmek ve onların
bölgeyi istedikleri gibi düzenlemesini kabul etmekle sınırlı kalmayıp
Suriye’nin bütün olarak emperyalizmin çıkarları yönünde düzenlemesi için de uğraşacaklarını söylüyorlar. Karayılan emperyalist koalisyon ile birlikte harekatı yapmış
olmalarına ilişkin:
“Çünkü onların da çıkarı burada
kesişiyor. Onlar da Suriye’de DAİŞ’i
zayıflatmak istiyorlar. DAİŞ’in bu
önemli nefes borusu kesilmeden DAİŞ’in zayıflamayacağını onlar çok
iyi biliyorlar. Bu yüzden onlar da
destek sundular ve kuşkusuz elde
edilen başarıda rol ve pay sahibi oldular.” (ANF, 16.06.2015) diyerek

emperyalistlerle ilişkilerini basit bir
çıkar ortaklığı gibi göstermeye çalışıyor.

Emperyalizmin Kara
Gücü Olarak “Suriye’de
Demokratik Devrim
Gerçekleştiremezsiniz!”
Karayılan’ın Tel Abyad’a ilişkin
değerlendirmelerinin bütününe bakıldığında ortaklığın hiç de basit bir
IŞİD karşıtlığı, çıkar ortaklığı anlamına gelmediğini de göstermektedir.
Karayılan hem kendi rollerinin önemini ve hem de hedeflerini anlatırken
şunu söylüyor:
“Çağdaş demokratik bir güç
DAİŞ ile başa çıkabileceğini kanıtladı. DAİŞ’in gücünü kırarak yeni
bir ülkeyi kurabileceğini de göstermiş
oldu. Bu direniş DAİŞ’i kırdı. Basit
bir iş değildi. DAİŞ sıradan bir güç
değildi. Devletler başa çıkamıyor.
Tüm Suriye muhalefeti bir araya
gelmiş ona karşı duramıyorlar. Onlar
da YPG’den yardım istiyorlar. YPG
onlara da yardım edecektir. Çünkü
YPG bir savaş düzeyi edindi. Artık
bir iradedir. Bir güçtür. Bir içeriği
var. Bu bir gerçektir. Bu gerçek
kendisiyle ne getiriyor? Demokratik
Suriye devriminin temelini oluşturuyor.” (ANF 23.06.2015)
Karayılan röportajların bütününde
Suriye muhalefetini nasıl birleştirecekleri ve “Demokratik Suriye”yi
nasıl inşa edeceklerini açıklıyor...
Bu hedef emperyalistlerin Suriye’yi
işgal ve Esad yönetimini devirme
hesaplarıyla aynı anlama gelen bir
hedeftir ve KCK da bu rolü üstlenmeye artık hazır olduklarının
mesajını vermektedir. Ve bu mesaj
emperyalizmin Kürdistan’ı istediği
gibi düzenleyebileceğini söyleyen
Bayık’ın söyledikleriyle ve Öcalan’ın
emperyalizme ilişkin söyledikleriyle
de örtüşen bir roldür.
Suriye’ye karşı bugüne kadar emperyalistlerin ÖSO isimli işbirlikçileri eliyle ve IŞİD eliyle gerçekleştiremediklerini artık PYD-YPG
güçlerinin üstlenebileceği söylenmektedir.
“Gerçekten de Ortadoğu Bölgesi’nde bugün DAİŞ’e karşı direne-

bilen, mücadele yürüten bir tek Kürt
halkı vardır. Kürt halkının Rojava’da
ve Güney’de yürüttüğü mücadele
açık ortadadır. Kürt halkı, bunun
yarattığı avantajları da arkasına
alarak bölgede daha güçlü ve etkili
bir aktör haline gelebilir.” diyen
Karayılan Barzanilerle de birlik olunmasının önemine değinerek bölgedeki
diğer güçlerle birlik oluşturmanın
önemine de vurgu yaparak Tel Abyad
(Gre Spi) kazanımıyla emperyalistler
adına bölgede daha büyük roller üstlenebileceklerinin de mesajını vermektedir... Ortadoğu çapında emperyalistler adına rol üstlenmek
istemektedirler.

Kürt Halkı
Emperyalizmin
Ortadoğu’daki Yeni
İsrail’i Yapılmak İsteniyor
Bugün gelinen noktada Güney
Kürdistan’da yaşanan işbirliğinin bir
benzeri de Rojava’da gerçekleştirilmektedir. Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de emperyalistlerin bölgedeki gücü olmaya çalışılmaktadır.
Emperyalizmin halklara karşı kullandığı yeni İsrail rolü oynanmak
istenmektedir.
Karayılan Tel Abyad başarısını
“insanlığın zaferi”, birliklerini ise
“kutsal ittifak” vb. sözler üzerinden
anlatıyor. Bu sözlerin ardındaki gerçek
emperyalizmle işbirliğinin üstünün
örtülmesi ve meşrulaştırılmasıdır.

Sonuç olarak;
1- Emperyalizmle halkların hiçbir
çıkar ortaklığı olamaz. Emperyalizmin
çıkarına olan her şey halkların aleyhinedir. Halklar için katliamlar, sömürü, açlık, yoksulluk ve ülkenin
yağmalanmasıdır...
2- Emperyalistler IŞİD üzerinden
Ortadoğu’nun tamamına müdahale
etmeyi, sömürü çıkarlarına göre yeniden yapılandırmayı meşrulaştırmaya
çalışmaktadır. Bu amaçla Irak’ta ve
Suriye’de işbirlikçi güçler ile Kürt
milliyetçilerini kara gücü olarak kullanmaktadır.
3- Kürt milliyetçi hareket “çıkar
ortaklığı” diyerek emperyalizmin
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Ortadoğu politikalarının karadan müdahale gücü haline gelmiştir. Emperyalizmin Ortadoğu politikalarına
hizmet eden emperyalistler ile girilen
hiçbir ilişki meşru değildir.
4- Ancak bilinmelidir ki Kürt
halkı emperyalizmin elinde oyuncak
olmayı kabul etmeyecektir... Er veya
geç emperyalistlerin ve milliyetçi
yapıların oyunları açığa çıkarılacak
ve bozulacaktır... Kürt halkının çıkarı
emperyalistler eliyle tezgahlanan bir
“Suriye Devrimi”nde değildir...
Halkların çıkarı emperyalizme karşı

direniştedir... Kürt halkı bölge halklarıyla birlikte emperyalizme karşı
direnerek kendi kaderini belirleyecektir... Onun oyuncağı olarak değil!..
***
(*): Türkiye oligarşisi bir yandan
bölgedeki kontrolü kaybedeceği korkuları yaşıyor ve bölgede PYD ve dolayısıyla PKK’nin etkili bir güç olacağı
düşüncesini taşıyor ve bunun önüne
geçmeye çalışıyor. Ancak öte yandan
ise bölgeyi şekillendiren emperyalistler
olduğu için onlara karşı bir iradesi olmadığını biliyor... Amerika’ya karşı

durumu anlatan sızlanmalar sergiliyor
ve bölgede özerk bir oluşuma vb. izin
vermeyeceğini söylüyor. Ancak geçmişte Irak için de benzer şeyler söylemiş
fakat sonrasında Irak’ta emperyalistler
eliyle kurulmuş olan bölgesel Kürdistan’ı kabul etmek durumunda kalmış
ve onunla oldukça uyumlu bir çalışma
içine de girmiştir... Bu yanıyla yeni
bir Kürt bölgesel oluşumuna karşı da
Türkiye oligarşisinin bir iradesi yoktur...
Sadece ve sadece sızlanmakla yetinebileceklerdir.

Kürdistan Faşizme Mezar Olacak!
Gözaltılar Tutuklamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz!

21 Haziran günü sabah 04.00 sıralarında halk düşmanı
AKP nin polisleri Dersim Haklar Derneği’ne ve halkımızın
evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda dernekte bulunan
şehit resimleri, bilgisayar vb. malzemelere de el konuldu.
Eli kanlı katil polisler 7 devrimcinin ve bir bebeğin
olduğu bir evi hiçbir gerekçe göstermeden bastılar. Bebek
ve annesinin kafasına silahlarını doğrulttular. Bu evde
bulanan Cansu Öztürk, Rojda Yalınkılıç, Zeynep Karademir,
Nurgül Korkmaz, Neslihan Albayrak, Yaprak Ökdemir
işkenceyle gözaltına alındı. Ayrıca Diyar Zengin ve Murat
Karadağ’ın da evleri basıldı ve işkenceyle gözaltına alındılar.

Dersim'de Yapılan Baskınlarla İlgili
Açıklama Yaptı
Açıklamada: “ Şu an 7 arkadaşımız hala emniyette
tutuluyor. Ve arkadaşlarımız yapılan bu hukuksuzluğa
karşı şu an açlık grevindedir. Grup Yorum konseri öncesinde yapılan bu baskınlar konserimizi, halkımıza
ulaşmamızı engelleyemezler. Bizler Şafak Yayla, Bahtiyar
Doğruyol ve alev saçlı Elif Sultanlar’ız. " denildi.
Kürdistan Halk Cephesi yaptığı açıklamada Dersim'de
ev baskınlarında gözaltına alınan Rojda Yalınkılıç,

Neslihan Albayrak ve Yaprak Ökdemir'in savcılıktan
serbest bırakıldığını belirtti.
Dersim Halk Cephesi'nin 21 Haziran'da yaptığı açıklamada ise: "AKP’nin ve onun eli kanlı polislerinin korkuları büyüdükçe dev operasyonlar ile katil yüzünü örtmeye çalışıyor ama katilliğinizi alçaklığınızı böyle kapatamazsınız. O kadar acizsiniz ki kapıları çalmadan
koçbaşlarıyla kırıp, uzun namlulu silahları küçücük çocuklarımıza doğrultuyorsunuz. O kadar acizsiniz ki 6
kadını almaya 15 zırhlı araç, yüzlerce çevik ve sivil polislerinizle geliyorsunuz" dedi.
Amed, Bursa, 1 Mayıs Halk Cephesi ile Dev-Genç
Dersim’de yapılan baskınlarla ilgili birer açıklama
yaptılar. Açıklamada: “Tüm baskıların halka uygulanan
şiddetin amacı ortaktır. Halkı sindirmek! Oysa nafile bir
çaba içindeler! Baskınlar, gözaltılar mücadelemize engel
olamayacak. Dersim’de de halkımız binler olup karşılarına
dikilecek. Yapılan ev ve dernek baskınları hukuksuzdur,
keyfidir, gayri meşrudur. (......) Bunların bir hesabının
olmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Her şey
tarih sayfalarına kaydedilir ve bizim hafızalarımız güçlüdür” denildi.
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Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Önünde
Oturma Eylemi
Dersim’de 21 Haziran'da yapılan baskınları protesto
etmek için Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü önünde oturma
eylemi yapıldı. Eyleme Demokratik Haklar Federasyonu
(DHF) destek verdi. Eylemde yapılan açıklamada: “Baskılar, gözaltılar bizleri asla yıldıramaz. Bizler sizden ve
size emir veren katillerden hesap sormak için Elif, Şafak,
Bahtiyar olup geleceğiz. Halkımıza ve halkını çok seven
devrimcilere reva gördüğünüz zulmün sizden hesabını
misliyle soracağız” denildi. Ayrıca Grup Yorum Dersim
korosuyla birlikte türküler söylendi.
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OLİGARŞİNİN MAKYAJI BİLE DEMİREL’İ
BADEM GÖZLÜ, SIRMA SAÇLI YAPAMAZ!

O BİR HALK DÜŞMANIYDI!
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Süleyman Demirel 91 yaşında
öldü. Bu yaşına kadar yaşaması ve
yatağında rahat biçimde ölmesi bizim
içimizi sızlatan bir konudur. Halkın
adaletine hesap veremeden gitti.
Adet olduğu üzere arkasından çok
şeyler söylendi. Bugünkü iktidardan
pay biçerek Demirel’in ne kadar “demokrat, mütevazi, hoşgörülü” olduğu; iktidarda olduğu uzun yıllar
boyunca hiçbir gazeteciye dava açmadığı, yolsuzluk yapmadığı, sade
bir hayat yaşadığı, halkla bağını koparmadığı, Türkiye’de demokrasinin
kurumsallaşmasında büyük emeği
geçtiği minvalinde bolca şeyler yazıldı,
çizildi, söylendi. Allayıp pulladılar
Demirel’i... Gerçekler ise anlatılanların
tam tersi idi her zamanki gibi..
“Elinden kim tuttu, arkasından
kim itti” ise memuriyetin de siyasetin
de basamaklarını çok hızlı tırmandı
Demirel. 26 yaşında mühendis olarak
işe girdiği Devlet Su İşleri’nde (DSİ)
araştırma yapmak üzere gönderildiği
Amerika’dan dönüşünde; Başbakan
Adnan Menderes tarafından önce
Barajlar Dairesi Başkanlığı'na atandı.
İşe girmesinin üzerinden sadece 4
yıl geçmişti. Yine hızlı bir terfiyle
bir yıl sonra DSİ Genel Müdürü yapıldı. Ardından Eisenhower Vakfı'nın bursuyla tekrar Amerika’ya
gitti.
Dönüşünde ABD'nin uluslararası
mühendislik ve müteahhitlik firması
Morrison Knudsen Inc.'in Türkiye
temsilciliğini üstlendi. Bu yüzden
halk ona Morrison Süleyman lakabını verdi ve geçen yıllar içinde Morrisonluğunu unutmadı.
Menderesler’in idamından sonra
siyasete girdi. 1965–1993 yılları ara-

sında yedi farklı hükümette toplam
10 yıl 5 ay süreyle Başbakanlık
yaptı. 1964'ten 1980 yılına kadar
Adalet Partisi, 1987–1993 yılları
arasında ise Doğru Yol Partisi Genel
Başkanı olarak görev aldı. 16 Mayıs
1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından Türkiye'nin 9.
Cumhurbaşkanı seçilen Demirel, 16
Mayıs 2000 tarihine kadar bu görevi
sürdürdü.
Her daim siyasetin içindeydi. Yasaklı olduğu 1980-1987 yılları arasında
kurdurduğu partiyi perde arkasından
yönetti. Türkiye’nin yeni sömürgeleştirilmesine Menderes’in kaldığı
yerden devam etti. Ülkemiz her açıdan dışa bağımlı bir hale geldi. Yeğenleri sayesinde yolsuzluk dağarcığımıza hayali ihracat ve banka
hortumlanması kavramları girdi.
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı
yaptığı 90’lı yıllarda faili belli, tetikçisi
bulunmayan yüzlerce cinayet işlendi.
Demirel’i kantara vursak suçlarını
tartmaya okka yetmez. Siyasete girdiği ilk andan itibaren halka karşı
işlenmiş bütün suçların altında imzası
vardır.
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın idam kararı meclis’te
oylanırken iki elini birden kaldırarak kabul eder. Başkanı olduğu
Adalet Partisi milletvekillerinin oylarını kontrol etmek için arkasını dönerek tek tek bakar. İdamlar kabul
edildiğinde derin bir “ohh” çeker.
12 Eylül öncesinin her gün cinayetlerin işlendiği, devrimci, demokrat
kim varsa katledildiği, halka yönelik
kitlesel katliamların işlendiği yıllarda
ya Başbakan ya da siyasetin etkili
bir figürüdür Demirel. Faşist katliamların gizlenecek bir yeri kalmamışken katillerin koruyuculuğunu
yapar. 1979 yılındaki Maraş Katliamı’nın ardından, “Bana sağcılar ve
milliyetçiler cinayet işliyor dedirtemezsiniz.” sözüyle katillere arka

çıkar. Maraşlar’da, Bahçelievler’de
kitle katliamları yapan, sokak ortasında cinayet işleyen, kahvehaneleri
tarayan, 16 Mart’ta gençliğin üzerine
bomba atan, aydınları öldüren, üniversiteleri basanları pekala bilir. Bilir,
fakat utanmazca çıkıp “sağcılar
adam öldürmez” diye yalan söyler.
Yalanlarıyla kendi işlettiği cinayetlerin
de üzerini örtmeye çalışır.
Övmek için bol bol uzun siyasi
hayatı boyunca hiçbir gazeteciye
dava açmadığından, eleştirilere karşı
hoşgörülü olduğundan bahsettiler.
Doğrudur. Gazetecilere dava açmamıştır. Basını susturmak için daha
pratik yolları vardı Demirel’in.
1965-1993 yılları arasında 7
ayrı hükümette başbakanlık yaptığı
sırada 22 gazeteci katledildi.
1993-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanı iken ise 15 gazeteci öldürüldü.
“Polisimizin elini soğutmayın”
diyen Demirel’in Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptığı 90’lı yıllarda
gözaltında kayıplar, faili meçhul cinayetler, köy yakmalar, katliamlar,
emniyet ve karakollarda işkenceler en
yoğun haliyle yaşandı. O yıllarda aralarında Ayhan Efeoğlu’nun da olduğu
360 kişi gözaltında kaybedildi.
Kayıpların gerçek sorumlularını
bilen TAYAD’lı Aileler Başbakan
Demirel’le görüşmeye giderler. 8
Kasım 1992 tarihinde kayıp çocuklarının akıbetini soran ailelere bildik
uslübuyla karşılık verir: “Çocuklarınız benim cebimde mi çıkarıp vereyim?”
“Dicle’nin kenarında bir koyun
kaybolsa benden sorun” diyen Demirel söz konusu gözaltında kayıplar
olunca hiçbir şeyden haberi olmayan
biri oluvermişti. Bir koyundan haberi
olan Başbakanın onca kayıptan haberinin olmaması düşünülebilir mi?
Elbette hayır!..
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Bütün kayıplardan, işlenen cinayetlerden, kontrgerilla eylemlerden haberlidir. Kontgerillanın en
faal olduğu dönemlerde devletin başında o vardır.
Susurluk kazası sonrası devletin kirli yüzü açığa
serilince “Devlet bazen rutinin dışına çıkabilir.”
sözleriyle yaşananları olağanlaştırmaya, meşrulaştırmaya çalıştı.
Demirel’e göre devrimcilere, demokratlara karşı
devlet de, faşistler de her şeyi yapabilirlerdi. 80
öncesi 57 kişinin öldürüldüğü Çorum Kaliamı’nı
soran bir gazeteciye “Çorum’u bırakın, Fatsa’ya
bakın” karşılığını verecek kadar pervasızdı. Fatsa’da
Belediye Başkanı seçilen Fikri Sönmez’in halkı belediye yönetimine dahil etmesi, Çorum’da gerçekleştirilen faşist katliamdan daha vahimdir Demirel
için.
35 insanımızın diri diri yakıldığı Sivas Katliamı’nın ardından, “Fevkalade hassas bir konu.
Devlet güçleriyle halk karşı karşıya getirilmemelidir. Olay münferittir. Ağır tahrik var” demişti.
İşte böylesine halk düşmanı, katildir Demirel...
Onun dürüstlüğüne, mütevaziliğine gelince...
Kömür ne kadar beyazsa Demirel de o kadar dürüsttür, mütevazidir. Türkiye hayali ihracat kavramını Demireller sayesinde tanıdı. Başbakan olduğu 1975 yılında yeğeni Yahya Demirel mobilya
ihracatı yapanlara verilen %75 vergi iadesini
kötüye kullanır. Yahya Demirel’in ceviz yatak
odası diye ihraç ettiği ürünlerin sunta parçası
olduğu ortaya çıkar. Hatta mobilyaları ihraç ettiğini
beyan ettiği İsviçre firmasının da gerçek olmadığı
anlaşılır. Bu yolla 25 yaşındayken 20 milyonluk
bir servet edinir yeğen Demirel. Olay ortaya
çıkınca amca Demirel hırsız yeğene sahip çıkıp
“25 yaşında çocukla uğraşıyorlar” diye tepki
gösterir.
Hayali ihracatın mucidi Yahya Demirel 90’lı
yıllarda da hayali banka kurar. Demirel'in Kıbrıs
Yatırım Bankası adıyla KKTC'de kurduğu bankanın
hayali olduğu, böyle bir bankanın izine rastlanmadığı ve Demirel'in hayali banka ile devleti milyonlarca dolar dolandırdığı ortaya çıktı.
Demirel’in hırsız bir başka yeğeni de kardeşi
Şevket Demirel’in oğlu Yahya Murat Demirel’dir.
Yahya Murat Demirel, 1998’de Egebank’ı alarak
en genç banka patronlarından biri oldu. Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 1999’da Egebank’a
el koyduğunda banka hortumlanmış, bütün mevduatları boşatılmıştı. Devlet boş bankaya el koymuş
böylece borçlar halkın sırtına kalmıştı.
Kör ölünce badem gözlü, kel ölünce sırma
saçlı olmuyor. Arkasından dizilen hiçbir güzelleme
Demirel’in kim olduğunu unutturamaz. O bir halk
düşmanıdır. Tarihe ve halkın belleğine böyle yazılmıştır.

Sibel Yalçın Parkı "Yaz Programı" Başladı
DEĞERLERİMİZLE DAYANIŞMAMIZI BÜYÜTECEĞİZ
Okmeydanı Halk Meclisi tarafından mahalle halkının dayanışma ve birliğini büyütmek hedefiyle Sibel Yalçın Parkı'nın
yaz programları çerçevesinde Yöre Tanıtım Günleri’ne başlandı.

Sibel Yalçın "Yaz Programları"
20 Haziran'da Sibel Yalçın Yaz Programları, Sivas Yöresi
ile başladı. Sivas yöresine ait Madımak, Sivas Köfte, Ayran
Çorbası, İçli Köfte ve Katmer gibi ürünlerin tanıtımı yapılarak
ücretsiz dağıtıldı.

Yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar açıldı.
Akşam Sivaslı sanatçıların katıldığı program başladı. İlk
olarak halk meclisi adına Mustafa Gül bir konuşma yaptı. Konuşmasında; "Halk meclisinin hedefinin kültürlerimizi koruma
ve geliştirme, dayanışmayı artırma, halkın birliğini oluşturmak"
olduğunu anlattı. Önümüzdeki haftalarda çeşitli yörelerinde
tanıtımının yapılacağının duyurusu yapıldı.
Sözü Pir Sultan’ın "Bilene Danış" şiiri ile halk meclisinden
bir kişi söz aldı. Şiirden sonra Âşık Veysel Turmuş sazıyla
beraber sahne aldı. Kendine ait parçaları seslendiren sanatçı,
AKP ve Tayyip Erdoğan’a karşı yaptığı besteleri de söyledi.
Sivaslıların yakından tanıdığı ve aynı zamanda mahalle sakinlerinden olan Ozan Çağdaş söz alarak kendi şiirlerini okudu.
Hapishanelerde ve 2 Temmuz’da Sivas’ta yaşadıklarını anlattı.
Yine yerel sanatçılardan Deniz Koçyiğit sahne aldı. Deniz
Koçyiğit’in söylediği türkülerden sonra halk meclisi üyesi bir
kişi Pir Sultan Abdal şiirlerinden “Açılın Kapılar Şaha Gidelim”
şiirini okudu. Şiirden sonra Gökhan isminde yerel sanatçı
sahne alarak halaylarla programa devam edildi. Halaylar
eşliğinde süren program saat 21.00’de sona erdi. Stantların kurulduğu 16.00’dan programın sonuna kadar 150 kişi civarında
katılım oldu.
***
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Halkın Örgütlü Gücü Yenilmez!
19 Haziran’da Armutlu Halk Meclisi komisyon üyeleri
toplantı yaptı. Toplantıda pazar günü yapılacak Büyük Halk
Meclisi toplantısı için ne yapabilecekleri, halkı nasıl katabilecekleri konuşuldu. Sonra bütün komisyon üyeleri kolektif bir
şekilde Armutlu’nun yoksul kondularına afiş ve pankart asmaya
çıktılar. Armutlu halkı bir kez daha örgütlü halkın ne olduğunu
herkese gösterdi.
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Erdoğan-Peker El Ele

HALK DÜŞMANLIĞIDIR ORTAKLIKLARI!
SİLAHLANMALIYIZ!
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Tayyip Erdoğan ile Sedat Peker’in
bir düğünde “samimi” fotoğrafları
yayınlandı. Biri bu ülkenin güya
cumhurbaşkanı, diğeri de herkesin
malumu, faşist mafya lideri.
Geçtiğimiz günlerde AKP’li yazar
Taha Ün’le, Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan’ın özel kalem müdiresi Sema Silkin’in nikâhı kıyıldı.
Tayyip Erdoğan nikah şahidiydi. Faşist
mafya lideri Sedat Peker de nikah
davetlileri arasındaydı. Beylerbeyi
Sarayı’ndaki törende, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’la Sedat Peker’in “samimi
sohbeti” görüntülendi. Basının alınmadığı düğünden yansıtılan fotoğraflar
arasında Sedat Peker’le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ayaküstü' sohbetini
gösteren fotoğraf da yer aldı.
Bu fotoğrafa ilişkin kamuoyundan
gelen tepkilere yönelik faşist mafya
çevresinden yapılan açıklamada, Tayyip Erdoğan’la Sedat Peker’in yan
yana gelmesinin eleştirilecek bir yanı
olmadığı, aksine bunun “memleketimiz için onur ve gurur duyulacak
bir hadise” olduğu açıklanırken, Sedat Peker’in “DHKP-C’nin tehditlerine boyun eğmeyerek, tek başına
ona karşı savaş açtığı” söyleniyordu.
Faşist mafyacı Sedat Peker de
açıklamasında şunları söyledi: “"Kıymetli dostlarım, sayın Cumhurbaşkanı’nın insanların içinde beni
kabul ederek elimi sıkıp sıcak bir
şekilde birkaç kelime söylemesi tabi
ki kendisi açısından bakıldığında
birileri tarafından siyasi bir risk
olarak görünebilir. Ancak benim
fikrimi sorarsanız sayın Cumhurbaşkanımız şahsımla ilgili bazı art
niyetlilerin özellikle görmek istemediği toplumdaki yerimi görmüştür.
Bu fotoğraftaki an, benim toplumdaki normalleşme konumum için
önemli bir kırılma anıydı.”
Erdoğan ve AKP'nin mafya ile
olan içli dışlı ilişkisinin bir yansıması
olmasının yanısıra, AKP'nin halka
karşı saldırılarında, mafya çetelerini

daha fazla kullanmak istediğinin de
bir yansımasıdır
bu fotoğraf ve bu
sözler.
“Normalleşen” Peker, Susurluk’taki Çatlı’nın
rolünü üstlenmeye
hazırlanıyor. SuTaha Ün’ün düğününde Tayyip Erdoğan ve
surluk öncesinde
Sedat Peker yan yana...
bu ilişkiler gizli
saklıydı ama artık
rumdaki” bir faşist mafya lideri. Üçü
gizlisi saklısı kalmadı faşizmin ve
bir arada. Tesadüf değil, bir yanlışlık
kontrgerillanın. Her şeyi açık yapıda yok. Çatlı’nın gerçekte devletin
yorlar. Ve tüm halk düşmanı yüzlerini
“gayri-resmi işlerini”, “kirli işlebu şekilde meşrulaştırmaya çalışırini” yaptığı açığa çıktı. O günlerde
yorlar. İlişkilerin bu denli aleni olması
skandala dönüşen bu olay bugün
oligarşinin çaresizliğini ve halka
aleni yaşanıyor. Hem de devletin en
karşı saldırganlıkta sınır tanımayatepesindeki isim işin içindedir.
cağını da gözler önüne sermektedir.
Peki bugün neden bu kadar açık
Faşist devlet Kürdistan'da Hizbuloynuyor T. Erdoğan? Ve S. Peker
lah gibi çetelerini, diğer bölgelerde
gibilere hangi işlerini yaptırmaktadır?
ise Peker gibi itlerini piyasaya süİktidarını korumak için her yola
rerek halkı sindirmek istiyor.
başvuracağını, başvurduğunu, faşist
mafyayı da himaye edeceğini gösteDemokrasi Söylemleri de,
riyor.
Hukuk Devleti
Bu yolla faşist mafyayı meşrulaştırmak istiyorlar. Mafya liderine
Söylemleri de Yalan;
itibar kazandırıyorlar. “İşadamı”
Gerçek Olan Devletin
diye takdim ediyorlar.
Faşist, Mafyacı
Korkularını, çaresizliklerini ortaya
Karakteridir
koyuyorlar.
Bu düzende demokrasi, hukuk,
Halka düşmanlıklarını bu biçimde
adalet olduğunu söyleyenler T. Erde kusuyorlar.
doğan’la S. Peker’in samimi fotoğBu himaye karşılıksız değildir.
raflarına baksınlar.
AKP, Erdoğan mafyayı besliyor ve
Gizleme gereği dahi duymuyorlar.
ondan besleniyorlar.
Adeta gözlerimize sokuyorlar. Adeta
Mafyayı “Bitirdiler”
meydan okuyorlar. İşte biz buyuz
diyorlar.
Kendileri Mafya Oldular
Biliniyor ki oligarşik devlet her
Kendisine mafya diyenlere tepki
zaman mafya ile iç içe olmuştur.
gösteriyor S. Peker. Örneğin daha
Devletin karakteri zaten mafyacıdır.
yakın zamanda AKP ile iktidarı payBugüne kadar bunu gizli-saklı yaplaşan F. Gülen cemaatine nasıl yüklü
mışlardır. Açığa çıktığında inkar etmiktarda bağışlar yaptığını "eğer ki
mişlerdir. 1996 yılında yaşanan “Suben mafyaysam 92 yılından itibaren
surluk olayı” hatırlardadır. Bir yanda
düzenli olarak benden neden himbir milletvekili, bir yanda bir Emniyet
met, kurban, burs adı altında asMüdürü ve bir yanda da “aranır dutronomik bağışlar kabul ettiniz"
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diye itiraf ediyor.
Şimdi bütünüyle AKP’nin, Erdoğan’ın hizmetindedir. Halka saldıracak, devrimcilere saldıracak, AKP’nin
iktidarını koruyacak.
Karşılığında devlet tarafından himaye edilecek, önleri açılacak.
Örneğin, uyuşturucu ve fuhuş
AKP’nin iktidarında tavan yapmıştır.
Uyuşturucu, bonzai kullanımı ilkokul
sıralarına girmiştir artık. Lise önlerinde bir tarafta polis ekipleri beklerken, diğer yanda kapı önlerinde
uyuşturucu satışı yapılmaktadır.
Başbakan Yardımcılarından Bülent
Arınç, "Maddi anlamda ülkemize
çok büyük hizmetler verdik. Türkiye
birkaç yüzyılda yapamadığını, göremediğini AK Parti'nin 12 yılık
hükümetleri döneminde gördü, ama
aynı gelişmeyi manevi alanda, sosyal
alanda yaşayıp yaşamadığımızı tekrar gözden geçirmemiz lazım" diyerek itiraf etmişti bu gerçeği.
Bugün mafyaya sarıldığını gizleme
gereği duymayan Erdoğan bakın birkaç yıl önce ne diyordu: “… bize aslımızı unutturdular, neslimizi unutturdular, bize kökümüzü unutturdular.
Onun için bizi bu sıkıntıların içine
soktular. Ondan sonra bu ülkede
mafya ülkeyi yönetmeye kalktı. Çeteler
ülkeyi yönetmeye kalktı. Mafyalardan,
çetelerden bu ülkede, caddelerde, sokaklarda dolaşılamaz hale gelindi.
Bununla mücadele ediyoruz… Çeteler,
mafyalar bizim dönemimizde olması
gereken yere gittiler…” Aynı tarih-

lerde benzer bir açıklama Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’tan gelmişti:
“Mafyayı çökerttik, çeteleri bitirdik...”
Anlaşılıyor ki halkı aldatmak için
ifade ettikleri “çete, mafya” söylemi
bilinen çete-mafya değildir. AKP, Erdoğan için iktidarlarına karşı gelen
herkes çetedir. Ve iktidarına yaslanan
onu koruyan çete, mafya ise en makbul olandır.
Ki artık en büyük çete, mafya
kendileri olmuştur.
Yakın zamanda İstanbul ve Hollanda’da bir “mafya hesaplaşması”
yaşanmıştı. Hollanda ve İstanbul’da
hesaplaşmalarda karşılıklı ölümler
oldu.
Hollanda’nın bilinen gazetelerinden De Telegraaf, Amsterdam ve
İstanbul'da yaşanan mafya ile bağlantılı cinayetlerin Tayyip Erdoğan'ın
yakın çevresine uzandığını öne sürdü.
Hollanda gazetesi, bu iddiayı "mafya
hesaplaşması" olduğu belirtilen cinayetleri araştıran savcının hazırladığı
dosyaya dayandırdı.

AKP’nin de,
Faşist Mafyanın da
Çıkar Birliğinin Temelinde
Halk Düşmanlığı Vardır
Güvenliğimiz, Geleceğimiz
İçin Silahlanmalıyız!
Erdoğan’ın faşist mafya lideri ile
göstere göstere poz vermesi tesadüf
değildir, bilinçlidir, AKP’nin geldiği
noktaya işaret etmektedir.

Halka karşı suçları artan, iktidarı
kaybetmemek için her şeyi yapmaya
hazır olan Erdoğan bunun çaresini
komploları, provokasyonları, katliamları arttırmakta bulacaktır. Güvenlik
yasalarını bunun için çıkarıyor. Devletin
tüm resmi güçleri, yargısıyla, polisi,
askeriyle, MİT’iyle emrindedir. İtlerini
de aynı amaç için kullanıyor şimdi.
Faşist mafya ve çete artıkları karakterleri gereği halka düşmandır.
Uyuşturucu, fuhuş, kumar, tahsilat,
haraç vb. beslendikleri damardır. Halkın hak ve özgürlük arayışının karşısında da bu güçler gerek patronların
gerek iktidarların her dönem vurucu
gücü oldu.
AKP, emperyalizm destekçisi, gerici-faşist bir partidir. Karakteri gereği
halk düşmanıdır. 13 yıla varan iktidarında bunu göstermiştir.
AKP, faşist mafya çeteleri sokağa,
halkın üzerine daha çok salacaktır.
Kürdistan’da Hizbullah’ı daha aktif
kullanmaya başladı. Hizbullahçıların
silahlanmayı arttırdığı, silahlanmanın
rekor kırdığı basına da yansıdı. Diğer
yerlerde de Peker gibi mafyacıları,
çetecileri kullanıyor.
Bu durum bizim de silahlanmamız
gerektiğini açık biçimde ortaya koyuyor. AKP’si, Erdoğan’ı, faşist mafyası, Hizbullah’ı ile halka karşı açık
oynadıkları bir durumda; halkın silahlanması, ve faşist, gerici güçlere
karşı hakları için, gelecekleri için
savaşmasından daha meşru, haklı bir
durum yoktur.

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Her Zaman Direnenlerin Yanında Olacağız!

Devrimci İşçi Hareketi, TekirdağÇerkezköy’de bulunan Amerikan şirketi EATON Sel Hortum Fabrikası
işçilerinin başlattığı grevi desteklemek

için direniş çadırlarını ziyaret etti.
17-18 Haziran günlerinde DİH
liler grev çadırlarında direnen işçilerle
birlikte oturdular. Ziyarette işçilerle
sohbet ettiler; türküler söylediler. Senepa Stampa fabrikası önünde 150
gün direnen ve haklarını alarak işine
geri dönen Salih Savaş da, EATON
sel hortum işçilerine direnişini anlattı.
Direnenlerin mutlaka kazanacağını anlattı...
Tekirdağ iline bağlı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan

Amerikan şirketi EATON Sel Hortum
Fabrikası’nda 1 Ocak’tan itibaren Petrol-İş sendikası ile süren toplu sözleşme
görüşmelerinde işçilerin talepleri karşılanmadığı için direniş başladı. Eaton
sel hortum işçileri "410 TL brüt maaşa
iyileştirme ve bütün sosyal hakların
iyileştirilmesi, 2 yıllık sözleşme talebiyle grev yapıyorlar.
Toplam 2 bin işçi grev yapıyor.
Gece de fabrikanın 3 kapısında çadır
nöbeti tutuluyor.
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SAVAŞIN; DEMOKRATİKTEKİ
CAN DAMARI TOPLANTILARIMIZDIR!

İ
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Yürüyüş
28 Haziran
2015

Bir alanda örgütlenme çalışması
yaparken önce bir komitemiz olmalıdır. Komite kurduktan sonra yapacağımız ikinci şey ise toplantı düzenlemektir.
Birden çok kişinin bir sorun,
olay veya olgu üzerinde görüşme
yapmak amacıyla bir araya gelmelerine toplantı denir.
- Toplantı; tartışmak, kararlar almak, denetlemek gibi birçok faaliyetin
birleştiği zengin bir ortamdır.
- Toplantı; kolektivizmin en önemli aracıdır.
- Toplantı; aynı zamanda bizim
iç eğitim aracımızdır.
- Toplantı; alanımıza ilişkin program çıkartmanın, işbölümü yapmanın
aracıdır.
- Toplantılar, politikalarımızı ortaya çıkartan ve bunu hayata geçiren
temel ORGANDIR.
Toplantılarımızın bir hedefi olmalıdır. Toplantılara hazırlıklı giderek
“Sorunlarımız Ne? İhtiyacımız Ne?
Elimizdekiler Ne? Ne Yapacağız?”
sorularına cevap vermeliyiz.

Sorunlarımız Ne?
İhtiyacımız Ne?
Elimizdekiler Ne?
Ne Yapacağız?..
Toplantılarımız, komitemizi, kitlemizi eyleme sevk etmelidir; harekete
geçme isteği uyandırmalıdır.
Sorunlarımızı, teknik bir takım
düzenlemeler yaparak çözemeyiz tek
başına. Toplantılarımız siyasi olarak
ikna edebilmelidir. Bir işin örgütlenmesini teknik olarak da, ayrıntılarına
girerek yapmalıyız. Çat kapı nasıl
yapılırı adım adım anlatabilmeliyiz
mesela. Çünkü nasıl yapıldığını öğretemezsek, çat kapı yaptıramayız.
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TOPLANTI NASIL YAPILIR?
Her toplantıda kısa da olsa sürece
ilişkin bir eğitim çalışması yapılmalıdır. Bilgi güçtür, bilgi savaşma
ve kazanma azmi vermelidir.
Bizim iddiamız, iktidar iddiasıdır. Bu yüzden; bunun ciddiyetiyle
herkes toplantıları sahiplenmeli; Bunun bilinciyle toplantıları kesinlikle
ertelememeliyiz.
Bir bütün olarak faaliyetlerimizin,
çalışmalarımızın sürdürülmesi için
toplantılar CAN DAMARIDIR.
HALKIN VE KENDİ GERÇEKLİĞİMİZİ SOMUTLAMAK; KARAR ALMAK, PROGRAM, DENETİM VE SAVAŞTIRMAK İÇİN
TOPLANTILARIMIZ ÇOK ÖNEMLİDİR...

Toplantılarımızı
Nasıl Yapacağız?
Toplantı
Kurallarımız Nedir?
1- Toplantıların belli bir gündemi
ve saati olmalıdır.
2- Her toplantıda bir eğitim konusu
olmalıdır ve herkes toplantıya mutlaka
hazırlıklı gelmelidir.
3- Acil durumlar haricinde toplantılar ertelenmemeli, toplantıya katılmamazlık yapılmamalıdır.
4- Gereksiz, uzun konuşmalar yapılmamalıdır.
5- Toplantıyı bir kişi yönetmeli,
herkese eşit konuşma süresi tanınmalı,

herkesin fikri alınmalıdır.
6- Toplantı yapılan alan temiz olmalıdır. Toplantı masasının üzerinde
defter-kalem gibi toplantı malzemeleri
dışında başka bir şey olmamalıdır.
7- Toplantıdan erken çıkmak yasaktır
8- Söz almadan ve söz verilmeden
konuşulmamalıdır
9- Toplantı 3 bölümden oluşmalı
a. Gündem konusu, herkes soruna
ilişkin düşüncelerini dile getirmeli
b. Çözüm üzerinde tartışılmalı
c. Kararlar alınmalı
d. Kararlar bir sonraki toplantıda
değerlendirmesi yapılıp denetlenmeli
10- Konudan konuya geçilmemelidir
11- Görüşler veya itirazlar gerekçeleriyle birlikte söylenmelidir
12- Tartışmalar sırasında hiçbir
konuşmacının, kişiliğine laf söylenmesine izin verilmemelidir
13- Düşünceler sade ve net cümlelerle dile getirilmelidir. Lüzumsuz
detaylara girip fazla zaman harcanılmamalıdır
14- Her toplantıda, bir sonraki
toplantının gündem maddesi belirlenmelidir. Daha sonra eğer ek bir
madde eklenecekse, bu öncesinden
bildirilmelidir. Bir sonraki toplantının
tarihi de belirlenmelidir
15- Toplantıda alınan kararların
takibi yapılmalı, denetlenmelidir

Halkımızı, Gençlerimizi Uyuşturucuyla
Zehirlemenize İzin Vermeyeceğiz
Okmeydanı Piyalepaşa mahallesi’nde 11 Haziran'da şüphelenilerek
aranan bir kişi de bol miktarda uyuşturucu madde yakalandı. Yapılan sorgulamada, Okmeydanı’nda oturmadığını, ismini verdiği bir kişinin torbasını tuttuğunu, ilk defa yaptığını
ve affedilmek istediğini anlattı. Bunun

üzerine Halk Cepheliler, bu kişiyi
Dikilitaş bölgesindeki kahvehanelerde
teşhir ettiler. Torbacı mahallede görüldüğünde dikkatli olunması ve dükkânlara alınmaması yönünde halka
bilgi verildi. Resmi çekilen torbacı
ceza olarak halkın içinde tokatlanarak
mahalleden kovuldu.

OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNA GİRENLER

En Kötü Şer, Ehven-i Şerdir
En Kötü Sendika, Sendikasızlıktan İyi Değildir

İşçi Meclislerinde Örgütlenelim!
Metal işkolunda son yaşanan işçi direnişleri sendikacılık ve işçi mücadelesi
açısında bazı gerçeklerin
daha net görülmesini sağlamıştır.
Bu direnişlerin de ortaya
çıkarmış olduğu en çıplak
gerçek; reformizmin “en
kötü sendika bile sendikasızlıktan iyidir” anlayışının yerle bir olmasıdır.
Hayır, en kötü sendika
sendikasızlıktan iyi değildir.
İçinde direniş olmayan, direnme dinamiği taşımayıp
tersine işçi mücadelesini satan bir
sendikanın işçilere yararı değil, zararı
dokunur. Böyle olduğu içindir ki işçiler hem sendikaya ve hem de patrona karşı direnişe geçmektedirler.
Mayıs ayı ortalarında daha önce
Bosch fabrikasında işçilerin toplu
sözleşmeyle elde ettikleri hakların
aynısının kendilerine de sağlanmasını
isteyen işçiler, bağlı bulundukları
Türk Metal-İş Sendikası’na rağmen direnişe geçerek haklarını talep
ettiler. İşçilerin direnişine karşı çıkan
sendika direnişi kırmak için elinden
geleni ardına koymadı… En son ikna
yöntemleriyle direnişi bitiremeyeceğini gördüğü noktada açık tehditler
savurarak direnişi bitirmeye çalıştı.
Ancak tüm tehditlere, işçilere
karşı yapılmak istenen saldırılara ve
kimi provokasyon çabalarına rağmen;
işçilerin direnişi bitmek bir yana,
yan sanayi üretimi yapan başka fabrikalara da yayıldı…
Renault direnişinin hemen ardından Tofaş işçileri, daha sonra Eskişehir Fort Otosan işçileri direnişe
geçtiler. Hepsinin de talepleri benzerdi
ve hepsinin ortak noktası Türk Metal
Sendikası’na üye olmalarıydı.
Yine bu direnişlerin ardından bun-

lardan da güç alarak Ankara’daki
Türk Traktör Fabrikası direnişe
geçti… Bu fabrikada da Türk Metal
Sendikası bulunmaktadır ve patronun
350 işçiyi Sakarya’ya çalışmaya gitmeleri için zorlamasına ve gitmeyen
işçileri işten çıkarmasına hiçbir tepki
göstermemiştir. Burada da işçiler
işten atmalara ve ekonomik taleplerinin karşılanması için direnişe geçtiler.
Direnişlerin giderek yayılması ve
güçlenmesi karşısında patronlar sendika üzerinden bir süre tehditlerle
vb. sonuç almaya çalıştılar. Bunun
yeterli olmadığı noktada, savcılarından valilerine kadar tüm devlet yetkililerinin tehditleri başladı… Yasadışı
eylem yaptıkları tehditleri, müdahale
edecekleri şeklinde açıklamaların biri
diğerini izledi.
Ancak, işçiler tüm tehditlere karşı
birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla
sonuna kadar gidip taleplerini kabul
ettirebilmişlerdir. İşçiler bir yandan
ücret artışı taleplerini kabul ettirirken
diğer yandan ise kendi temsilcilerini
kabul ettirmiş ve işten atılma olmayacağı şeklinde bir anlaşmayla direnişi bitirmişlerdir.
Bu süreç, işçilerin sendikanın gerçek yüzünü gördükleri ve işbirlikçi

patron sendikasından istifa etmeleri sonucunu
getirmiştir.
Ve bu durum sendikaların bugün nasıl bir
görev üstlendiklerini de
tüm çıplaklığıyla ortaya
koyarak; çarpık sendika
anlayışına sahip olan
oportünizmin, reformizmin teorilerini de yerle
bir etmiştir…
Ne olursa olsun ve
nasıl olursa olsun sendika anlayışı patron
sendikacığına gelişme
zemini sunan çarpık bir anlayıştır.
Hayır, bugün ne olursa olsun
sendika diye hareket edilemez. Halkımızın bir sözü vardır. EN KÖTÜ
ŞER EHVEN-İ ŞERDİR!
Kötünün iyisine mahkum olmak
asla iyinin mücadelesini vermemektir.
Asla gerçek kurtuluşun yolunu aramamaktır. Yine halkımız ölümü gösterip sıtmaya razı olmak der.
En kötü sendika, sendikasızlıktan
iyidir demek de böyledir. İşçilere
gerçek kurtuluşun yollarını kapamaktır. Türk-İş gibi, Hak-İş gibi sendikalar aynı mantıkla bizzat devlet
tarafından işçileri devrimci bir alternatiften uzak tutmak için örgütlenmiştir.

Sayı: 475

Yürüyüş
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Asla Unutmayın!
En Kötü Şer
Ehven-i Şerdir!
Hiçbir zaman kötünün iyisine
mahkum değiliz... İşçileri Türk-İş
gibi, Hak-İş gibi devlet sendikalarına
mahkum eden, adının başında “devrimci” sıfatı taşıyan DİSK gibi sendikayı CHP’nin arka bahçesi ve patron sendikası haline getiren bu reformist anlayıştır...
İşçilerin kendi meşruluklarıyla
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hareket etmeleri üzerine kurulu olan
bir örgütlenme anlayışı olmadığı sürece, ne yasal olarak kurulmuş olan
sendikalar işçilerin haklarını savunabilir, ne de işçiler bu sendikaların
gölgesinden çıkarak kendi haklarına
sahip çıkabilirler.
Bugün işçilerin kendi meşruluklarına inançlarını geliştiren bir anlayışın hakim kılınması gerekmektedir.
Bunun olmadığı yerde ve işçilerin
bu temelde bir örgütlenmeye kavuşmaması durumunda, kendiliğinden
gelişen direnişlerin uzun vadeli ve
kalıcı sonuçları da olmamaktadır.

Direnişlerin
Kazanmasından Sonra
Ne Oldu?

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015
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Son direnişlerin ardından işçiler
taleplerini güçlerini dayatarak kabul
ettirmelerine rağmen, patronlar işçilere karşı saldırıdan vazgeçmediler.
Direnişlerin hemen ardından direnişin önderliğini yapanlar olarak
görülen bazı işçilerin işten atılması
da peşinden geldi… Bunlara karşı
Tofaş işçileri tekrar direnişe geçtiklerinde ise bu kez karşılarında Türk
Metal değil ama AKP’nin arka bahçesi olan Hak-İş’e bağlı Çelik-İş
sendikası vardı. Sözde işçileri korumaya çalışan bu sendika yeni direnişi
daha da güçlendirmek yerine uzlaşmacı bir yaklaşımla daha fazla işçinin işten atılmaması adına atılan
iki işçiyi sendikada işe alarak direnişi
bitirdi. Bu şekliyle işçiler patrona
karşı yeni bir direnişi örgütleme ve
bunu da kazanma bakış açısından
uzaklaşarak işten atılma korkusu
içinde hareket etmeye zorlanmışlardır.
Diğer yandan patronun has sendikası durumunda olduğu iyice teşhir
olan ve direniş sürecinde işçilerin
istifa ettiği Türk Metal sendikası
ise işçilere para dağıtarak satın
alma çabası içine girmiştir.
Direnişler konusunda işçilerin
haklarını savunmayıp, patron sendikacılığı yapmanın özeleştirisini vermek yerine, Türk Metal’in bu süreçten
çıkardığı ders ve yapmak istediklerini
sendika başkanı Pevrul Kavlak şu
şekilde açıklıyor:
“Bu eylemlerin kazananı yok ama

kaybedeni çok. Biz üyelerimizi, işveren
üretimini, işçi ise iş güvencesini kaybetti. Tüm bunların yanında ülke ihracatı büyük yara aldı. Türk otomotiv sektöründe hem üretim hem
ihracat hem de iç satışın rekorlar
kırdığı bir dönemde eylemlerin başlaması ve kısa sürede yayılması düşündürücüdür.”
Bir sendikanın görevi patronlara
karşı işçilerin haklarını korumaktır.
Patronlardan işçilerin emeğini en iyi
şekilde almasını sağlamaktır. Bunun
için üretimden gelen gücünü kullanmak ve direnişler örgütlemektir.
Şu sendikaya bakın... Metal işçilerinin direnişi boyunca bu tür sözleri
patron sendikası MESS’ten bile duymadık.
Yaptıkları açıklamaya bakın; işçinin değil, patronun haklarını savunuyor...
Patronlar işçilerin haklarını vermediği durumda sendikaya düşen
görev o işyerinde grevi örgütlemektir.
Diğer işkollarında da dayanışma
grevlerini örgütlemektir... Ne diyor
Türk Metal Sendikası? “Türk otomotiv sektöründe hem üretim hem
ihracat hem de iç satışın rekorlar
kırdığı bir dönemde eylemlerin başlaması ve kısa sürede yayılması düşündürücüdür.”
İşçilerin çalışma koşulları o kadar
kötüleşmiştir ki, sendikaya rağmen
direnişe geçiyor ve diğer sektörlere
yayılıyor, sendika bunun altında bir
“komplo” arıyor...

İşçiler, Böyle Bir
Sendikaya
Mahkum Değildir!
Bugün İşçilerin
Örgütleneceği Tek Yer
İşçi Meclisleridir!
Patronun bakış açısıyla bu direnişi
ele almak ancak bu kadar olabilir…
Ve patron sendikasının çözümü de
bu bakış açısına uygun oluyor. Klasik
patronların işçileri satın alma yöntemini bu kez sendika hayata geçiriyor.
Şöyle diyor Kavlak:
"Türk Metal önemli bir ekonomik yeterliliğe ulaştı. Bundan sonraki süreçte birikimlerini üyelerle

paylaşma yoluna gidecek. (…)Genel
kurulda alacağımız kararla, iki yıl
için üyelerimize ayni yardım olarak
ödenmek üzere 100 milyon liralık
bir bütçe ayıracağız.”
Mevcut haliyle sendikanın yapacağı bu para dağıtımı üye başına
toplamda 625 lira tutuyor…
Yani sendika işçi başına toplamda
625 lira dağıtarak işçileri satın alma
yoluna gitmek istiyor.
Oysa bir işçi sendikasının görevi
işçilere para dağıtmak değildir. İşçilerin aidatlarından elde ettiği gelirlerle
işçilerin haklarını savunmak için çalışmaktır. Direnişler yaratmak ve bu
direniş süreçlerinde işçilere yardım
etmektir. Patron sendikaları ise işçilere
direniş sürecinde yardımı değil, işçiler
direnmesin diye yardımı öngörüyorlar.

Sonuç Olarak;
1- En kötü şer ehven-i şerdir. Reformistler, oportünistler yıllardır işçiler içinde var olmak adına “en kötü
sendika, sendikasızlıktan iyidir” diyerek işçilerin devrimci meşru örgütlenmelerinin önünde engel olmuştur.
2- Reformizmin bu anlayışı işçilerin devrimci alternatiflere yönelmesinin önünde engel olmuştur.
3-Bugün metal direnişinde işçilerin taleplerinden birinin de üyesi
oldukları sendikanın fesh edilmesini
istemeleri, reformizmin kötünün iyisine mahkum etme anlayışına da bir
baş kaldırıdır.
4- İşçiler asla kötünün iyisine
mahkum değildir!
5- İşçi meclisleri tüm işçileri birleştirecek kan emici patronlara ve
patron sendikacılarına karşı maddi
bir güce dönüştürecek tek meşru örgütlenmedir!
İşçiler;
İşçi meclislerinde örgütlenelim!
6- DİH’li işçiler; bugün işçi meclislerini örgütlemenin her zamankinden
daha fazla zemini vardır!
İşçi meclislerini örgütleme görevi
devrimci işçilerindir!
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Ülkemizde Gençlik

5. Geleneksel Özlem Durakcan
Liseli Dev-Genç Şenliği Yapıldı!

Ankara'da Tekmezar Parkı'nda Liseli
Dev-Genç'liler 13 Haziran'da Özlem
Durakcan şenliği düzenlediler. Şenlik şiirler, Özlem Durakcan'ın gönüllülük
mektubu ve ölüm orucu yemini ile başladı. Daha sonra Grup Mitralyöz sahneye
çıkarak türküler, marşlar ve halaylar söyledi. Halk Savaşçıları Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve Elif Sultan Kalsen'in
eylemlerinden sonra yapılan baskınlarda tutuklanan, yaklaşık 2 ay tutuklu kalan Liseli Dev-Genç'li Sıla Abalay da bir
konuşma yaptı. Konuşmasında halkı
mücadeleye çağırdı. Günün sonunda ise
tüm devrim şehitleri anısına dilek balonları uçurulmak istendi ancak hava koşullarından dolayı dilek balonları uçurulamadı. Ama Liseli Dev-Genç'liler
geceyi aydınlatmaktan vazgeçmeyerek
havai fişekler ve sloganlar ile şehitleri selamladı.

Tutsak Dev-Genç'liler
Serbest Bırakılana Dek
Eylemlerimiz Sürecek!
İstanbul-Sarıgazi: Tutsak Liseli DevGenç'liler için 14 Haziran'da yürüyüş yapıldı. Sarıgazi Haklar Derneği önünde
toplanan kitle, yürüyüşün yapılacağı
Vatan İlköğretim Okuluna sloganlarla yürüdü. Ardından orada toplanan kitle
“Liseli Dev-Genç'liler Değil Berkin’in
Katilleri Yargılansın” Liseli Dev-Genç
imzalı pankartla yürüyüşe başladı. "Berkin İçin Adalet İstiyoruz Alacağız",
"Adalet İstemek Suç Değildir", "Yaşasın Liseli Dev-Gençliler" sloganlarıyla
Demokrasi Caddesi'ne yüründü. Halk alkışlarla Liseli Dev-Genç'lilere destek verdi. Demokrasi Caddesi’nde basın açık-

laması okundu. 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.
Liseli Dev-Genç'liler tarafından 11
Haziran'da İ.M.K.B. Lisesi’nde Pazar
günü Tutsak Dev-Genç'liler için yapılacak olan yürüyüşü duyurmak amacıyla
100 bildiri dağıtıldı. Bir sonraki gün ise
TOKİ ve Sarıgazi Ticaret Liselerinde 8
Liseli Dev-Genç'linin katıldığı çalışmada toplamda 700 bildiri dağıtıldı.

Yürüyüş Okurları ve
Dev-Genç’liler
Piknikte Buluştu
Yürüyüş okurları ve Dev-Genç’liler
21 Haziran'da İstanbul Beykoz’da piknik yaptılar. Yürüyüş okurlarıyla birlikte
halaylar çekildi, türküler söylendi, sazlar çalındı, mangal yapıldı. Daha sonra
pikniğin ilerleyen saatlerinde Yürüyüş
Dergisi üzerine konuşuldu. Dergi sayısının nasıl arttırılabileceğine dair fikir
alışverişleri yapıldı. Dergi için öneri ve
tavsiyelerde bulunuldu. Derginin en
önemli silah olduğu, bu dergide şehitlerin
emekleri ve kanı olduğu ve ne kadar büyük önem taşıdığı ifade edildi. Her Yürüyüş dergisi okurunun bir dağıtımcı olması istendi. Her Yürüyüş dergisi okuruna Yürüyüş dergisi verildi ve yeni Yürüyüş dergisi komiteleri kuruldu.
Ayrıca Türkiye’de en çok dağıtan
derginin Yürüyüş dergisi olduğunun
anlatıldığı pikniğe 25 kişi katıldı.

Mühendis Mimarlar
Forumda Sorunlarını Tartıştı!
Mühendis Mimarlar 14 Haziran'da Halkın
Mühendis Mimarları tarafından düzenlenen
Piknik/Forum programında bir araya geldi. İstanbul Bentlerde yapılan Piknik/Forum Halkın Mühendislerinin “Hoşgeldiniz” konuşmasından sonra kahvaltı ile başladı.
Forumda mühendis mimarların sorunları, mesleki sorunları, halkın sorunları ve ülkenin sorunlar tartışılarak bu sorunlara karşı hangi zeminde nasıl bir mücadele yapılacağı dile getirildi. Bu tartışmalarla mühendis
mimarların örgütsüz olduğu ön plana çıktı.
Mühendis mimarların örgütsüzlüğünün “Mühendis Mimar Meclisleri” ile aşılacağının vurgulandığı programda mühendis mimar meclislerinin nasıl oluşturulacağı, işleyişinin nasıl olacağı konusu üzerinde; katılan mühendis mimarlar söz alarak düşüncelerini söylediler. Halkın mühendis mimarlarının “Halk
İçin Mühendis Mimarlık” projelerinin de
anlatıldığı forumda; mühendis mimarların ve
halkın örgütlenmesinde bu projelerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin önemli
olduğu vurgulandı. Çok sayıda mühendis mimarın söz alarak, soru sorarak, düşüncelerini söyleyerek canlı geçen forum daha çok mühendis mimarı bir araya getirmek ve sorunlarımızı daha geniş bir ortamda tartıştırmak
için en yakın zamanda bir forum daha yapılması kararı alındı. İki saat süren forum bu kurultayın çalışmalarının yürütülmesi için 5 kişilik bir komite kurulmasıyla bitirildi. Forumdan sonra hep birlikte öğlen yemeği
yendi. Halkın Mühendis Mimarları’nın stant
ve görsel olarak resim sergisi açtığı Piknik/Foruma 70 kişi katıldı. Voleybolun oynandığı, müzik ve halayların çekildiği Piknik/Forum daha sonra bitirildi.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

BİZE TATİL YOK...
VARSA DA BİZİM EN BÜYÜK TATİLİMİZ YİNE

MÜCADELENİN İÇİNDE, MÜCADELEYİ BÜYÜTMEKTİR!

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015
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"Tatildeyiz"... Tabi nasıl bir tatilse
bu... Normalde tatiller; beynimizi ve
bedenimizi dinlendirmek, yenilemek, geliştirmek içindir...
Enerji depoladığımız, yeni öğretim dönemine daha bir güçlü gireceğimiz bir dönemdir.
Tabii, güya böyledir... Veya böyle olması gerekir. Ama gerçekte ise
bunun tam tersidir. İşte tatildeyiz ne
yapıyoruz. Çalışmak zorundayız.
Ailemize destek olmak zorundayız...
Gözümüzün önündeki haksızlıklar,
adaletsizlikler sürüyor.
Gözümüzün önünde bizzat yaşayarak açlık ve yoksulluğun nasıl
arttığını görüyoruz... Ne açlık ve
yoksulluk tatile girdi. Ne baskı ve
zulmü AKP faşizminin..
Ne de yozlaşmamıza, düzene uygun bizi yetiştirmeye yönelik çabaları, politikaları... Her şey devam ediyor... Biz de buna karşı her şeye devam etmeliyiz.
Okulda sürdürdüğümüz mücadeleyi bugün doğduğumuz, büyüdüğümüz, her şeyi öğrendiğimiz mahallelerimizde sürdürmeliyiz. Okulda henüz tanışamadığımız mahallenin gençleriyle şimdi tanışmalıyız. Ki
şu anda tam zamanıdır. Mahallenin
gençleriyle piknikler, şenlikler örgütlemeliyiz.
Bunu nasıl yapacağız;
1- İlk hedefimiz mahallemizdeki
liselilerle tanışmak, bir araya getirmek olmalı...
2- Şenlik yapacaksak şenliğimize, piknik yapacaksak pikniğimize
çağırmalıyız; tanışmak, bir araya
getirmek için...
3- Bu çalışmayı yaparken bildirimiz mutlaka olmalı... Biz kimiz, ne
istiyoruz. Liseliler olarak sorunlarımız nedir, tanışalım, konuşalım di-

yebilmeliyiz...
4- Hangi mahallede, hangi sokaklarda çalışma yapacağız tek tek çıkartmalıyız.
5- Hedefler koymalıyız... Hergün şu
kadar kapı çalacağız... Her hafta şu kadar eve girmiş olacağız... diyebilmeli
ve bunu çalışmalarımızda somutlamalıyız.
Sistemli, programlı bir şekilde hedefe yönelik çalışmalıyız.
6- Mutlaka komitemiz bu çalışmaya
ilişkin olmalı...
Gerçekliğimiz neye elveriyorsa en
az haftada bir gün olmak üzere toplantı
yapmalı ve neler yaptık değerlendirmeliyiz.
7- Bir taraftan bu çalışmaları sürdürürken, diğer taraftan eğitim çalışmalarımıza devam etmeliyiz.
Kitap okumalı, eğitim çalışmalarımızı yapmalı, haftalık filmimizi seyretmeliyiz.
8- Girdiğimiz, çaldığımız her kapıda hazırlayacağımız anket sorularını da cevaplayalım, bir taraftan bildirimizi verirken... Bu soruların fazla olmasına gerek yok. Sadece üç-dört
soru bile yeterli...
9- Kapıları çalarken, bu çalışmayı
yürütürken ciddiyetimizi göstermek,
halka güven vermek için özel yakaya
takılacak veya boyna asılacak görevli kartlarımız olabilir. İsmimizin de yazdığı; yine aynı şekilde önlüklerimiz olmalı.
10- Kapıları çalarken, bu çalışmayı yürütürken çaldığımız kapıda anket
doldurup, bildirimizi verirken ne anlatacağız... Bunu merkezi bir şekilde
belirlemeliyiz. Zenginleştirmeyi de
tüm çalışmaya katılan liseli arkadaşlarımız kendince yapacaktır. Ama genel olarak yapılacak sohbetin çerçevesini çizmeliyiz.
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11- Tanıştığımız her yeni liseliyi veya ilişkiyi mümkünse çalışmalarımıza dahil etmeye çalışmalıyız.
Çalışmamıza katamasak bile haftalık kitap okuma, eğitim çalışmaları veya film gösterimlerine katmaya çalışmalıyız.
12- Eğitim çalışmalarımızda hiçbir şey yapamasak bile
mutlaka haftalık:
- dergimizden 4. sayfadan başlayan gündem yazımızı...
- 10 Soruda veya o yoksa Devrimci Okulu...
- Liseliyiz Biz köşesi başta olmak üzere gençlikle ilgili yazıları okumalıyız.
Okumak yetmez, üzerine konuşmalı, her yazıdan sonra yazıyı değerlendirmeli ne anladığımızı anlatmalıyız.
13- Film izlerken mutlaka öncesinde izlediğimiz filmin tanıtımını herkese dağıtmalı veya sesli bir şekilde okumalıyız.
Film nerede, ne zaman geçiyor, neyi anlatıyor... biz
bu filmde neyi almalıyız, bizim için ne önemli bu filmde... bunları öncesinde mutlaka konuşmalıyız, anlatmalıyız.
Yine film sonunda da kısaca da olsa 5 dakikalık da olsa

bir değerlendirme yapıp, anladıklarımızı paylaşmalıyız.
14- İşte bu çalışmalardan sonra piknik veya şenlik yapacaksak bunun programını tabi çıkarmalıyız... Her işimizi yaparken mümkünse diğer liseli arkadaşlarımızı da
bu tartışmalara katmalıyız.
Katmalı ve kollektif bir çalışmayı hayata geçirmeliyiz.
Biz yapabiliyorsak, herkes yapabilir diye düşünmeliyiz.
Tabii şenlik veya pikniğimizin program ve hazırlıklarını son dakikaya bırakmadan, bu çalışmalara paralel
bir şekilde başlamalıyız.
EVET LİSELİ ARKADAŞLAR,
BİZE TATİL YOK...
VARSA DA BİZİM EN BÜYÜK TATİLİMİZ YİNE
MÜCADELENİN İÇİNDE, MÜCADELEYİ BÜYÜTMEKTİR!
EN BÜYÜK COŞKU, MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ...
BİZİ BEDEN VE ZİHNEN DİNLENDİRECEK TEK
ŞEY YİNE KAVGANIN İÇİNDE OLMAKTIR!

Dayanışmamızı Pikniklerle Büyütüyoruz
Kırklareli Dev-Genç tarafından 13 Haziran'da Kırklareli
Karahıdır Piknik Alanında Dev-Genç pikniği yapıldı. Çeşitli oyunlar oynanan piknikte aynı zamanda tiyatro eğitimine ait çeşitli oyunlarda oynandı ve skeç gösterimi yapıldı. "Dev-Genç neden çoğalmalı ve bunun için ne yapmalıyız" konusu üzerine sohbet edildi. Son olarak halaylar
çekilen ve türküler söylenen piknik 5 saat sürdü.

Adalet Talebimizden Vazgeçmeyeceğiz

Bizleri Yıldıramayacaksınız
Çayan’da AKP’nin eli kanlı polisleri 22 Haziran'da Gülbey Dilsiz’i gün ortasında kaçırmaya çalışmıştır. Çayan Halk Cephesi’nin
yaptığı açıklamada: "Arkadaşımızın çalıştığı yerin önüne gelen 2
akrep tipi araç ile saldıran katil sürüsü içeri girer girmez işkence
yapmaya başlamış arkadaşımızı yerlerde sürükleyip coplamıştır.
Tüm işkencelere rağmen katiller, halkın ve Halk Cephelilerin müdahalesiyle püskürtülmüştür. Polisin bu saldırısı sırasında amirlerinden birisinin yüzüne taş gelip yaralanmıştır. Atılan havai fişekler
ve taşlar ile polis Çayan’dan püskürtülmüştür.. Korkularınızı büyüteceğiz halkımız ile sizleri mahallelerimizde rahatça dolaştırmayacağız." denildi. AKP'nin katil polisleri akşam 23.00’da adalet çadırına tekrar saldırdı. 6 akrep ve 1 TOMA ile çadıra saldıran eli kanlı katil polisler Cephelilerin müdahalesine karşılaşınca
azgınca mahalleye gaz atmaya başladı. Mahalle içinde polisle çatışmalar gece geç saatlere kadar devam etti. Halk Cephesi tüm halka Adalet Çadırını sahiplenme çağrısı yaptı.

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Devrimci Tutsaklarımızı

Faşizmin Elinden
Çekip Aldık!
Tutuklu Dev-Genç'lilerin 18 Haziran'da Çağlayan Adliyesi’nde mahkemeleri görüldükten sonra Dev-Genç'liler adliye önünde basın açıklaması
yaptı. Katil AKP’nin polisleri ve özel güvenlik
Dev-Genç'lilerin basın açıklamasını engellemeye çalıştı. Ama katillerin tüm baskılarına rağmen Dev-Genç'liler basın açıklamasını yaptılar.
Katil polislerin hazımsızlığı Çağlayan Adliyesi’nde yiğitçe savaşıp şehit düşen Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol'u Dev-Genç'lilerin hatırlatıyor olmalarıdır. Basın açıklaması okunduktan
sonra sloganlarla eylem iradi olarak bitirildi. Tahliye olan Anıl Sayar, Recep Furkan Şenol, Ümit
Yıldırım ve Sercan Yıldız'ı almak için Silivri Hapishanesine gittiler.
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İzmir Bursa

Meydanları Grup Yorum’a Yasaklayamazsınız!

Anadolu’nun Her Karış Toprağında
Grup Yorum Konser Çalışması
Yapıyor Halkımız
Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

İstanbul ve Ankara’da Yorum konserleri yine yasaklandı. Yasaklayarak
Yorum’u halkımızın gönlünden söküp
alamazsınız.
Bakırköy’den sonra şimdi yüzbinler İzmir Gündoğdu Meydanı’nda
Bağımsız Türkiye dedi...
Yüzbinlerin meydanları nasıl doldurduğunu konser öncesi verilen yoğun kolektif emeğin ürünü olduğunu
göstermek için konser çalışmalarından
kısa bir özet aktaracağız.

İZMİR
Aliağa: Aliağa Grup Yorum gönüllüleri 17 Haziran’da Foça'da afiş
çalışması yaptı. 3 gönüllünün katıldığı
çalışmada yaklaşık 50 afiş asıldı.
Aliağa Grup Yorum gönüllüleri aynı
gün Yenimahalle Çarşamba pazar
çevresi ve Aliağa İzban çevresinde
afiş çalışması yaptı. Ayrıca İzbana
ait trenlerin içleri de el ilanlarıyla
donatıldı.
15-16 Haziran’da Konak, Karşıyaka ve Bayraklı’da masalarda binlerce insana el ilanı verildi. 15 Haziran’da başlayan afiş çalışması gece
yarısı saat 4:00'a kadar sürdü. Halktan
insanlar fazladan bildiri alıp dağıtmak

42

istediklerini söyleyenler, iş çıkışı
gelip 1 saat de olsa çalışmalara katılanlarla Grup Yorum gönüllüleri arasına katıldılar.

Güzeltepe: 17 Haziran’da Güzeltepe Mahallesi’nde kapı kapı dolaşarak halkı Grup Yorum konserine
davet eden Grup Yorum gönüllüleri
oradan yürüyerek Çiğli metro istasyonuna gelerek konser bildirisini istasyonda dağıtmak istediler. Metroda
çalışan İZBA çalışanları ve ÖGB'liler
çalışmayı engellemeye çalıştılar. Bunun üzerine Grup Yorum gönüllüleri
ÖGB ve İZBA çalışanlarıyla tartışarak
yasal ve İzmir Belediyesi’nde çalışmasını yaptığı konserin hiç bir şekilde
engelleyemeyeceklerini söyleyerek
çalışmayı sürdürdüler. Bunun üzerine
ÖGB Yorum gönüllülerine saldırarak
metro seferlerini durdurdular. Halkında tepkisi üzerine çekilen ÖGB'lere karşı Grup Yorum’u ve gönüllülerini sahiplenerek alkışlarla tepkilerini gösterdiler. Yorum gönüllülerinin ısrarı ve kararlı çabalarıyla başa
çıkamayan ÖGB'ler; resmi ve sivil
polisleri çağırarak Yorum gönüllülerine saldırarak halk ile gönüllüleri
karşı karşıya getirmeye çalışmaları

üzerine, Yorum gönüllüleri ajitasyon
çekerek durumu halka teşhir ettiler.

Konak: 18 Haziran’da Konak
metro çıkışında masa açılarak toplu
bildiri dağıtımı yapıldı. Hatay Pazarı’na gidilerek halka el ilanı dağıtıldı.
Yarımada da yüzlerce afiş yapan 4
Grup Yorum gönüllüsü gözaltına alınarak çalışmaları engellenmeye çalışıldı. Kısa süre içinde gözaltılar
serbest bırakıldı.
Kınık: Kınık Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği 20
Haziran'da çalışmalara devam etti.
17 Haziran’da Kınık'ta bulunan Çepni
ve Tahtacı köyleri gezilerek konser
duyuruları yapıldı. Elmadere, Büyükoba, Taştepe, Arpaseki Bağalanı,
Çaltıköy, Aziziye ve Taşköprü’ye
konser afişleri asılarak köy halkı
konsere davet edildi. Köy halkının
ilgisinin yoğun olduğu çalışmalarda
halka sohbetler edildi. Ayrıca Soma
Çarşamba Pazarı’nda konser bildirileri
dağıtıldı ve konser afişleri asıldı.

ANTALYA
15-16-17 Haziran’da Halk Cepheliler Antalya'nın Kışlahan Mey-
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danı’nda Grup Yorum'un 30.
yıl İzmir konserine çağrı masası açtı. Saat 15.00-18.00
arasında açılan masada 1500
bildiri halka ulaştırıldı. 16
Haziran’da ise Grup Yorum
afişleri asıldı.

MUĞLA
18 Haziran'da Marmaris’te konser çalışmaları devam etti. Çalışma kapsamında
afişleme, bildiri dağıtımı yer
alırken, Marmaris Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği ile
konserin duyurusu yapılması
bağlamında görüşme sağlandı
ve olumlu yanıtlar alındı. Çalışmada ayrıca 8’er adet DevGenç dergisi ve Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

BURSA
22 Haziran'da Bursa Heykel Meydanı’nda Yorum masaları açılıp bildiriler dağıtıldı. Halka Grup Yorum’a
yapılan baskılar ve yasaklamalar anlatılıp AKP’nin baskı
politikaları teşhir edildi. Yaklaşık bir saatin ardından masaya bir grup zabıta gelerek
“bu durumun yasal olmadığını ve izin alınması gerektiğini” söylediler. Grup Yorum gönüllüleri, bunun keyfi
bir tutum olduğunu ve baskıların, yasakların çalışmalarını engelleyemeyeceğini,
konsere kadar çalışmalarını
sürdüreceklerini söyledi.

İstanbul'da Vereceğimiz
30. Yıl Konserimiz Yasaklandı!

İSTANBUL VALİSİ
VASİP ŞAHİN SUÇ İŞLİYOR!
Grup Yorum, 13 Haziran'da Adana Uğur Mumcu
Meydanı'nda, 20 Haziran'da
İzmir Gündoğdu Meydanı'nda verdiğimiz 30. yıl konserlerimizin ardından üçüncüsünü İstanbul'da, dördüncüsünü Ankara'da vermeye
hazırlanıyordu. Ardı ardına
5 Temmuz Ankara konseri
ve 28 Haziran İstanbul konseri
valiliklerce yasaklandı.
Grup Yorum bugüne kadar gerçekleştirdiği konserlerde tek bir sorunun dahi
yaşanmadığını; konserlerde
halkın büyük bir coşkuyla
türküler söyleyerek konsere
katılım sağladığı belirtildi.
Grup Yorum "valiliğin
faşizmin ideolojisiyle davrandığını, yetkilerini halkın
huzuru için değil, AKP nin
çıkarları için kullandığını,
Vasip Şahin’in yasaklarıyla
"halkı infiale sürüklediği"
söylendi.

Vali Vasip Şahin için suç
duyurusunda bulunacaklarını belirten Grup Yorum
açıklamasında şunları söyledi:
"Konser yapmak, basın
açıklaması yapmak, gösteri
yapmak anayasal bir haktır.
Ama AKP'nin İstanbul valisi, tamamen keyfi davranıyor. Bu hakkımızı kullanmamızı gasp ederek anayasal bir suç işliyor. Hiç yoktan
yere bir konseri yasaklayarak, halkta korku, panik,
kargaşa oluşmasını sağlamaya çalışıyor. Terörizm bu
değilse nedir?
İstanbul Valisi Vasip Şahin suç işliyor! SUÇLARI:
- Görevi kötüye kullanmak.
- Anayasal hakların kullanımını engelleyerek anayasa suçu işlemek.
- Terörist faaliyetlerde
bulunmak..."

Ankara’da Grup Yorum
Konser Çalışmaları

Yorum gönüllüleri tarafından 21 Haziran’da Kızılay Yüksel Caddesi, Selanik Caddesi, Bayındır
Sokak, Mithatpaşa Caddesi ve Meşrutiyet Caddesi
civarında 100 afiş yapıldı. Aynı gün Sakarya Caddesi,
Ziya Gökalp Caddesi üzeri, Kocatepe Camii civarı,
Konur 1, Konur 2, Karanfil, Yüksel, Akay, Kennedy
Caddesi, Libya Caddesi, Kurtuluş Parkı, Kolej civarı
yaklaşık 500 afiş yapıldı. 23 Haziran’da Sakarya
Caddesi, Konur Sokak, Yüksel Caddesi, Seyranbağları
Mahallesi, Kuğulu Park ve Tuzluçayır Meydanı’na
pankartlar asıldı.Toplamda 6 pankart asıldı. Geçilen
her yere konser stickerları yapıştırıldı. 2 saat süren
bu çalışmaya 11 kişi katıldı.
Ayrıca Ankara’nın Sakarya, Sıhhiye, Cebeci,
Batıkent, Mamak, Yüzüncüyıl, Seyranbağları mahallelerinde afişleme, kuşlama ve kapı kapı bildiriler
dağıtıldı.

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Umudun Türkülerini
Hiç Durmadan Söylemeye
Devam Ediyoruz
Oligarşiye ve emperyalizme karşı Grup Yorum
türküleriyle devrim türkülerimizi söylüyoruz. 1985'ten
beri Yorum’un türkülerini söylüyoruz. Grup Yorum
30 Yaşında. Grup Yorum gönüllüleri olarak, Grup
Yorum’un 30.Yıl konser çalışmasını yapmaktan onur
duyuyoruz. Son bir haftadır İstanbul’un yoksul gecekondu mahallelerinde Grup Yorum çalışması yapılmayan bir mahalle kalmadı...
Grup Yorum 30. yıl etkinlikleri tek bir alanda
değil, tüm İstanbul’daydı.
İSTANBUL’un Bağcılar, Okmeydanı, Çağlayan,
Gazi, Bahçelievler, Armutlu, 1 Mayıs, Alibeyköy, Altınşehir, Mecidiyeköy, Çayan, Esenler, Esenyurt,
İkitelli, Şirinevler, Kadıköy, Kartal, Gülsuyu, Sultanbeyli, Kuruçeşme, Zeytinburnu, Sarıgazi ve daha
isimlerini sayamacağımız onlarca mahallede Liseli
Dev-Genç’liler, TAYAD’lılar, Halkın Mühendisleri,
DİH’liler, Halk Meclisleri, Kamu Emekçileri Cephesi,
Emekliler Cephesi hafta boyunca İstanbul’un dört bir
yanında Grup Yorum konser çalışması yaptılar.
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Ruhi Su Direnenlerin Zaferini Yıllar Önce İlan Etmişti:
“MEYDANLARI ZAPT ETTİLER YİNE...”
700 BİN KİŞİYLE MEYDANLARI BİR KEZ DAHA ZAPT ETTİK!
Sayı: 475
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Grup Yorum 30. yıl konserlerinin
ikincisi İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda 20 Haziran günü yapıldı.
Yaklaşık 3 saat süren konsere 700
bin kişi katıldı. Gündoğdu Meydanı
bugüne kadar görmediği bir kitleyi
ağırladı.
Meydana çıkan tüm yollar insanlarla dolarken meydanın devamında
uzanan çim alanın 350 metrelik bölümü de insan seliyle doldu.
Yorumcular yaptıkları konuşmalarda Yorum'un 30 yıllık tarihinin
köşe taşlarına vurgu yaptılar. Stadyumların yasaklanmasına değinen
Yorumcular, “İzmir Atatürk Stadında
onbinler olacaktık, engellediler. Biz
de cevap olarak Gündoğdu Meydanı'nda yüzbinler olduk” dediler.
Grup Yorum sahneye 45 kişiden
oluşan Senfoni Orkestrası eşliğinde
çıktı. Ayrıca Grup Yorum İzmir Halk
Korosu 37 kişiyle sahneye çıkarken,
Bursa’dan 2, İstanbul’dan 4 koro
üyesi sahnede koroya katıldı. Ayrıca
Beşik Halk Dansları Topluluğu da
üç şarkıda Grup Yorum’a eşlik etti.
Konserin diğer katılımcıları eski
Grup Yorum üyeleri Efkan Şeşen,
Özcan Şenver’di. Şair İbrahim Karaca
da okuduğu şiirlerle sahnede yer alır-

ken; Ruhi Su’nun öğrencilerinden
Hasan Karayol da "Elllerinde Pankartlar" marşında Grup Yorum’a eşlik
etti.
Grup Yorum sahnedeyken bir ara
teknik bir sorundan kaynaklı sahne
ışıkları kesildi ve sahne karanlığa
gömüldü. Beş dakika kadar süren
karanlığın ardından Grup Yorum üyeleri halka "devam edelim mi" diye
sordu..
Herkes hep bir ağızdan "evet"
diye haykırdı ve bir anda yüzbinlerce
kişi cep telefonlarının ışığını yakarak
sahneye tuttu. Sahne bir anda aydınlandı.
Sanki gökyüzünden binlerce yıldız
yere inmişti... Gündoğdu Meydanı
bir yıldız tarlası gibiydi. Çok etkileyici
bir görüntü oluştu. Grup Yorum ve
senfoni orkestrası bu yıldızların aydınlığında konsere devam etti.
Ayrıca halkın Grup Yorum’la olan
bütünleşmesi; sorunu bir anda kendi
olanaklarıyla çözmesi yanıyla güzel
bir örnek oldu.
Hapishanelerden mücadele alanlarına; adaletten ustalarımıza; Halk
Ayaklanması’ndan halkların kardeşliğine pek çok konuda konuşmalar
yapan Grup Yorum, AKP faşizmine

karşı mücadeleyi yükseltme çağrısı
yaptı.
AKP’nin elinde baskı, işkence ve
yasaklardan başka bir silah olmadığını
belirten Yorum’cular "Hani bir söz
vardır ölümden öte köy yok diye, en
fazla canımızı alır AKP. Ama bu
halkı öldüre öldüre bitiremez. Berkinleri, Hasan Feritleri, Ali İsmailleri
bitiremediyse bu halkı yenemez" dediler. Bu konuşmanın ardından halka
"Su Bendini Yıkar Bir Gün Gece
Gündüze Çıkar, Yürü Bildiğin Yolda
Ölümden Öte Ne Var" şarkısını birkaç
kez tekrarlattılar.
Konserin sonunda Gündoğdu
Meydanı’nda, Gündoğdu Marşı kadın
solistlerin çaldığı davulların eşliğinde
ve herkesin katılımıyla söylendi.

İyi Ki Stadyumu
Yasakladılar...
Biz Meydanları 70 Bin
Kişiyle Doldurduk!
Biz halkız..
Grup Yorum halktır...
Halk yaratandır, üretendir...
Halk emeğiyle var edendir..
Grup Yorum geride bıraktığı 30
yılı nasıl emekle ilmek ilmek ördüyse
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ADANA
şimdi de "stadyum yasaklarına" karşı
da emeğiyle cevap verdi.
Grup Yorum gönüllülerinin; halkımızın, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla... yarattığı
emek 13 Haziran günü Adana’da
Uğur Mumcu Meydanı’na aktı...
Grup Yorum 30. yıl konser programı çerçevesinde Adana konserini
stadyumda yapmak istemişti.
Stadyumlar daha pekçok ilde olduğu gibi Adana’da da Grup Yorum’a
yasaklandığı için Adana Uğur Mumcu
Meydanı’nda 13 Haziran günü yapıldı.
Adana’da stadyumda en fazla 30

bin kişi ile yapılabilecek olan konser;
meydanda 70 bin kişiyle yapıldı.
Adana’nın mahallelerinde, merkezinde günlerce bildiriler dağıtıldı...
Sesli duyurular yapıldı. Her yerde
halktan insanlarla tanışıldı... Herkesin
desteğiyle, emeğiyle konser çalışmaları devam etti. Hatay’dan, Mersin’den katılanlar oldu... En son konser günü sabaha kadar afişler yapıldı...
Bir an bile boş geçirilmedi..
İşte 70 binlik halk denizi bu emeğin sonucunda ortaya çıktı...
Grup Yorum’un okul geleneğinin
bir devamı olan Adana Halk Korosu

da 30 kişiyle sahneye çıktı..
70 bin kişi hep bir ağızdan Grup
Yorum’un eski, yeni türkülerini söyledi..
Grup Yorum’un ve Grup Yorum
gönüllülerinin emeklerini paylaşarak
yarattıkları konser, coşkularını paylaşarak devam etti.
Faşizmin baskı ve yasak silahını
bu defa Adana’da boşa çıkardık..
Konserin sonunda bir kez daha
gördük ki zaten coşkumuz, umudumuz
stadyumlara sığmayacak kadar büyük.
Bunun için diyoruz ki; "iyi ki
stadyumları yasaklamışlar da biz
meydanları doldurduk"

Bulgaristan’dan Steve
Kaczynski’ye Mektup

Steve Kaczynski
SERBEST BIRAKILSIN!
Ankara'da TAYAD'lı Aileler enternasyonalist Devrimci Steve
Kazcynski'nin serbest bırakılması için 20 Haziran’da Sakarya Caddesi’nde
basın açıklaması düzenledi. "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Steve
Kazcynski Serbest Bırakılsın" sloganları atıldı. TAYAD adına Mehmet
Yılmaz'ın okuduğu açıklamada : "Steve yıllarca bize, dil, ülke ayrımı
yapmadan idealleri için nasıl savaşılacağını gösterdi. 5-6 dil biliyor
Steve. Ve yıllardır Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyumları’nda emek verir, çevirmenlik
yapar, toplantılara katılır, küçük büyük her işin bir yerinden tutar. Bu
sene yeni gelmişti İstanbul’a. Yakında olacak olan sempozyumumuzun
hazırlıklarına yardım edecekti. Fakat faşizm onu öyle bir zamanda
buldu ki, tam da komplolarına, çizdikleri senaryoya bir karakter
arıyordu. Bu kez Steve’i bulmuşlardı. Yalanlarının, komplo teorilerinin
hedefi bu kez Steve oldu. Bizler Ankara TAYAD’lı Aileler olarak yoldaşımız Steve Kazcynski’nin yanındayız" dedi. 30 kişinin katıldığı
açıklama sloganlarla sona erdi.
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“Eyüp Baş Emperyalizme Karşı Hakların Birliği Sempozyumu” çalışmalarında
yer alan ve burada ilan edilen Anti Emperyalist Cephe bileşenlerinden olan Bulgaristanlı dostlar Steve Kaczynski’ye mektup gönderdi.
Sempozyumlardan birebir tanıdıkları
dostlarının faşist bir düzenin hapishanesinde tutuklu bulunduğunu öğrenen 23
Eylül Direniş Hareketi’ndekiler Steve
Kaczynski’ye mektup yazdı, kartlar gönderdi.
Bulgarca, Türkçe, Rusça, İngilizce yazılan kartların yanı sıra, Bulgaristan Komünist Partisi’nin faşizme karşı zaferinin
70. yılı dolayısıyla yayınladığı takvim de
gönderildi.
“Halkların dayanışması sınıfsal birlikteliğin gücüdür. Yaşasın sosyalizm yolunda
mücadeleyi yükseltenler! Yaşasın sosyalizm! Bedellerle yürüyor, dayanışma ile
büyüyor kavgamız!
Haklıyız Kazanacağız.
Steve Kaczynski derhal serbest bırakılmalıdır.”
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ŞEHİTLERİMİZ VE TUTSAKLARIMIZ İÇİN

ADALET İSTİYORUZ!
TAYAD’lı Aileler

Sayı: 475
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Bizler şehit ve tutsak aileleriyiz.
Pek çoğumuz çocuklarımızın başına
gelen adaletsizlikler ile öğrendik bu
düzende adalet olmadığını. Ama sonra gördük ki adaletsizlikler, haksızlıklar sadece bizim çocuklarımızın başına gelmiyor. Pek çok insan bizim
gibi aynı şeyleri yaşıyor. O zaman
daha da bağlandık çocuklarımızın
düşüncelerine. O zaman daha sıkı sarıldık mücadeleye. Çocuklarımızın
öğrettiklerinden de biliyoruz ki, bu düzende adalet öyle kendi kendine gelmeyecek. Biz hakkımızı aramazsak,
biz hukuksuzlukların peşine düşmezsek, adalet sağlanmayacak.
Toprağı, demiri işleyen biziz alınteri döken, üreten biziz biz, halkız,
elinden lokması çalınan, zindanlarda
tutsak evlatları katledilenleriz.
Hapishanede bulunan evlatlarımıza sahip çıktığımız için coplanan,
dayak yiyen biziz. Tecrit işkencesi altındaki tutsaklarımıza sahip çıktığımız
için, tecrite son dediğimiz için gözaltına alınan, tutsak edilen, devletin sivil faşistleri tarafından linç saldırısına uğratılan bizleriz.
Bu soygunun, bu zulmün son bulması için savaşalım. Özgür eşit adaletli bir vatan kuralım, tüm zenginliklerin sahibi biziz. Bizler en güzel
şeyleri hak edenleriz. Bu güzellikleri kendi ellerimizle yaratacağız.
Evet bu düzen adaletsiz ahlaksız

bir düzendir. Bizler
TAYAD'lı Aileler
olarak adalet istiyoruz. Bizler bu ülkede
adaletsizliğin her türlüsünü yaşayan aileleriz. Gün oldu çocuklarımız faşist kurşunlarla katledildi.
Gün oldu gözaltında kaybedildi, cenazelerine dahi ulaşamadık. Ve bugün
hala bir mezarı olmayan evlatlarımız
var. Gün oldu haftalarca gözaltında işkence gördük hem biz hem çocuklarımız. Sakat kalanlarımız oldu devletin
bu zulmünden dolayı.
Haksız yere tutuklandı çocuklarımız.
Hapishanelerde aylarca yüzlerini göremedik. İçeriden seslerini duyduk ama
kendilerine ulaşamadık. İçeride çocuklarımız, hapishane kapılarında bizler işkenceler yaşadık. Metris'te ölüme
yattı çocuklarımız, devletin tek tip elbise dayatmasını durdurmak için...
İşte biz TAYAD'lı ailelerin yaşadıkları böyle adaletsizliklerdir. Ve
bugün de bu haksızlıklar adaletsizlikler devam ediyor. Devam edelim
neden adalet istediğimizi anlatmaya.
Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol, Elif
Sultan Kalsen eşit özgür bir ülke istedikleri için tutsak düştüler. Bu düzenin adalet saraylarında adalet dağıtılmadığını bizzat yaşayarak gördüler. Ve sonra gördüler ki bu devlet
14 yaşındaki çocuklarımızı katlediyor
ve katillerini koruyor. Berkin için
adalet istediler. Berkin’in katilleri
yargılansın dedik ama bu ülkenin
adaletinin uygulayıcısı olduğunu söyleyen hakim, savcılar bu taleplerimize kulaklarını tıkadılar. İşte Şafaklar
onların duymayan kulaklarına adalet
isteğimizi haykırdılar. Onlar Berkin’in
katilleri yargılansın, Berkin için adalet istiyoruz dedikleri için tüm dün-

yanın gözleri önünde katledildiler.
Bizler onların ana babaları olarak
diyoruz ki; Şafaklar’ı katleden devlet
hesap verene, Berkin’in katilleri cezalandırılana kadar adalet istiyoruz.
-Adalet arıyoruz! Evlatlarımızın
katilleri cezalandırılıncaya kadar...
- Adalet İsiyoruz! Katledilen, kaybedilen evlatlarımızın hesabını, alınterimizin hesabını, hapishanlerdeki insanlarımızın hesabını istiyoruz!
Nasıl ki kaybedilen mezarsız ölülerimiz için ölümü göze alıp direndiysek, yine adalet talebimiz için direneceğiz.
Ali Yıldız gerillada katledildi ve
cesedi bir dağ başına gömüldü.
Yıllarca haber alamadık, cenazesine
ulaşamadık. Ve yıllar sonra şehidimizin kemiklerine ulaşıp ona bir mezar yapabilmek için bedenimizi ölüm
orucuna yatırmak zorunda kaldık.
Aylarca ölümü göze alarak direnerek
cenazemize ulaştık. Bize bu acıları yaşatanlardan, şehitlerimize bir mezarı
bile çok görenlerden hesap sormak
için ADALET İSTİYORUZ.
19-22 Aralık 2000 tarihinde 20 hapishanede katliam yaptı bu devlet. Ve
28 tutsağımızı katletti. Bayrampaşa
Hapishanesi’nde 6 kadınımızı diri
diri yaktılar. Ve bu yaptıkları katliamı tutsak evlatlarımızın tecrite karşı,
F Tipi hapishaneler açılmasın diye
başlattıkları ölüm oruçlarını bitirmek
için yaptıklarını söylediler. Yani devlet çocuklarımızın ölüm orucunda
ölmelerini istemediği için bu katliamı yapmış ve adına da "Hayata
Dönüş" demişti. Biliyoruz ki devlet bu
katliamı çocuklarımızın ölmemesi
için değil onları F Tipi tecrit hürelerinde gün gün öldürmek, düşüncelerinden vazgeçirmek için yaptı.
Hücrelerde bağımsızlık şiarlarını,
ulusal onuru, adalet özlemini boğmak
istiyorlar.
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“F Tipleri Hukuku”
Olan Bir Ülkede
Hukuk, Adalet Yoktur!
Bizler 19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı’nda öldürülen çocuklarımız
için adalet istiyoruz.
Bu düzenin adalet sağlamayacağını biliyoruz.
Biliyoruz çünkü, 19-22 Aralık
Katliamı’nı yapanlar hala cezalandırılmadı. Onların cezalandırılmadığı gibi
katledilen sakat bırakılan çocuklarımıza davalar açıldı. Çocuklarımız yargılandı.
Biz TAYAD'lı Aileler, katliamcıların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu ülkede hukuk yok. Ve 10 yıl önce mahkeme kapısında söylediklerimizi tekrar
ediyoruz; "Bizler bu ülkede adaletin nasıl işlediğini biliyoruz. Buna rağmen,
katledenlere değil, yaralı kurtulanlara
dava açılması, bizi adalet isteğimizden
vazgeçiremez. 19-22 Aralık'ta diri diri
yakılarak, gaz bombaları ve kimyasal
gazlarla boğularak, kurşunlanıp, işkenceler yapılarak katledilen evlatlarımızın acısı hala yüreğimizde. Acımız ve
öfkemiz dinmediği gibi, her geçen gün
artmaktadır. Çünkü, 19-22 Aralık katliamı beş yıldır 119 canımızı alan tecrit politikasıyla devam ediyor. Tüm du-

yarlı kamuoyunu bu katliama ve hukuksuzluklara karşı mücadele etmeye
çağırıyoruz."
19 Aralık'ın katilleri, içine evlat, eş,
kardeş, yoldaş ateşi düşürdükleri yüreklerin, aradan geçen yıllar içinde soğumasını bekliyorlarsa, boşunadır.
Katillerin yerine katledilenleri yargılayan bir düzenden, adaleti sağlamasını beklemiyoruz. Bu nedenle adaleti biz sağlayacağız.
Sanmayın ki sokak ortasında vurulan, hücrede katledilen devrimcilerdir. Onlar, bağımsızlığa kurşun sıkıyorlar.
“Kahraman şehitlerimiz için adalet
istiyoruz!”
Ulucanlar Hapishanesi’nde testere
ile katledilen şehitlerimiz için, Ümraniye Buca’da katledilen evlatlarımız
için adalet istiyoruz.
Halka Karşı suçlarda zaman aşımı
işlemez... Adaletsiz geçen zaman adalet bilincini aşındırır... şehitlerimiz
adaletsiz kalmayacak... Adalet istiyoruz!
Bu ülkede adalet olmadığı için, bir
avukat bedenini ölüm orucuna yatırdı.
Müvekkillerinin hakkını hukuk yolu ile
sağlanmayacağını gördüğü için ölümüne direndi.
"Bu ülkede 12 yıldır avukatlık yapı-

yorum. Yüzlerce DGM davasına girdim.
Onlarca infaz davasında evlatlarını kaybedenlerin avukatlığını yaptım. Hep
katiller beraat ettirildi. Halk adalet isteğini bulamadı. Banka batıranlar, halkın
paralarını zimmetlerine geçirenler, soyguncular, dolandırıcılar el üstünde tutulurken vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın özgürlüğü için, ulusal onurumuz
için mücadele edenler hücrelere kapatıldı.
Bu baskıdan herkes payını aldı." diye
açıklıyor ölüm orucuna başlamasının nedenini.
Bizler alın bandı bağlamaktan hoşlanmıyoruz. Evlatlarımızı ölüme uğurlamaktan da hoşlanmıyoruz. Ama madem ki bize bu dayatılıyor, bunun için
ölümü de göze alırız. Her türlü bedeli
ödemeye hazırız. Abdi İpekçi direnişimiz bu sözümüzün ispatıdır. Gece demeden gündüz demeden kar kış 3 yıl 4
ay 2 hafta 1 gün toplam 1230 gün
Ankara’nın göbeğinde bir parkta direndik.
Evet bizler biliyoruz, bu ülkede ölümü göze almadan hak kazanılamaz.
Bunun bilinciyle direndik, direniyoruz.
Onurumuz, geleceğimiz için, adalet için direnmeye devam edeceğiz.
Tüm şehitlerimiz ve tutsaklarımız
için adalet istiyoruz.
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Bu Ülkede Adalet Yok, Adalet İstiyoruz Alacağız!
Evlatlarımızın Tecrit İçinde Tecrit Yaşamalarına İzin vermeyeceğiz!
Cam Kafes ve Kameralar Kaldırılsın!

TAYAD’lı Aileler evlatlarının sesini dışarıya taşımaya devam ediyor. 15
Haziran’da AKP önünde eylem yaptılar. Basın açılamasına 9 kişi katıldı.
Açıklama sloganlarla başladı daha sonra yapılan açıklamada, "F tipi hücrelerin açıldığı 2000 yılından bu yana ev-

latlarımıza tecritin her türlüsü uygulandı. Bugün
ise tecrit saldırısı cam fanustan avukat görüş kabinleri ve 24 saat kamera
ile gözetleme şeklinde
sürmektedir. 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 ev-

latlarımızı 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.” denildi. Açıklamada
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!",
"Sürgün Sevklere Son!" , "Kamera
İşkencesine Son!" sloganları atıldı.
Bahçelievler: Mahallede 21
Haziran günü Bakırköy Kadın
Hapishanesi'ndeki tutsaklarla ilgili
yapılacak yürüyüş için, 19 Haziran'da
Pazar Pazarı'nda yaklaşık 100 adet bildiri dağıtıldı.
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Birliğimiz Gücümüzdür! Yozlaşmaya Kentsel Dönüşüme
Adaletsizliklere Karşı Birliğimizi Büyütelim!

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Armutlu Halk Meclisi çalışanlarının
örgütlediği büyük halk toplantısı 21
Haziran'da yapıldı. Armutlu Sondurakta
yapılan toplantıya 250 kişi katıldı.
Armutlu Halk Meclisi, Halkın Hukuk Bürosu Avukatları, Mimar Meclisi,
Halkın Mühendis Mimarları ve mahallenin muhtarlarının katıldığı toplantıya katılan her temsilci, kendi alanları ile ilgili projelerini anlattılar.
Mimar Meclisi mahallenin jeolojik ve
mimari yapısını halka anlattı. Avukatlar
ise faşizmin politikalarına karşı haklarını, neler yapılması gerektiğini anlattı.
Halkın Mühendis Mimarları’nın
konusu ise Armutlu'yu güzelleştirme
yarışması halkın (ev, bahçe, arazi)
gibi sorunlarını nasıl çözebilecekleri
idi. Mahalle muhtarları ise başta
kentsel dönüşüm olmak üzere mahallenin önemli sorunlarını anlattılar. Toplantıda temsilcilerin yanı sıra katılan
yöresel sanatçılar türkülerini söylediler.
Toplantıda yapılan açıklamada: "Birliğimiz gücümüzdür, yozlaşmayı, kentsel dönüşümü, adaletsizlikleri, sorunlarımızı bu düzende ancak kendimiz
çözebiliriz. Oligarşinin baskılarını, adaletsizliklerini, yozlaştırmaya çalıştığı
mahallelerimizi ancak halkın birliği
ile çözebiliriz.” denildi.

Halk Bahçeleri
İlk Hasadı Verdi
Halk Bahçeleri Meclisi’nin Sarıyer'deki Küçükarmutlu Mahallesi’nde
kurdukları Şenay ve Gülsüman Halk
Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor.
Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi'nde
18 Haziran’da ilk hasat başladı. Halk
bahçeleri, sömürüye ve tüketime dayalı
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kapitalist sisteme
karşı bugünden yarına kurulacak olan
sosyalist sistemdeki
tarımın bir ön modelidir. Halk Bahçeleri Meclisi: “Her
hafta pazar günü
saat 13.00’dan sonra bahçemizde buluşup çalışıyoruz.
Dostlarımız, mesArmutlu lektaşlarımız ve halkımız hepinizi toprağa umut ekmek için bahçemize bekliyoruz" çağrısı yaptı.

Yıkımlara ve Yozlaşmaya
Karşı Halk Meclislerinde
Birleşelim
Armutlu Son durakta 17-18 Haziran’da yıkımlara karşı yapılacak büyük
halk toplantısının çağrı afişleri asıldı.
Baltalimanı Reşitpaşa ve mahallenin
3. ve 4. bölgelerine toplamda 250 afiş
asıldı. Afiş asarken halkla toplantı konusunda sohbet edildi ve toplantıya
davet edildi.

Yerinde Islah İstiyoruz
Okmeydanı Mahallesi’nde AKP’nin
Beyoğlu Belediyesi eliyle yapmak istediği rant ve yıkım saldırısına karşı
Okmeydanı Halk Meclisi panel düzenliyor. 21 Haziran'da Sibel Yalçın
Parkı’nda yapılacak olan panelin çalışmaları mahallede sürüyor. 17 Haziran'da afiş çalışması yapıldı. "Kentsel
Dönüşüme Hayır Yerinde Islah İstiyoruz” yazılı afişlerden 90 adet asıldı.
Ayrıca 21 Haziran'da yapılacak panelin
çağrısının olduğu 13 ozalit asıldı. 18
Haziran'da afiş çalışmalarına devam
edildi. Piyalepaşa ve Mahmut Şevket
Paşa bölgelerine 90 afiş ve 20 ozalit
asıldı. Afişleme sırasında halka panel
ile ilgili bilgi verilerek panelle ilgili
18 Haziran Dikilitaş bölgesinde kurulan
semt pazarında masa açılarak panel
için bildiri dağıtımı yapıldı.
17-18 Haziran tarihlerinde Örnektepe, Piyalepaşa ve MŞP bölgelerinde
kapı çalışması yapılarak panelin duyurusu yapıldı.

Halk Meclislerinde
Örgütlenelim!
Sarıgazi’de 17 Haziran'da Halk
Meclisi toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda Halk Meclisi broşürü okunup,
üzerine sohbet edildi. Halk Meclislerinin
seçim sonrası süreçte, halka umut
olacak tek örgütlülük olduğu vurgulandı.
5 kişinin katıldığı toplantı 1.5 saat sürdü.

Yaz Kamplarımız Eğitici ve
Dinlendiricidir
Esenler'de 17 Haziran "Yaz Kampı"
konulu yazı okunup bunun üzerine
sohbet edildi. 2 liseli öğrenciyle yapılan
sohbette tatil deyiminin burjuva ve
devrimci açısından farklılığı; tatilin
dolu dolu yaşandığı aynı zamanda eğitimi içeren yönüyle dinlendirici olduğu
anlatıldı. Yaz kamplarımız üzerine yapılan sohbet yaklaşık 2 saat sürdü.
Sarıgazi’de Liseli Dev-Genç'liler
17 Haziran'da Yürüyüş dergisindeki
“Yaz Kampı” konusunu okuyup,konu
üzerine sohbet etti. Yaz kamplarının
düzene alternatif olduğunu, ne tür faaliyetler yapıldığını, kendimizi geliştirebileceğimiz alanlar yarattığı vurgulandı. 2 Liseli Dev-Genç'linin katıldığı
sohbet sonunda yaz kamplarına katılımın yüksek olması için çalışma yapılma
kararı alındı. Sohbet 1 saat sürdü.

Gebze Halk Okulu
Yıl Sonu Programı
Gebze Halk Okulu, yıl sonu faaliyeti
olarak 18 Haziran'da Darıca Hayvanat
Bahçesi’ne gezi düzenledi. Hayvanat
bahçesine yapılan geziye öğretmenlerimiz, öğrenciler ve velilerle beraber
toplam 24 kişi katıldı. Öğrenciler, gezinin genelinde heyecanlı ve mutluydular. Ama bazen de burukluk yaşadılar.
Çünkü öğrencilerimiz bir yıl boyunca okudukları hikâyelerde kimi zaman insanların, kimi zaman da hayvanların gözünden dünyadaki sorunları,
adaletsizliği, yapılan zulümleri öğrenmişlerdi. Hayvanları tel örgülerinin
arkasında görmeleri ve hayvanların
gerçek doğasında, gerçek yaşam alanında yaşayamamaları onları üzdü. 4
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saatlik gezi boyunca öğrencilerimizdeki
bu burukluk zaman zaman devam etti.

Okmeydanı Yaz Faaliyetleri
Çalışmaları Yapıldı
Sibel Yalçın Parkı'nda yaz faaliyetleri kapsamında bu hafta yapılacak
faaliyetler için çalışmalar yapıldı. 19
Haziran’da yapılacak film gösterimi
ve 20 Haziran'da başlayacak olan Yöre
Tanıtım Geceleri için afiş ve duyuru
çalışması yapıldı. Bu hafta Sivas yöresinin tanıtımı yapılacak gecenin afişlerinden kahvelere 20 adet asılırken,
mahallede 3 adet büyük ozalit asıldı.
Gece için yerel sanatçılardan, yöre
derneklerinden ve Sivas'lı olan halktan
destek ve katkı istendi.

Okmeydanı Halk Meclisi’nin yaz
faaliyetleri için kullandığı Sibel Yalçın
Parkı'nda, adalet kampanyası ile beraber
yürütülen film gösterimlerine bu hafta
19 Haziran’da Kemal Sanal’ın “Davacı”
filmi izletilerek devam edildi. Film
gösterimi için ön çalışmaları yapıldı.
Teknik hazırlıkları ve kitle çalışmasının
yapıldığı film gösterimi saat 21.00’de
başladı. Parka gelen çocuklu ailelerin
de ilgi ile karşıladığı film gösteriminde
düzenin adalet anlayışının ne demek
olduğunu halkın diliyle anlatan film
ilgi çekti. Film gösterimi ile düzenin
adalet anlayışı olan bürokrasi, evrakçılık
ve rüşvetin değil, halkın adaletinin hâkim olduğu bir düzenin olması gerektiği
anlatılmak istendi. Film gösterimine
35 kişi katıldı.

Sarıgazi’de Halk Meclisi
Toplantısı Yapıldı
Sarıgazi’de 22 Haziran'da Halk
Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda
mahalle halkının sorunları ve sorunların
çözümü üzerine tartışıldı. Çözümlerle
ilgili kararlar alındı. Bundan sonra da
mahalle halkının sorunlarının çözümleriyle ilgili toplanma kararı alınarak
toplantı sona erdirildi.
Toplantının ardından Sarıgazi Halk
Meclisi bir aileyi tanışma amacıyla
ziyaret etti. Yapılan ziyarette aileye
halk meclisi anlatıldı. Halkın sorunlarının tek çözümünün halk meclisinde
birleşmek olduğu anlatıldı. Ziyarette
ailenin sorunu dinlendi ve çözümü
için karar alındı.

Sayı: 475

Yürüyüş
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SOMA

301 Madenciyi Unutmadık Hesabını Soracağız!

Halk Savaşçısı Şafak Yayla’nın
Ailesi ve Mezarı Ziyaret Edildi
Halk Savaşçısı Şafak Yayla’nın mezarı ve
ailesi 23 Haziran’da ziyaret edildi. Ziyarete
giden aileleri ve Gülsuyu Gülensu Halk Cephelileri Şafak’ın ailesi sevgiyle karşıladı. Aile ile
sohbet edildikten sonra Şafak Yayla’nın mezarı
ziyaret edildi. Mezardan toprak ve fide İstanbul’a
getirildi.

Soma Katliamı Davası’nın ikinci duruşması 15 Haziran'da
Akhisar Adliyesi'nde başladı. Dava öncesi maden işçileri 13-14
Haziran günlerinde Kınık'ın Arpaseki, Köseler ve Taştepe köylerini
gün boyunca gezerek köylerde bulunan madenci ailelerini davaya
davet ettiler. Madenci ailelerinin avukatları, tutuklu ve işveren konumundaki sanıklarla, iş güvenliğinden sorumlu diğer işçi sanıkların
avukatlarının aynı olmasının menfaat çatışmasına sebep olduğunu
daha önce dile getirmişlerdi. Ailelerin avukatları yargılamanın bu
şekilde devam etmesi halinde sanıklar arasında işbirliği olacağını,
sorumlu işverenlerin korunacağını belirttiler. Mahkeme heyeti bu
durumu değerlendirerek sanık avukatlarına müdafiliğini yaptığı
sanıklar arasında menfaat çatışması olduğunu ve tek bir sanığı savunmaları gerektiğini iletti. Bunun üzerine avukatlar ve sanıklar
mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme duruşmayı ‘Sanıklara
müdafilik hususunda beyanda bulunmaları’ gerekçesiyle ek süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 16 Haziran'a erteledi. Davanın
ikinci günü olan 16 Haziran sabahı Maden İşçileri Dayanışma ve
Mücadele Derneği işçileri davaya toplu olarak katılım sağladılar.
Akhisar tren garından adliyeye kadar kortejler halinde sendikalar,
derneklerle birlikte yürüdüler. Duruşma 18 Ağustosa ertelendi.
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REFORMİZM ÇÜRÜTÜR, BİTİRİR! MEZARLIĞA ÇEVİRİR BULUNDUĞU HER YERİ! İŞTE KESK;
ÜYESİ OLAN 240 BİN KİŞİNİN EKONOMİK - DEMOKRATİK TALEPLERİNE MEZAR OLMUŞTUR!
GÖMMÜŞTÜR TOPRAĞA KESK, ÜSTÜNE DE İCAZETÇİLİK, TESLİMİYETÇİLİK EKMİŞTİR!

CÜRETLE, BEDEL ÖDEMEYİ GÖZE ALARAK;
YASALAR VE YASAKLARI AŞAN BİR
MÜCADELE ÇİZGİSİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ!

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015
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KESK Tüzüğü’nde diyor ki;
"Çalışma yaşamında ve hayatın
diğer alanlarında üyelerin ve tüm
emekçilerin ekonomik, demokratik,
sosyal, siyasal, kültürel, mesleki, hukuksal ve özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi...
Sınıf ve kitle sendikal anlayışını
temel ilke olarak kabul eder...
Üye sendikaların irade ve inisiyatiﬁni esas alan demokratik merkeziyetçi bir işleyiş esas alır...
Tüm emekçilerin ve örgütlerinin
siyaset yapma hakkını ve siyasal örgütlenme özgürlüğünü savunur. Sermaye ve devletten bağımsızdır. Her
düzeydeki mücadeleden, emekten
yana taraftır. Siyasi parti, kurum ve
kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır...
Emekçiler arasında din, dil, ırk,
siyasal düşünce, etnik köken, mezhep,
cinsiyet ve felseﬁ düşünce ayrımı gözetmez...”
İlke ve amaçlarını böyle belirtiyor
KESK.
Peki şimdi bu örnek verdiğimiz
ilke ve amaçlarının neresindedir
KESK...
Öncelikle ilke ve amaç nedir ona
bakalım ve oradan KESK'in bugün
kü durumunda somutlayalım.
AMAÇ; erişilmek istenilen sonuç,
maksat...
YANİ KESK, BUGÜN BU SADECE BİR KAÇINI SAYDIĞIMIZ
KENDİ İFADE ETTİĞİ AMAÇLAR
İÇİN KURULMUŞTUR!
İLKE; temel düşünce, temel
inanç, prensip. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öğe, unsur.
YANİ KESK'İN BUGÜN BU İL-

KELERLE HER TÜRLÜ PRATİĞİNİ ŞEKİLLENDİRMELİDİR!
Gelelim pratiğe, peki böyle midir?
KESK bu amaç için mi şimdi hareket
eder? KESK'in politikalarına bu ilkeler mi yön verir? Bunlar yön vermiyorsa ne yön verir?
Yukarıda saydığımız amaç ve ilkeler, tıpkı yine kendi deklare ettikleri
amaç ve ilkelerin tümü gibi ilerici
ilkelerdir. Bu ilkelere ve amaçlara
kimsenin diyeceği tek bir söz olamaz.
Peki ya pratiği? Yazdıklarıyla
söyledikleri, yaptıkları birbirini tutuyor mu? Ne kadar tutuyor? Buna
cevap vermek gerekirse, ki bizce gerekiyor...
BU AMACIN VE İLKELERİN
ÇOK DIŞINDA BİR KESK VARDIR
ORTADA... ÇÜNKÜ KESK DEVRİMCİ ÖZÜNÜ KAYBETMİŞ!
KESK nasıl kurulmuştur...
KESK'in bugününü anlamak için
aslında dünü ortaya koymak gerekir.
Şimdi geçmişe bakalım...
Memurlar, adım adım örgütlenerek, direnerek, bedeller ödeyerek 12
Eylül sonrasının en güçlü kitle hareketlerinden birini yarattı.
1980’lerin sonunda dernekler kuruldu ilkin; Türk Hemşireler Derneği, EĞİT-DER, BEM-DER, MADER gibi örgütlülüklerle memur kitlesindeki kendine güvensizlik aşılmaya çalışıldı. Sonra sendikalaşma
gündeme geldi. “Yasak”tı; yasakları
parçalamak daha büyük bedeller ödemeyi gerektirecekti.
Devrimci memur hareketinin önderliğinde peş peşe Kam-Sen, BemSen ve Sağlık-Sen kuruldu. Memur

hareketi her geçen gün kitleselleşti.
Hak alma eylemleri, sendikalar yaygınlaştı. Tabii bu arada binlerce memur sürüldü, işten atıldı, işkencelerden
geçirildi, tutuklandı.
Tüm reformistler kazanılmış mevzilere hücum ettiler. Birçok sendika
kuruldu. Memur sendikalarının büyük
bölümü, 1994’te Kamu Çalışanları
Sendikalaşma Konfederasyonu
(KÇSK) adı altında bir araya geldi.
8 Aralık 1995’te de bugünkü haliyle
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) kuruldu.
KESK esas olarak da iktidarlarla
dişe diş meşru mücadele içinde kuruldu.
Ancak sonrasında KESK yönetimine çöreklenen reformist anlayışlar;
devrimci düşmanlığını sendikalar
içinde büyütüp, "örgüt fobisi" yaratarak sendikaları burjuvaziye yedeklemeye başladılar.
Devrimcilere bir taraftan faşizm
saldırıp, onları yok etmeye çalışırken,
KESK ise sendikalardan devrimcileri
tasfiyeye girişmiştir.
Öncelikle yılgın, yorgun, dönek
kesimleri toplayarak siyaset sahnesine
çıkan bu reformist gruplar, ilk iş olarak yine “eski” ilişkilerini kullanarak,
sendikalara, DKÖ’lere el attılar. Aynı
dönem, oligarşinin bu mevzilerdeki
devrimcileri sürgünler, atmalar, tutuklamalarla tasfiye ettiği dönemdir.
Devrimcilerden boşaltılan yerlere bu
kesimler yerleştiler. Bunun karşılığını
ise, bu kurumları iyice düzen çizgisine
çekerek, politikalarını sağcılaştırarak
verdiler. Ancak bunu yaptıkları takdirde orada kalıcılaşabilir, oligarşinin
icazetini almaya devam edebilirlerdi.
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Örgütsüzlük, -sivil toplumculukdüşüncesi adım adım bu alanlarda
da yayıldı, sendikalar devrimci ortamından uzaklaştırılıp, örgütsüzleştirildi; üye sayıları düşerken, yeni işyerlerinde örgütlenmenin önü kesilirken, onlar, ele geçirdikleri bu mevzileri, kurdukları legal partilere nasıl
kanalize ederiz hesabındaydılar.
Reformizm ve düzen solculuğu,
sendikalarda etkili hale geldikçe, onları devrimci mücadeleden, demokratik mücadeleden kopardılar.
Devrimcileri, devrimci mücadele
ve örgütlenme anlayışını tasfiye ederken, tasfiye ettiği bizzat mücadelenin,
halkın örgütlenmesinin kendisiydi.
KESK'in 'eylem programları'nda,
BÜROKRATİK bir yönetimin tüm
karakteristik özelliklerini görebilirsiniz. 'Olay', basın açıklamasıyla başlar, mitinglerle biter. Sonuç alınamayacağı, iktidar üzerinde zerre kadar
etkisi olmayacağı bilinse de, onu
zorlayacak ikinci bir direniş, başka
bir eylem, KESK yönetiminin gündemine giremez yine de. Bu tarz,
KESK'te ne baştan beri vardı, ne de
birden bire ortaya çıktı. Bu tarz
devrimcilerin sendikalardan tasfiye
edilerek, reformizmin hâkim olma
sürecidir aynı zamanda.
Fakat, devrimciler sendikalardan
tasfiye edilince reformizm güç kazanmamıştır, aynı zamanda, bu tablo,
reformizmin çöküşünün de tablosudur.
BU TABLO ARTIK ÖYLE BİR
NOKTAYA GELMİŞTİR Kİ, DEĞİL
KAMU EMEKÇİLERİNİN SORUNLARINA SAHİP ÇIKMAK,
DEĞİL KENDİ ÜYELERİNİN SORUNLARINA SAHİP ÇIKMAK,
DEĞİL YASALARI, YASAKLARI AŞAN BİR EYLEM TARZINI,
KENDİ ÜYELERİNİ BİLE DÜŞMAN KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMIŞ...
BIRAKALIM MİTİNGLERİ,
BASIN AÇIKLAMALARINI, ARTIK POLİTİKA ÜRETEMEZ HALE
GELMİŞTİR.
SORUYORUZ
BUGÜN
KESK'E... KESK BUGÜN NE YA-

PIYOR?
Örneğin, Eskişehir'de direnen iki
devrimci kadın eğitimci, Hatice Yüksel ve Nuriye Gülmen var.
Kendi sendikasına üye olan bu
iki kadın için KESK ne yapmaktadır?
Sonuçta KESK'in kuruluş amacı
değil mi bu?
Eğer kuruluş amacına ve ilkelerine
uymuyorsa KESK... Ne için var?
Hatice ve Nuriye'nin direnişinde
KESK'in aldığı bu tutum aslında
KESK'in ve asıl olarak KESK'de somutlanan reformizmin bitişinin, geldiği çürümenin tablosunu açık bir
şekilde önümüze koymuştur.
Değil KESK, üyesi Nuriye ve
Hatice'ye sahip çıkmak...
Faşizmin ortada hiçbir kanıt, hiçbir
belge yokken "DHKP-C" li oldukları
iddiasıyla mesleklerinden alıkoyarken,
zulmünü bu şekilde bu eğitimcide
uygularken... KESK de faşizmin yaptığı gibi yapmıştır.
KESK de AKP iktidarı gibi davranmıştır. AKP iktidarı okullarından
atarken, mesleklerine son verirken,
KESK de bırakalım faşizm karşısında
üyesine sahip çıkmayı, direnenlere
sahip çıkmayı, faşizmin yarım bıraktığını tamamlama iddiasına soyunmuştur.
Kaldı ki, devrimci memur olmak
eğer suçsa, KESK bugün neden vardır... KESK'i yaratan devrimci memurlar değil midir? KESK'in ilke ve
amaçları bu iddiada değil midir?
Evet bugün KESK kendini bile
inkar eder duruma gelmiştir. KESK
kendini var eden devrimcilerden ve
devrimci düşüncelerden uzaklaştıkça
halktan da, kendi memur kitlesinden
de uzaklaşmıştır.
HALKTAN, EMEKÇİLERDEN,
DEVRİMCİLERDEN UZAKLAŞANLAR İSE SOLUĞU BURJUVAZİNİN SAFLARINDA ALMIŞTIR.
Kendi amaç ve ilkelerinde bile
hangi siyasi düşünceden olursa olsun sahip çıkılacağını söylerken,
bir taraftan üyelerinin devrimci düşüncelere sahip olmasını, örgütlü bir

şekilde hak ve özgürlükleri için mücadele etmelerini suç olarak göstermeye çalışıyor.
BAŞARAMAZSINIZ!
Bugün oligarşinin icazetini ancak
bu reformist anlayışla kazandınız...
Ama kitleleri kazanamadınız. Kendi üyelerinizden bile uzaklaşıp, yabancılaştınız. Bir sendikal hareket
nasıl eritilir?
Düzenle çatışmaya girmemek, iktidarların icazetini kazanmak için,
yıllardır aynı eylem takvimleriyle
memur kitlesini oyalayan, mücadeleyi
güçsüzleştirip kitleyi umutsuzlaştıranların çağrısına kim uyar?
İşte KESK'i reformizmin yönetimine çöreklenmesi eritip bitirmiştir.
Devrimcilikten, demokratlıktan,
anti-emperyalistlikten, anti-faşistlikten
uzaklaştıkça daha rezil konumlarda
görüyoruz artık sendika yönetimlerini...
Güç toplamak, iktidar karşısında
güç olabilmek için diğer halk güçleriyle
birlikte olmak şarttır. İşte sivil toplumculuk, icazetçi anlayış, halk güçlerini birbirine yabancılaştırmıştır.
Reformizmin kaderidir; her şeyi
o kadar çürütür ki, kendi reformist
çizgisini bile sürdürecek hali kalmaz.
Bugün ortaya çıkmıştır ki, devrimcilerin yok edildiği her yapı, mücadele dinamiklerini de kaybeder.
Oligarşinin amacı da buydu zaten.
Reformizmin önünü açarken de bunu
amaçlıyordu. Düzen solculuğu, oligarşinin “devrimcileri tasfiye edin
anlaşalım” oyununa geldiler. Ahmak
sendikacılık sanıyordu ki, böyle yaparlarsa, düzen mücadelesiz, çatışmasız haklarını verecekti. Vermedi.
Vermeyecektir de.
Vermediği durumda ne yaparsınız,
mecburen sadece ekonomik haklar
için de olsa mücadele edersiniz.
Ama işte artık onu da yapamaz
durumdalar. Ekonomistlik de yapmıyorlar. Çünkü o da çatışmayı gerektiriyor. Sendikacılığın en temel
kuralları çiğnenmiştir. Mücadelenin
en temel gerekleri inkâr edilmiştir.
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Hatice Yüksel’in Açlık Grevi Günlüğü
Açığa Alınmamın 70. Günü…
Çadır Direnişimin 21. Günü…
Açlık Grevimin 1. Günü… 18 Haziran 2015
Bu sabah güne çadırımı temizleyerek başladık. Öğlen
13.30’da bir basın açıklaması yaparak açığa alınma sürecimi, yürüttüğüm mücadeleyi anlatarak eylemimi
işime dönünceye kadar açlık grevine çevirdiğimi ilan
ettim. “Açlık Grevindeyim Adalet İstiyorum” yazılı önlüğüm üzerimde olduğundan, gelip geçen pek çok kişi
sohbet etmek ve destek sunmak için uğradı.
Bugünün kahramanı her zamanki gibi Zeynel Abi’ydi.
Yine çalışkanlığı ve pratikliğiyle pek çok işimizi
düzenledi. Daha önce de çadıra ziyarete gelen genç bir
arkadaş eşiyle birlikte geldi, uzun uzun sohbet ettik.
Yapılacak işler konusunda da görev almak istediğini
söyledi. Bugün benim için önemli olan olaylardan biri
de ailemle yaptığım görüşme oldu. Her ne kadar uzak
dünya görüşlerine sahip olsak ve benim için çok endişelenmiş olsalar da, sana geri dön diyemeyiz, çıktın bu
yola, tamamlayacaksın artık diyerek, desteklerini ifade
ettiler.
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Açığa Alınmamın 74. Günü…
Çadır Direnişimin 25. Günü…
Açlık Grevimin 5. Günü…
Bugün çok güzel bir gün geçirdim. Bedenim açlığa
alışmaya başladı sanırım. Baş ağrısı ve halsizliğim
geçti. Haliyle çok enerjik uyandım sabah.
EHP ve Gençlik Muhalefetinden arkadaşlar farklı
zamanlarda ziyarete geldiler. Buranın bir ilçesi olan Al-

"Halk Düşmanı Vali Güngör Azim Tuna"
Demek Suç Değildir
Eskişehir'de Kamu Emekçileri Cepheli Mehmet
Doğan, Hatice Yüksel'in çadır direnişine destek olmak
için gerçekleştirilen öğretmen buluşmasının çalışmasını
yaptığı için polis tarafından karakola götürüldü. 22 Haziran'da Mehmet Doğan'ın çalıştığı okula giden polis,
Hatice Yüksel'in açlık grevinin ve öğretmen buluşmasının,
okullarda duyurusunu yaptığı için hakkında şikayet olduğunu gerekçe gösterdi.
Hatice Yüksel'in imzasının olduğu bildiride "Halk
düşmanı Vali Güngör Azim Tuna" ifadesinin geçmesinden
dolayı, okulları gezerek söz konusu bildiriyi dağıtan öğretmen Mehmet Doğan'ın kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla ifadesi alınmak istendi. Doğan, savcılıkta
ifade vermek üzere karakoldan serbest bırakıldı.
Kamu Emekçileri Cephesi, konuyla ilgili yaptığı
yazılı açıklamada, "Yeri yurdu belli olan öğretmen arkadaşımızın apar topar okuluna gidilerek karakola götürülmek istenmesi Hatice Yüksel'in mücadelesinin halk
düşmanlarına yaydığı korkunun ifadesidir. Korkuları
boşuna değil. Er ya da geç kazanacağız..." dedi.
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Yaşasın Direniş,
Yaşasın
Zafer!

pu’nun Eğitim-Sen
temsilcisi ağabey de
ziyaretime geldi, geHatice öğretmen
lirken bir buket kır25 Haziran
mızı karanfille gelmiş, çok mutlu etti
günü direnişini
beni. Bir arkadaş İzzaferle
mir’de yapılan Grup
noktaladı.
Yorum konserinden
arayarak bir şarkı
dinletti. Telefondan bile dinlemek, kitlenin eşlik etmesini
duymak beni aşırı heyecanlandırdı. Akşam da İstanbul
Galatasaray Lisesi önünde açıklama ve destek açlık
grevi yapan arkadaşlarım aradılar. Çoğu insan biliyor
durumu, destekliyor diyorlar. Her ne kadar bu benim
yürüttüğüm bir direniş gibi gözükse de ben bu işin çok
küçük bir parçasıyım aslında. Asıl kahramanlar emeğiyle,
kararlılığıyla destek olan, işin ucundan tutarak direnişi
büyüten, yakın veya uzakta olup benimle birlikte bu heyecanı taşıyan insanlar. Bu duyarlılığı yaratan onlar aslında. Bu yüzden zaferi kazandığımızda asıl kazanım
benim işime dönmem değil, birlikte çok ama çok güçlü
olduğumuzu bir kez daha göstermiş olmamız olacak.

Hepimiz Birimiz Birimiz Hepimiz İçin
Zafer Direnen Emekçinin Olacak!
Kamu Emekçileri Cephesi direnen Hatice Yüksel ve Nuriye
Gülmen ile ilgili 18 Haziran'da bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"Direnmek, hayatın onurlu damarı gereğidir. Hayatın en
onurlu yanıdır. Haksızlığa uğranıldığında, baskıya maruz
kalındığında gösterilen direnişlerin zaferi bir sonraki saldırıların
önündeki en önemli set görevini görür. Hatice Yüksel 7
yıllık İngilizce öğretmeni, Nuriye Gülmen ise Osmangazi
Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde asistan
olarak çalıştığı görevinden atılan bir eğitimcidir. Sadece
basın açıklamasına katıldı diye, haklarına sahip çıktılar diye
mesleğiyle tehdit ediyorlar onları. Hatice ve Nuriye öğretmen
nezdinde hepimize yapılmış bir tehdit olur.
İşte tam da bu nedenle Hatice öğretmen bugün, Eskişehir
meydanında açtığı çadırında Nuriye öğretmen ise Eskişehir
Doktorlar Caddesi’nde açtığı imza masasıyla günlerce direniyor.
Hatice ve Nuriye Öğretmen direniyor, direnecek. Çünkü
her ikisi de Kamu Emekçileri Cepheli iki aydın. KEC’li
olmak, direnirken tarihin ve halkın bir parçası olduğunu
hiçbir zaman unutmamak ve bunun gerekliliğini yapmak
demektir. Hatice Öğretmen bedeniyle direniyor. Biz de
açlığını paylaşarak ona eşlik edebiliriz. Direnişine güç,
yüreğine yürek katabiliriz. Mail atmadan onun haberlerini
en yaygın biçiminde yaymaya, onun için imza toplamaktan
eylem yapmaya kadar ne yapabilirsek yapmalıyız. Bu direniş
bizimle kazanacak. Hatice Yüksel bizimle işine dönebilecek.
Nuriye Gülmen bizimle birlikte uğradığı haksızlığın hesabını
sorabilecek" denildi.
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Kamu Emekçileri Cepheliler,
Hatice Öğretmene Destek İçin Açlık Grevindeler…
Kamu Emekçileri Cepheliler,
basın açıklamasına katıldığı için
açığa alınan ve işine geri dönmek için açlık grevinde
olan öğretmen Hatice Yüksel’e destek olmak üzere 1
günlük açlık grevine başladılar. Destek açlık grevi, 20
Haziran günü Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın
açıklaması ile başladı.
Basın açıklamasında "...Arkadaşlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek için, her türlü hak gasplarına
karşı direneceğimizi belirtmek için biz de bugün burada,
Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz anlayışıyla bir günlük
destek açlık grevindeyiz" denildi. Eyleme 50 kişi katıldı.
Saat 15.00’da ise KESK İstanbul Şubeler Platformu,
açlık grevinde olan KEC’lileri ziyaret ederek basın açıklaması gerçekleştirdi.
Kamu Emekçileri Cepheliler, Hatice Yüksel’in işe
geri dönmek için başlattığı süresiz açlık grevine destek
olmak için 1 günlük destek açlık grevini, 21 Haziran

günü saat 14.00’da yapılan basın açıklaması ile bitirildi.
Süresiz açlık grevinin 6. gününde olan Hatice Yüksel'e
destek olmak ve direnişini duyurmak için, KEC'liler 21
Haziran'da Eskişehir'de bisiklet ile şehir içinde dolaşılarak
duyuru yapıldı.

Kocamustafapaşa: Kocamustafapaşa Dayanışması
21 Haziran'da Hatice Yüksel'e destek için pankart astı.
Kamu Emekçileri Cephesi Açıklaması: Balıkesir’den, Hatice Öğretmene Destek…
Kamu Emekçileri Cephesi Balıkesir’den, Hatice Yüksel’e destek açıklaması yaptı. Açıklamanın yapıldığı Ayvalık’ta, Hatice Yüksel’in direnişiyle ilgili stickerlar,
dağıtılan bildiriler ile insanların çoğunun direnişten bilgisinin olduğu dikkat çekti. 19 Haziran’da saat 18.00’de
bir basın açıklaması yapılacağı ve peşine imza masası
açılacağı duyuruldu. Basın açıklamasına HDP, EMEP,
Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi destek verdi. Açıklamaya 20 kişi katıldı.

Sürgünlerle Haklı Mücadelesini
Engelleyemeyeceksiniz
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Soma'da 13 Mayıs 2014'teki maden katliamı üzerine
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı
Selçuk Kozağaçlı ve bir grup avukat, 17 Mayıs'ta
gözaltına alınmıştı. Soma Linyit Anadolu Lisesi Beden
Eğitimi öğretmeni Ayşegül Ersoy, saldırıda 12 yaşındaki
bir çocuğun gözaltına alınmasını önlemek istedi. Fakat
Ayşegül öğretmen de gözaltına alındı.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayşegül öğretmen
hakkında, "memura direnme ve kamu malına zarar
verme" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın
ardından Manisa’nın Kırkağaç ilçesine sürgün edildi. .
Eğitim-Sen Soma Temsilciliği tarafından 35 yıllık öğretmen olan Ayşegül Ersoy'un Manisa İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından haksız bir şekilde sürgün edilmesine
karşı 17 Haziran'da Soma Hükümet Konağı önünde
eylem yapıldı. Açıklamaya Maden İşçileri Dayanışma
ve Mücadele Derneği üyeleri de katılarak destek sundular.
“Ayşegül Öğretmen Yalnız Değildir! Baskılar Bizi Yıldıramaz! Somayı Unutmadık Unutturmadık” sloganlarının
atıldığı basın açılmasına yaklaşık 60 kişi katıldı.

Öğretmenlerin İntihar Ettiği
Bir Ülkede Bütçeniz Batsın,
Sisteminiz Çöksün
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi Balıkesir'de
yaşayan öğretmen Selma Koşan'ın intihar etmesiyle
ilgili 18 Haziran'da bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ataması yapılmadığı
için bir süredir vekil öğretmenlik yapan İngilizce
öğretmeni Selma Koşan’ın intihar haberini aldık. (....)
Ataması yapılmayan 300 bin öğretmen her geçen gün
mutsuzluğa, işsizliğe, açlığa, intihara sürükleniyor. (...)
Tüm ataması yapılmayan öğretmenlerimize sesleniyoruz.
Hiçbir koşulda intiharı seçmeyelim. Basın açıklamasına
katıldığı için işten atılan Hatice Yüksel gibi kendi haklarını
almak için Eskişehir’de açlık grevi direnişini sürdürüyor.
İntiharı değil onun yolunu seçelim” denildi.
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Avrupa’da
“Haziran Şehitlerini anıyor, ayaklanma ruhunu geleceğe taşıyoruz” konulu piknik 21 Haziran
günü Essen-Werden'de yapıldı. Saat 14.00’da
programı saygı duruşuyla başladı. Günün anlamına
ilişkin konuşmayı Faruk Ereren yaptı.
Konuşmanın ardından DAYEV (Dortmun Aile, Gençlik ve Dayanışma Evi) kadın korosu da sahneye çıkarak
şiirler eşliğinde türkülerini, şarkılarını seslendirdiler.
Konuk olarak gelen Arif Yeşilyurt'da "Geçit Yok" şiirini okuyarak herkesin beğenisini ve alkışlarını kazandı.
Koronun halay türküleri ile halaylar çekildi. Bu arada sofralar hazırlanmıştı bile. Herkesin birbirini göreceği biçimde
büyük bir sofra açıldı. Yemekler yenildi. Program yemekten
sonra da devam etti. Etkinliklerin duyuruları yapıldı. Sonra bu çocuklardan doğal bir çocuk korosu oluştu ve çocuklar yağmur geçene kadar Uyan Berkin, Çav Bella ve
Büyü şarkılarını söylediler. Çöpler toplandı. Hep birlikte Özkan için hapishane önüne gidildi ve pikniğe 150 kişi
katıldı.

Berlin: Berlin’de 21 Haziran günü Haziran AyakSayı: 475
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lanması ve 46 gündür Alman devletinin yıldırma, boyun
eğdirme politikasına karşı direnen devrimci tutsak Özkan
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Haziran Şehitlerini Anıyor,
Ayaklanma Ruhunu
Geleceğe Taşıyoruz

Güzel’le dayanışma pikniği yapıldı.

Londra: Haziran Direnişi Şehitlerim Londra’da 13.
Anadolu Halk Sofrası Pikniği Yapıldı.
Kahvaltı sırasında kısa bir hoş geldiniz konuşmasından sonra günlük program aktarıldı. Piknik alanına 2 Nisan’da İdil Kültür Merkezi’nde tutuklanan Stephen
Kaczynski için İngilizce olarak “Stephen Kaczynski’nin
Hukuksuzca Tutuklanması Suçtur, Derhal Serbest Bırakılsın!” yazan pankart açıldı.
Akşam yemeğine kadar, bir yandan oturup sohbet etmenin
tadı yaşanırken, diğer yandan davul zurna eşliğinde çekilen
halaylarla devam eden piknik sırasında, çocuklarımızın da
çok eğlendiği ip çekme, çuval yarışması, yakar top ve mendil kapmaca gibi eğlenceli oyunlar oynandı, çekişmeli yarışmalar yapıldı. Konuşma ve saygı duruşundan sonra Steve’in “Kalpten Çok Çok Selam” cümlesiyle sonlanan bilgi
ve inanç dolu coşku veren mektubu okundu.

NE ALMAN DEVLETİ NE TÜRKİYE FAŞİZMİ

TÜRKÜLERİMİZİ YASAKLAYAMAZ!
Standlarımızı Çoğaltıyoruz!
Dergi Sayısını Artırmak
Devrim Hedefine Yaklaşmaktır!
Gerçeklerin habercisi Yürüyüş dergisi, halk düşmanlarının baskılarına ve baskınlarına rağmen bıkmadan, usanmadan, yılmadan yoluna devam ediyor. Bizler de dergimizi sahiplenmek ve halklarımıza doğruları anlatmak için stantlarımıza devam ediyoruz. Londra’da
dergi stantlarımızı her yerde yaygınlaştırmak için Yürüyüş dergisi emekçileri emek ile gönülden çalışıyorlar.
Her cumartesi olduğu gibi bu hafta da 14.00 – 16.00
arası açılan stant boyunca 11 Yürüyüş dergisi, 2 Bizim
Gençlik dergisi ve 2 Halk Cephesi İngilizce broşürü halklara ulaştı. Halkımızla sohbetler edildi, gerçekleri bizden öğrenmeleri içindi bütün çabamız.
Yine Edmonton Mahallesi’nde açılan stant da, Mahir Yürekliler, 14 Yürüyüş Dergisi ve 2 Grup Yorum
CD’si halklara ulaştırıldı.
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21 Haziran sabahı saat 06.00’da sahne kurulmaya
ve alan etkinlik için hazırlanmaya başlandı. Konukları 6
metrelik ‘Grup Yorum Halktır Susturulamaz’ pankartı karşıladı. Stantların açılmasının ardından, program ‘Anadolu’
şiiriyle başladı. Almanca ve Türkçe yapılan “hoş geldiniz” konuşmasının ardından Anadolu Federasyonu adına
konuşma yapıldı.
Konuşmanın ardından, Gülistan Keleş bağlamasıyla
türküler söyledi. Daha sonra yerel müzik grubu, Grup Zaman şarkılarını seslendirdi. Sonra davul-zurna eşliğinde
halaylar çekildi.
Bu yıl ilk kez festivale katılan Grup Yorum’un engellenmeye çalışıldığı anlatılarak sahneye çağrıldı. Eski
şarkıları ve Ruhi Su albümünden oluşan şarkılar seslendirdiler. Avusturya’da kurulan Yorum korosunun sahnede kendilerine eşlik ettiğini söyleyerek dinleyicilerden koro
için alkış istedi. Saat 19.00’a kadar, Neunkirchen şehir
parkından sokaklara umudun türküleri taşındı. Kitap, dergi, tutsaklarla dayanışma stantları açıldı, Dünden Yarına
albümü ve Tavır dergisi dinleyenlere ulaştırıldı. 700’ün
üzerinde insanın katıldığı festival, bir dahaki sene görüşmek üzere sonlandırıldı.

OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNA GİRENLER

Özkan Güzel Tek Tip Elbiseye Karşı 48 gündür
Sürdürdüğü Açlık Grevini Zaferle Sonuçlandırdı!

Essen Hapishanesi Özkan Güzel’in tek tip elbise giymenin zorunlu olmadığı bir hapishaneye gönderilme talebini kabul etti. 22 Haziran’da
başlayan görüşmeler 23 Haziran Salı
günü, Özkan Güzel’in de başından
beri talebi olan, tek tip elbise giyme
zorunluluğu olmadığı bir hapishaneye gönderilme isteğinin kabul edilmesiyle sonuçlandı.
Westfalen Eyalet Parlamentosu mil-

letvekili SPD’li Serdar
Yüksel birkaç gün önce
eyalet parlamentosuna,
soru önergesi vermişti.
Bunun üzerine parlamentoda bir komisyon
kurulmuş ve bu sorunun
çözülmesi için Serdar
Yüksel başkanlığında
Essen Hapishanesi’ne
bir heyet gönderilmişti.
Serdar Yüksel´in Özkan Güzel ve hapishane
idaresiyle daha sonrada Özkan’ın avukatıyla yaptığı görüşmeler sonucu, anlaşmaya varılmış ve bu anlaşma bir protokol ile tutanağa geçirilmiş. Serdar
Yüksel bu anlaşmanın garantörü olarak
tutanağın altına imza atmıştır.
Özkan Güzel kazandığı bu zaferle Almanya hapishanelerinde yaratılan direniş geleneğini bir adım daha
ileriye taşımıştır.

Avukatı aracılığıyla kendi̇si̇ni̇
destekleyen herkese selam ve
sevgi̇leri̇ni̇̇leti
i ̇yor.
Tek Ti̇p Elbi̇se Onur Kırıcı Bi̇r
Dayatmadır, Kabul Edi̇lemez!
Yaşasın Di̇reni̇ş Yaşasın Zafer!

Sayı: 475

Yürüyüş
28 Haziran
2015

Yunanistan’da Türkiyeli Devrimcilerin Davasına Katılım Çağrısı
Atina’da 26 Haziran’da yapılacak Türkiyeli Devrimcilerin mahkemesine katılım çağrısı ve Türkiyeli devrimciler ile dayanışmayı içeren afişlerin çalışması yapıldı.
1500 afiş Atina’nın merkezi bölgesindeki tüm alanlara afiş yapıştırıldı.

Hamburg: Özkan Güzel zaferi dışarıda verilen sahiplenmelerin dayanışma ile birlikte kazandı. Dışarısı içerisi birlikte kazandık bu zaferi. Yoldaşımızı sahipsiz bırakmadık. Özkan Güzel zaferi kazanmadan önce yapılan
eylemler;
Sternschanze Bahnhofta toplanan Halk Cepheliler
sık sık “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Özkan Güzel
Onurumuzdur, Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz” ve Almanca sloganların atıldığı eylemde Almanca açıklama
okundu ve el ilanları dağıtıldı. Halaylar çekilip türküler
söylenen eylem 1 saat sürdü ve yaklaşık 20 kişi katıldı.
İsviçre: İsviçre’nin Zürih şehrinde de Özkan Güzel’in
haklı eylemine destek için çeşitli etkinlikler yapıldı. İsviçre
TAYAD Komitesi Zürih’in merkezi yerlerinden biri olan
Staufacher’da üç günlük dayanışma çadırı kurdu.

Kurulan dayanışma çadırında toplam olarak 21 protesto
mektubu imzalatıldı, Yürüyüş dergisi dağıtıldı. Dayanışma çadırı üçüncü gününde sonlandırıldı.
İsviçre’nin Bern şehrindeki Alman Konsolosluğu
önünde 19 Haziran Cuma günü saat 12.00’da eylem yapıldı.

Sol Parti NRW Eyaleti Kongresinde

Dayanışma Çağrısı

20 Haziran günü Almanya’nın Dortmund kentinde
SOL Parti NRW Örgütlenmesinin düzenlediği kongreye,
Anadolu Federasyonu çalışanı da katıldı.
Federasyon çalışanı kongre divanına konuşma talebinde bulunarak, Özkan Güzel’in direnişi hakkında ve
Yürüyüş dergisinin yasaklanması hakkında konuşmak
istediğini bildirdi.
400 kişinin bulunduğu salonda Özkan Güzel için tüm
delegeleri dayanışmaya, hemen pazartesi hapishaneye
telefon, fax ve mail yolamasını istedi.

İŞBİRLİKÇİ TEKELLERİN HİZMETÇİSİ OLUR!
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"Kaldığımız yerden devam edeceğiz,
mücadeleyi geri çekersek yok oluruz."
Niyazi Aydın

6 Temmuz - 12 Temmuz
Ali Koç:
12 Şubat 1971’de Zonguldak’ta doğdu.
1989’da Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde Dev-Genç saflarına katıldı.
Zonguldak’ta maden ocaklarında çalıştı ve
İşçi Hareketi gazetesi temsilciliği yaptı.
Ali Koç
1995’te tutsak düştü. 19 Aralık Katliamı’nı
Bartın Hapishanesi’nde yaşadı. Sincan F
Tipi’nde 8 Temmuz 2001’de, 2. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak ölümsüzleşti.
Kim İl Sung:
“Emperyalizm ile komünizm arasındaki
savaş, halkların özgürlüğüne kadar sürecektir.”
15 Nisan 1912’de Pyonyang’da doğdu.
1931’de Komünist Partisi’ne katılarak, Japon
Kim İl Sung
işgaline karşı Halk Ordusu’nu örgütledi.
1945’te savaşın zefere ulaşmasından sonra Komünist
Partisi Genel Sekreterliği ve Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nin başbakanlığı görevini üstlendi. Kore
devriminin teorik ve pratik önderi olarak 8 Temmuz
1994’te ölümsüzleşti.
Aziz Nesin,
Rıfat Ilgaz:
Aziz Nesin 6 Temmuz
1995. Ülkemiz aydınlarındandı; kitap imzalamak için gittiği
Çeşme’de kalp krizi sonucu
Aziz Nesin
Rıfat Ilgaz
yaşamını yitirdi.
Rıfat Ilgaz, 7 Temmuz 1993. Ülkemizin onurlu aydınlarındandı. 83 yaşında hayata veda etti.
Alişer ve Zarife:
9 Temmuz 1937. Devletin 2
Ocak 1936’da yürürlüğe soktuğu
“Tunceli Kanunu” ile başlattığı,
Dersim’i teslim alma saldırısına
arşı ayaklanmanın önderlerindendi.
Alişer ve Zarife
Ayaklanmaya karşı devletin başlattığı saldırıda on binlerce Dersimli
katledilirken, ayaklanmanın önderlerinden olan Alişer ve
karısı Zarife de hainler tarafından öldürüldüler.

Ahmet Köksal

Osman Korkmaz

Ahmet Köksal
6 Temmuz
1 9 8 8 ’ d e
Hollanda’da
faşistler tarafından vurularak
katledildi

Uğur Korkmaz

Osman Korkmaz,
Uğur Korkmaz:
Osman 1959, Uğur 1960
doğumluydu. Uğur ve Osman
Dev-Genç’in Faşist Teröre
Karşı Silahlı Mücadele
Ekipleri’nde savaşçıydılar. 7
Temmuz 1980’da Sirkeci’de
polisle çıkan çatışmada şehit
düştüler.

Metin Topal

Metin Topal:
8 Temmuz
1 9 8 9 ’ d a
Samandıra’da
faşist mafya
tarafından katledildi.

İsmail Karaman:
M a l a t y a
Akçadağ Kepez
köyünde 24 Haziran
1977’de
doğan
İsmail Karaman yolİsmail Karaman daşımız, Fırat Tavuk
Ölüm
Orucu
Birlikleri komutanıydı. İlkokul
öğrenimini yaptıktan sonra geldikleri İstanbul’da çalışmak zorunda kaldı. Konfeksiyonlarda tekstil
işçisi olarak çalıştı. Devrimci hareketle 1996 Ölüm Orucu Direnişi
döneminde tanıştı. Mahalli alanda
çalışmalar yürüttü. 19 Aralık’ta,
ölüm oruçlarında katledilen yoldaşlarının hesabını sormak için
öfkeyle, büyük bir kinle kuşandı
silahını. Hesap sordu katiller sürüsünden. Katliamlarının karşılıksız
kalmayacağını, oligarşinin şiddetine
karşı halkın da devrimci şiddetinin
olduğunu gösterdi.
İsmail Karaman yoldaşımız 6
Temmuz 2001’de İstanbul, AvcılarFiruzköy’de ölüm mangaları tarafından katledildi.
Aynur CEYLAN
7
Temmuz
1980’de şehit düştü

Aynur Ceylan

...vur yiğidim, dinlesin İstanbul
dinlesin Çankaya Nakkaştepe, işkencehaneler
Vur yiğidim, dinlesin emekçi halklar
Vur 12 TEMMUZ aşkına
daha sıkı sarıl silaha
boşalsın yüreğinin çağlayanı, şarjör
onlar koç keser kurbanlarda
kaybederler varoşlarda insanları
katlederler yoldaşları,
Nişantaşı Levent Balmumcu'da
ve biz de vururuz İstanbul’un orta yerinde Koç'ları
VUR YİĞİDIM
vur ki
22 pare top gibi gelsin sesiniz zindana....
Ümit İLTER

12 Temmuz Şehitleri:

Bilal Karakaya

Cavit Özkaya

Hasan Eliuygun

İbrahim Erdoğan

İbrahim İlçi

Nazmi Türkcan

Niyazi Aydın

Ömer Coşkunırmak

Bilal Karakaya,
Cavit Özkaya,
Hasan Eliuygun,
İbrahim Erdoğan,
İbrahim İlçi,
Nazmi Türkcan,
Zeynep Eda Berk Niyazi Aydın,
Yücel Şimşek
Ömer Coşkunırmak,
Yücel Şimşek, Zeynep Eda Berk:
İstanbul’un Nişantaşı, Balmumcu, Yeni Levent ve Dikilitaş
semtlerindeki üslerde bulunan 10 Devrimci Sol önder kadro
ve savaşçısı, oligarşinin ölüm mangaları tarafından kuşatıldılar.
Oligarşi, Türkiye’yi ziyaret edecek olan ABD Başkanı Bush’a,
Devrimci Sol’a karşı kazanılmış bir zafer armağan etmek istiyordu. Kuşatılan üslerdeki Devrimci Sol’cular, heveslerini
kursaklarında bıraktı onların. Kurşunları, bombaları marşlarıyla,
sloganlarıyla karşılayan Devrimci Sol’cular, öldüler yenilmediler.
12 Temmuz 1991’de ölümsüzleştiler.
Niyazi AYDIN: Devrimci Sol’un kuruluşunda önder kadrolardan biri olarak yer aldı. Katledildiğinde Merkez Komite
üyesiydi.
1950 Dersim doğumlu. ‘70’li yılların başında katıldı mücadeleye. İstanbul’da İYOKD yöneticiliği yaptı. 12 Eylül’den
hemen sonra, mücadelenin en zor koşullarında Devrimci Sol
Merkez Komitesi’ndeydi. 1981 Kasım’ında tutsak düştü.
İşkencedeki direnişçi tavrı örnekti.
1985’te tutsaklığı sona erdiğnde hareketi yeniden toparlayan,
mücadeleyi ayağa kaldıranlardan biri olarak görevine devam
etti. Devrime adanmış 20 yılda örnek ve önder oldu.
İbrahim ERDOĞAN: 1950 Sivas doğumlu. 1969’da
THKP-C’nin işçi kesimindeki bir sempatizanı olarak mücadeleye
katıldı. 12 Mart sonrasında yılgınlara, inkarcılara karşı çıkıp
THKP-C potansiyelini toparlamaya çalışanlardan biriydi.
Devrimci Sol’un kuruluşuyla birlikte Devrimci İşçi Hareketi’nin
yaratılmasında görev aldı. 12 Eylül sonrasında tutsak düştü.
1984 Ölüm Orucu eyleminin birinci ekibinde yer alarak 75
gün süren kahramanlığın yaratıcılarından biri oldu. ‘90’da
gerçekleştirilen bir firar eyleminde özgürlüğüne kavuştuktan
sonra kır gerillası sorumluluğuna atandı. Kıra gitme hazırlıkları
sırasında 12 Temmuz’da şehit düştü.

İbrahim İLÇİ: 1957 doğumludur. 1974’den itibaren gençliğin
akademik-demokratik mücadelesinin ön saflarında yer aldı.
Temmuz ‘77’de Beşiktaş’ta bir faşist odağın dağıtılması eyleminde
tutsak düştü. Kaldığı hapishanelerde hep direnişin içinde yer
aldı. Sürgünden sürgüne gönderildi. ‘84 Ölüm Orucu direnişinin
hazırlıkları sürerken gönüllülerden biriydi. Tutsaklığı sona
erdiğinde tereddütsüz mücadeleye koştu. Devrimci İşçi Hareketi
sorumluluğunu üstlendi. Bu görevini sürdürürken şehit düştü.
Zeynep Eda BERK: 1964 doğumluğudur. Devrimci yaşamı
öğrenci gençliğin akademik –demokratik mücadelesi içerisinde
başladı. İTÜ İnşaat Fakültesi’nde Dev-Genç’li olarak çalıştı.
Öğrenimini yarıda bırakarak profesyonel devrimciliğe adımını
attı. Ardından SDB komutanlarının kullandığı bir askeri büronun
kurumlaşmasında görev aldı.
Yücel ŞİMŞEK: 1967 doğumludur. 12 Eylül sonrası gelişen
devrimci gençlik hareketi içerisinde yetişti. İTÜ gençliğinin
önderlerinden biri oldu. Okulu bitirdikten sonra İnşaat Mühendisleri
Odası’nda devrimci faaliyetlerini sürdürdü. Son olarak örgüt
kuryeliği görevini üstlendi. Yücel’in en büyük isteği Devrimci
Sol’un silahlı savaşçısı olmaktı. Bu özlemine kavuşmadı belki
ama bir Devrimci Sol savaşçısı gibi şehit düştü.
Ömer COŞKUNIRMAK: 1960 doğumludur. 12 Eylül
sonrası gelişen gençlik hareketi içinde yetişen devrimcilerden
biriydi. Okul sonrası mühendis odalarında devrimci faaliyetlerini
sürdürdü. 1989 yazında yeraltı yaşamına geçti. Büro örgütlenmesi
ve çeşitli teknik konuların geliştirilmesinde sorumluluk aldı.
Bilal KARAKAYA: 1962 doğumludur. ’80 öncesinde antifaşist mücadeleye katıldı. Cunta döneminde tutsak düştü. 12
Eylül zindanlarında direndi. Tahliye olduğunda yeri yine mücadele oldu. Bir devrim emekçisiydi. Yıllarca her türlü sosyal
yaşamdan uzak bir atölyede bombalarla yatıp kalktı, onları
hazırladı, taşıdı. Şehit düşünceye kadar bir Devrimci Sol’cu
gibi yaşadı ve öyle ölümsüzleşti.
Cavit ÖZKAYA: 1958 doğumludur. 1975’te üniversiteyi
okuduğu İstanbul’da Dev-Genç saflarında örgütlü mücadeleye
katıldı. Beyazıt Dev-Genç örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Karadeniz Bölgesi’nde görevlendirildi.
Cuntaya karşı mücadelede yine İstanbul’daydı. ‘83 başlarında
tutsak düştü. ‘84 Ölüm Orucu Direnişi’nde ikinci ekipte görev
aldı. ‘88’de tahliye olduktan sonra SDB’lerin yeniden oluşturulmasında büyük emeği geçti. Askeri Komite üyesi olarak
görevini sürdürdü.
Hasan ELİUYGUN: 1962 doğumlu. Devrimci mücadeleye
lise yıllarında katıldı. ‘81’de tutsak düştü. 8 yıl sonra dışarı
çıktığında yeri yine mücadele oldu. ‘88’de bir kamulaştırma
eyleminde yine tutsak düştü. 1990’da özgürlüğüne kavuştuğunda
Akdeniz Bölge Komitesi’ne atandı. Daha sonra Askeri Komite
üyesi ve bir komutan olarak mücadelesini sürdürdü.
Nazmi TÜRKCAN: 1964 doğumludur. Liseli Dev-Genç
içerisinde kısa sürede gelişti. 12 Eylül sonrasında tutsak
düştüğünde işkencehanelerden zaferle çıkmasını bildi. ‘83’te
tutsaklığı sona erdiğinde İstanbul devrimci gençiliğinin örgütlenmesinde aktif görevler aldı. ‘88’de tekrar tutsak düştü.
1990’da tahliye olduktan sonra önce Ege Bölgesi’nde sorumluluklar
üstlendi. Daha sonra Askeri Komite Adayı ve ardından komite
üyesi oldu.

Anıları Mirasımız
İbrahim ERDOĞAN'ı
Yakınları, Yoldaşları
Anlatıyor:
"O DEVRİMCİ SOL'cuların ağabeyiydi"
Aldığı her türlü görevi ve sorumluluğu büyük bir ciddiyetle
yerine getiren bir yoldaşımızı sorsak, akla gelen ilk isimlerden
biridir İbrahim...
İstanbul mahalli örgütlülüğünün ve Devrimci İşçi Hareketi’nin
yaratıcılarındandır. 12 Eylül’lerde işkenceciler eşine ve çocuğuna
her türlü işkenceyi yaparken, devrimci inancı ve onuru hiç sarsılmamıştı.
Bir önderde olması gereken ilkeli yaşam, İbrahim yoldaşta
tam içselleşmişti. İnsanlarla ve özellikle emekçi kesimlerle
kolayca diyalog kurabilen özelliğinin yanı sıra,
düşmana karşı inatçı ve uzlaşmaz tutumu da
mücadeleye çok şey kazandırmıştır. O
DEVRİMCİ SOL'cuların "Ağabeyi"ydi.
Örnek devrimci yaşamı ile hep
İbrahim ağabeyleri olarak yaşayacak
ve yaşatılacaktır.
En zor koşullarda dahi eğitici,
öğretici, güç vericiydi.
Cunta dönemindeki operasyonlar için, İbrahim Ağabey;
"Evet, büyük darbeler yedik,
kadro kaybımız küçümsenmeyecek boyutta. Ama biz varız,
kayıplarımızın yerini doldurma
cüretimiz olursa başarılı olmamamız için hiçbir neden yok"
dediğinde 12 Eylül'ün hemen
sonralarıydı. '81 Nisan'ında
Gayrettepe'de karşılaştık. İşkence
tezgahından sonra, moral bozukluğumu anlayarak her zamanki sevecen
ve ciddi halini takınarak, "Karamsar
olma, adamlar tabii ki üzerimize ciddi
ciddi gelecekler. Operasyon yiyoruz, ama
mücadeleyi gücümüz yettiğince devam ettiriyoruz.
Bu onları rahatsız ediyor, saldırganlaştırıyor. Ancak yılmamalıyız.
Belki de bizden sonra da operasyona devam edecekler, ama
operasyondan kurtulan her arkadaşımız sürecin gereklerini
yerine getirmede, bizlerin yerini doldurmada cüretkar olabilirse,
kazanan mutlaka biz olacağız. Ayrıca artık bunları düşünme,
burada üzerimize düşen görev, en önemli görev düşmana sır
vermemektir. Savaşın her cephesinde biz üzerimize düşen
görevleri yapabilirsek, dışarıda kalan arkadaşlarımız da, kendi
üzerlerine düşen görevleri yerine getirirler" dedi. Ve işkencehanedeki bu sohbet direncimizi artırdı.
Sözünü sakınmazlığı, direngenliği ve inatçılığı ile tanınırdı.

Yüksek sesle konuşan, ağız dolusu kahkaha atan, kinlendiğinde
ise ortalığı çın çın inleten biriydi. Her şeye rağmen moral
güçlülük konusunda ondan az şey öğrenmedik. Onun disiplinini,
irade gücünü bilenler buna şaşırmadılar. Kıtlama şekeri yoksa
üzümüyle çay tiryakiliği cezaevlerinde bilinirdi. Sigara düşmanıydı. Ama aynı zamanda koşulların farklılığında, yoldaşlarının
sigarasını düşünen ince biriydi. Açık yürekli olmasıyla, ne
düşündüğünü hemen dolaysız olarak belirtmesiyle tanırdık.
Subaylarla tünel sonralarında tartışırdı hep. Onlara en son
"Eğer firar etmekte haklı olduğumuzu kabul ediyorsanız, ki
biraz önce kabul ettiniz, haklı olanı engellemeye kalkmak
görev değil suçtur. O nedenle firarları engelleme hakkına da
sahip değilsiniz. Engellemeye kalkıştığınızda haklılığımızı reddetmiş olacaksınız. Onu reddetmediğinize göre engellemeye
kalkışmayın. Halk nezdinde suç işlemiş olursunuz" dedi. Bu
mantık karşısında subaylar şaşkına dönerken yetkilileri "İyisi
mi bu tartışmayı keselim, yoksa tartışma devam ederse, İbrahim
bizi cezaevindeki tüm tutsakların güvenliklerini alıp firar etmelerini sağlamakla yükümlü olacağımız noktasında ikna edecek"
diyerek tartışmayı bitirdi.
İbrahim yoldaş cezaevindeki komün yaşamımızı, gelecek sosyalist toplumun nüvesi olarak
görür, komün mallarına da bu anlayışla,
kıskançlıkla sahip çıkardı. Komüncü de
olduğundan komün eşyalarının kullanımında hepimize kök söktürürdü.
Firari yoldaşlarla son anda
oturmuş sohbet ederken bile
"bunlar şu konu ile ilgili, gerek
görürsen şöyle halledersin" gibi
şeyler söylüyordu, "Yahu ağabey giderken bile senden kurtulamayacağız anlaşıldı. Allah
bilir dışarıda da millete çektireceksin" diye takıldım. İbrahim
yoldaşın çok sevdiği diğer yoldaşımız ise "Hele öyle bir şey
yapsın, dağda onu yalnız bırakırız,
ayılarla uğraşıp durur," dedi. Ben
son kez kızdırmak içinse "Son vasiyetimizdir, belki bir daha görüşemeyiz,
bunu dağda bir ağaca bağlayın; her tarafını
bal ile sıvayın, ayıların bol olduğu yer olsun
ama..." deyince meşhur kahkahasını atarak üzerimize atladı. Diğer yoldaşı gülmekten nefes nefese
kalınca başka bir yoldaşımız da "Ağabey sen rahat durmuyorsun,
kusura bakma seni mecburen bağlayacağız" diyerek iyice kızıştırdı. İbrahim Ağabey "Şu adamlara bakın yahu, bugün bile
benimle uğraşıyorlar." diye söylendiğinde bizler kahkahaları
koyverdik.
İbrahim yoldaş yine düzenliliğini, disiplinini konuşturdu.
Ve en son anına kadar o sıcaklığı ve içtenliğiyle neyin nereye
konacağını, şunun ne olacağını, bunun kime verileceğini vb.
şeyler üzerinde son işlerini de tamamladı. Canlı, neşeli ve
dinamik olarak ayrılmıştı cezaevinden. En son anında da neler
yaptığını, neler düşündüğünü tahmin etmek zor olmadı...
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