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Ülkemizde demokrasinin
olup olmadığı, her zaman temel tartışma
noktalarından birisi olmuştur.
Bu durumun tartışma konusu yapılmasının nedeni, sömürge tipi
faşizmin özellikleridir.
Amerikan emperyalizmi, yeni sömürgecilik
ilişkilerini geliştirirken, faşizmi ülkemiz
yönetiminde dönemsel bir
olgu değil, sürekli bir olgu olarak
gündeme getirmiştir.
-Yönetim biçimi faşizmken, görünürde
bir demokrasi de vardır.
Demokrasi sadece halk için demokrasi
olmaması yanıyla değil,
aynı zamanda bir burjuva demokrasisinin
özelliklerini taşımamasıyla
da göstermeliktir. Bu görünürdeki
demokrasinin temel özellikleri,
yönetim organı olarak bir
meclisin varlığı ve halkın biçimsel
olarak kendini yönetecek partiyi
seçmesi, burjuva demokrasilerinde
var olan çeşitli hakların biçimsel
olarak burada da tanınmış olmasıdır.
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Yaz döneminde de kurs kayıtlarına devam eden İdil Halk
Tiyatrosu; Gazi, Okmeydanı ve Kartal’ da gerç ekleşen Grup
Yorum konserlerinde bildiri dağıtımı yapıp, kurs kayıtlarını
aldılar. Ayrıca ç eşitli günlerde Okmeydanı ve Gazi’ de bildiri
dağıtımı ve afiş asarak kurs kayıt ç alışmalarına devam ettiler.
7 Haziran öncesi yapılan tiyatro oyunlarıyla Gazi mahallesi ve
Okmeydanı’ nda oyunlarını sergileyen İdil Halk Tiyatrosu, Gazi
ve Okmeydanı’ nda kurs kayıtlarına devam ediyor.
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Tankınızı-Topunuzu, Soyunuzu-Sopunuzu
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Emperyalizm, yüz yıl önce
ölümcül hastalığa yakalanan, can
çekişen kapitalizmdir. Çaresi yok!
Emperyalizm yenilecek ve halklar
özgürleşecektir.
- Amerika katildir, işkencecidir,
işgalcidir, sömürücüdür. Dünyayı
kan gölüne ve hapishaneye çevirmiştir.
- Terörün kaynağı Amerika,
kendi terörünü gizlemek için terör
raporu hazırlıyor. Hem de her sene.
- Amerika’nın temelinden tuğlasına, dünya halklarının kanı, canı
vardır.
NE TERÖR RAPORLARI, NE
CIA, NE DE CIA’NIN YETMEDİĞİ
YERDE ONUN “GÖLGESİ” AJANLIK ŞİRKETLERİ İLE, KALEYİ
İÇTEN FETHETMEK İSTEDİĞİ
KURUMLARIYLA; BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM SAVAŞIMIZI DURDURAMAZLAR!
Amerika, her sene yayınladığı
raporunu yine yayınlamış, diyor
ki: "DHKP-C, 1978 yılında Türkiye’de kurulmuş Marksist-Leninist bir
partidir. Son beş yıl içinde OECD’de

1. sırayı almış OECD’de (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) en aktif terörist grupmuş.
Ve daha bir çok ayrıntı, ulaşabildiğimiz bilgiler ektedir.
TEKRAR HAYKIRIYORUZ:
DÜNYANIN EN BÜYÜK
TERÖRİSTİ AMERİKA’DIR!
en aktif terörist gruptur. Onun amacı
Türkiye’de sosyalist ülke kurmaktır.
ABD, NATO ve Türkiye devletine
şiddetle karşı çıkıyor. O, 2013 yılında,
Ankara’da, bir konsolosluk koruma
görevlisinin öldüğü, bir başkasının
yaralandığı, ABD konsolosluğuna
yönelik olan intihar saldırısını üstlendi."
Devam ediyor, “DHKP-C GÜÇ
KAZANIYOR...
-Türkiye ortağımızdır…
DHKP-C, iki ülke için de tehdit...
Diyor ki raporda ''çağımızın en
tehlikeli Marksist Leninist terör örgütü
DHKP-C ile ilgili'' daha kapsayıcı
tedbirler alınmalı...
DHKP-C ABD'nin terör listesinde

ORTAK DÜŞMAN AMERİKAN EMPERYALİZMİDİR.
ÇÜNKÜ; AMERİKA DURMADAN
yalanlar söyler. Amerika ile ne dostluk, ne müttefiklik söz konusu olamaz.
Cuntalar düzenlerler. Faşizmle
yönetirler. Sömürgecidirler, böl-parçala ve yönet politikasını uygulayarak,
sömürülerini sürdürürler.
Halkları birbirine kırdırır. Irkçılığı
teşvik ederler. Halkları birbiriyle çatıştırırlarsa, sömürge ülkeleri daha
kolay yönetir, sömürü çarklarını daha
kolay döndürürler. Balkanlar’da, Ortadoğu’da, Latin Amerika’da, Asya’da, Afrika’da, her yerde halkları
birbirine kırdırarak yönetiyorlar. Diyoruz ki: Ortak düşman Amerika’dır; birleşelim!

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Demokrasi, sömürülerini meşrulaştırmak için kullandıkları bir yalandır. İşgallerini, katliamlarını “demokrasi götürüyoruz” maskesiyle
gizlerler. Diyoruz ki: bağımsız, demokratik Türkiye mücadelesinde
birleşelim.
“KÜRT SORUNU ÇÖZÜLÜRSE
DEMOKRASİ GELİR” DENİYOR...
YALAN!
DÜZEN İÇİNDE KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ YOKTUR!
Demokrasi, bağımsızlık sorunudur.
Bağımsızlık ise emperyalizme karşı
savaşılarak elde edilir. Çıkarlarımız
birlikte olmaktan geçiyor. Halkların
birliğini bozan, bizi sömüren, birbirimize düşüren Amerika’ya karşı birleşelim.
Açlığımızın, yoksulluğumuzun
sorumlusu, Amerika ve onunla işbirliği yapanlardır. Açlığa, yoksulluğa,
onursuzluğa, ulusal ve sosyal baskılara son vermek için, ortak düşmanımız Amerika’ya karşı birleşelim.
Hangi milliyetten, hangi inançtan
olursak olalım; tüm halklar bilmeli
ki, Amerika’dan hiçbir halka dost
olmaz. Amerika, hiçbir halkın ulusal
sorunlarını çözmez. Tersine, o sorunların kaynağıdır.
- Ya Amerika’dan yanasınız, ya
da bağımsız Türkiye’den… Amerikancılık ve anti-Amerikancılık, bugünün Türkiye’sinde en temel ayrışma, saflaşma çizgilerinden birini
ifade etmektedir.
Siyasette, başka deyişle sınıflar
mücadelesinde arada olmak, mümkün
değildir. Bazı dönemler ise en çıplak
hali ile görülmesi ve tavır alınması
gereken anlardır, bu zamanlar arada
milimetrik bir alanın bile kalmadığı
tam ayrışma, saflaşma dönemleridir.
Amerikan emperyalizminin dünya
halkları karşısında dizginsiz politikalar
uyguladığı günümüz, işte böyle dönemlerden biridir. “Ne Amerika’dan
yanayım, ne Amerika’ya karşı”
denilemeyecek bir dönemdir.
- Burada sorun şudur; ülkemizde
oligarşi içindeki tüm kesimler, aynı
zamanda işbirlikçidirler. Zaman zaman aralarındaki çelişkileri nedeniyle

farklı politikalar gündeme gelse de,
oligarşi, tarihsel olarak Amerikancı’dır. Çünkü, yeni-sömürgecilik ve
işbirlikçilik, Amerika’nın iradesi,
planları ve politikaları dahilinde ülkemizde hakim hale getirilmiştir.
En güçlü emperyalist olarak ülkemizin ekonomisi, siyaseti, ordusu
üzerinde etkin ve belirleyici olan
yine Amerika’dır. Avrupa emperyalistlerinin, mesela ülkemizdeki sermaye yatırımında Amerikan emperyalizminden daha büyük rakamlara
ulaşmış olmaları, ülkemizde belirleyici olanın Amerikan emperyalizmi
olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
- Ülkemizde bağımsızlık meselesi
açısından görülmesi gereken bir başka
önemli nokta; emperyalizmin “dışsal”
bir olguymuş gibi ele alınamayacağıdır.
Türkiye açısından Amerika, mesela Cezayir’i işgal eden Fransa gibi,
Irak’ı işgal eden Amerika gibi değildir.
Emperyalizm, ülkemizde içsel bir
olgudur.
Dolayısıyla ülkemizde mevcut
düzeni savunmak, esasta emperyalizmi savunmaktır. Ve yine aynı nedenden dolayı, ülkemizde emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesiyle, emperyalizmin işbirlikçilerine
karşı mücadele de iç içe geçmiştir.
Bu mücadele, işte bu nedenlerden
dolayı, ülkemizde anti-emperyalist,
anti-oligarşik bir mücadele olarak
şekillenmektedir.

İşte Biz
Bunu Söylediğimiz İçin
Terör Listelerine
Giriyoruz
Amerika, her sene olduğu gibi
yine terör raporu yayınlamış. Ve bizi
“gelişen, önlenmesi gereken bir
tehlike” olarak saymış.
AMERİKA SUÇLUDUR. Dünyayı ahtapot gibi saran haber ajansları,
gazeteleri, televizyon kanalları ile
dünyaya duyurdukları terör raporları,
bu suçluluğu gizleme telaşlarını gösteriyor.
AMERİKA SÜREKLİ SUÇLA-

RINI GİZLEME TELAŞINDADIR.
Haber ajansları, gazeteleri, televizyonları ile dünyaya duyurdukları
terör raporlarıyla katliamlarını gizlemeye, demagoji yapmaya onları
mecbur bırakan, korkularıdır. Bu korku, sürekli bu telaşı taşımalarına neden olur. Açıklamalar göstermelik,
vitrinlik oyunlar bunun içindir.
Yayınladıkları terör raporları yetmiyor, sürekli düzenli rapor tutan,
rapor yayınlayan binlerce şirketi, gazete adı altında ajanlarını seferber
ediyor, devrimcilerle yine başa çıkamıyor.
Düşünün, CIA dünya çapında
800 sanat dergisi çıkartıyor. Evet
evet, sayıda bir yanlışlık yok, tam
800 sanat dergisi çıkartıyor. Varın
siz sayın bir devrimci örgütle başa
çıkmak için yaptıkları masrafı, çalıştırdıkları insan sayısını...
Neden bu korku? Askeri, ordusu,
silahları yetmiyor, sanat dergisinden
yemek çeşitlerimize, giydiğimiz ayakkabıdan yediğimiz salataya kadar
her şeyi, ama her şeyi işbirlikçileri
gönüllü ajanları ile barış çağrıları ile
yapıyor. Neden... korku neden? Korkusu halktır. Halktan korkuyor, paniği
bundandır.
Amerika her geçen gün daha da
çaresizleşiyor... Sömürü ve talanı arttığı kadar korkuları da artıyor, büyüyor.
Bu yüzden tüm dünyayı ahtapot
gibi saran, kuşatan katil Amerika,
halkların bu öfkesine ve öfkelerinin
büyüyen sesi olan örgütlere karşı
yeni yeni yol yöntemler deniyor, eski
demagojilerini de kullanmaya devam
ediyor.
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Biz Ne Yapıyoruz?
Saldırı altında olan halkların direnme ve başkaldırma hakları bugün
fedayla korunuyor. Filistin’de, Irak’ta,
Türkiye’de, işgalin, sömürünün, işkencenin olduğu her yerde, en küçük
bir muhalifliğin suç sayıldığı, terör
sayıldığı bir dünyadayız. ABD’nin
terör raporlarında, örgütlerin, devletlerin terörist olmalarının delilleri
“anti-Amerikancı, anti-NATO’cu

AÇ ÇOCUKLAR GÜLSÜN, EKMEĞE, ADALETE DOYSUN DİYE SAVAŞIYORUZ! 5

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

6

olmak, F tiplerini kapatmak istemek, M-L olmak” sayılıyor.
Devrimcilerin başlarına para
ödülleri konuyor. Parasız eğitim isteyen, barınma hakkını isteyen, Amerikan üslerine, füzelerine karşı çıkan
herkes cezalandırılıyor; ya katlediliyor
ya tutuklanıyor, işkencelerden geçiriliyor. Böyle bir dünyada silahlı mücadeleyi sürdürme koşulları, onun
fedayla somutlanan biçimini, ruhunu
kabul etmekten geçiyor. Bir tercih
değildir bu, savaş gerçekliğinin dayattığı bir zorunluluktur.
Emperyalizmin başı Amerika,
dünya jandarmalığına soyunmuş,
dünya halklarının baş belası Amerika
bugün halkların katili olan CIA'nın
açığa çıkmış yüzünü kullanamadığında, CIA yerine onun "gölge"lerini,
onun rahat rahat başka ülkelerde çalışabilmesini sağlayacak yapılandırmalar oluşturuyor.
Neler mi bunlar? Araştırma kuruluşları, haber ajansları, yardım kuruluşları vb… farklı farklı isimlerle
ülkelere giriyor; orada emperyalizmin
ideolojik propagandasını yapmak bir
yana, açık bir şekilde ajanlığını üstleniyorlar.
Bunlara da şu anda en somut örneklerden biri "tink tank" diye anılan düşünce kuruluşlarıdır.
Düşünce kuruluşları, “lobicilik”
faaliyetleri de bu yöntemin bir parçasıdır.
Dünya çapında 6 bin 816 düşünce
kuruluşu yer alırken bunların 1984’ü
Kuzey Amerika’da, 1818’i Avrupa’da, 1201’i Asya’da, 662’si Orta
ve Güney Amerika’da, 612’si ise
Sahra-altı Afrika’da faaliyet gösteriyor.
Ülkeler bazında değerlendirildiğinde ABD, 1828 düşünce kuruluşuyla dünyada birinci sıraya oturmuş
durumdadır.
İşte bugün bizim hakkımızda açıklama yapan emperyalizmin, yani
CIA’nın ağzı olarak konuşan Strasfort da bunlardan sadece biridir.
Amerika'nın işbirlikçisi tekellerin
iktidarı faşist AKP'nin olduğu, yeni
sömürgecilik ilişkilerinin tepeden tır-

nağa hakim olduğu ülkemizde, nasıl
bir ülkede yaşadığımız gerçeğini
unutmadan hareket etmeli ve söylenenleri, yapılanları değerlendirmeliyiz.

Biz Kimiz?
BİZ, MAHİR ÇAYAN’IN MAYIS 1971 YILINDA THKP-C 1
NO’LU BÜLTENDE BELİRTTİĞİ
GİBİ, BAŞ DÜŞMANIN AMERİKA
OLDUĞUNU SÖYLEMEYE DEVAM EDİYORUZ.
Amerikan emperyalizminin hakimiyeti ve yerli uşağı sömürücü sınıfların iktidarını yıkmak, bağımsızlığı
kazanmak için tek yol silahlı kurtuluş
savaşıdır. (1 No'lu Bülten) demeye
devam eden bir örgütüz.
ORTAK DÜŞMAN AMERİKA’DIR DEMEYE DEVAM EDİYORUZ.
Bizim kim olduğumuzu, dost da
düşman da çok iyi biliyor... Biz antiemperyalist, anti-oligarşik devrim
için Türkiye topraklarında yola çıkmış, faşizmin saldırıları karşısında
bir an bile gerilemeden ayakta duran
bir örgütüz.
Demokratik Halk İktidarı’nı isteyen bir örgütüz.
Bağımsız Türkiye için mücadele
veriyoruz...
Biz buyuz...
KİMDİR KATİL AMERİKA VE
NE YAPAR?
HALKTAN ÇALDIKLARIYLA,
YİNE HALKIN KANINI DÖKÜYORLAR!
Gayrimeşru işgalleri, tehdidi, şantajı, gözdağını, tecriti, ambargolarla
bebekleri katletmeyi, darbe destekçiliğini, gizli hapishaneleri ve işkence
merkezlerini, sorgusuz sualsiz Guantanamo hücrelerini, Ebu Gureyb
işkencelerini... Tüm bunları ve daha
fazlasını, eleştirilere, milyonların
protestolarına karşın yapan Amerika,
sadece kendi burjuva hukukunu yerle
bir etmiyor. Bir başka deyişle bugün
yaşananlar, bununla sınırlı bir durum
değildir. Amerika, aynı zamanda yeni
bir "hukuk, özgürlük, insan hakları" anlayışını da dayatıyor tüm

dünyaya. Bu hukuk anlayışı, halkların
yüzyıllara dayanan kazanımlarını yok
ederek "yeni bir düzen" kurmak
istiyor. Bu düzen, emperyalist tekellerin mutlak hakimiyetinin olduğu,
ülkelerin, halkların onların tebaaları
ve "tüketici" nesneleri haline geldiği
bir dünya düzenidir. İşte bugün dayatılan hukuk, böyle bir düzeni meşrulaştırmak istemektedir.
İŞTE BİZ BUNUN İÇİN “YAŞASIN HALKIN ADALETİ” DİYORUZ. İŞTE BU NEDENLE
“HALKIN KATILMADIĞI YARGI, ADİL DEĞİLDİR” DİYORUZ.
DEVRİMCİLERİN BAŞINA
ÖDÜL KOYUYOR, KELLE AVCILIĞINA ÇIKIYOR.
DÜNYA HALKLARININ KATİLİ, ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ
KURUYOR, GAZETELER KURUYOR. BUNLARI PARASI İLE YAPIYOR.
BİR DE YARATTIKLARI İDEOLOJİK ÇARPITMA İLE “İNSAN
HAKLARI” ADI ALTINDA KURULAN DERNEĞİN GENEL KURULLARINDA BULUNUYORLAR. BUNLARI TEŞHİR ETTİĞİMİZ İÇİN BİZİ TECRİT ETMEYE KALKIYORLAR, EKTE BELGESİ DE VARDIR.
AMERİKAN BÜYÜKELÇİSİ
ABROMOVİTZ GİBİ BİR KATİLİ GENEL KURULUNA DAVET EDEN İHD, HÜRRİYET
GAZETESİ ARACILIĞIYLA
BİZİ İHBAR EDİYOR.
BİZ, EMPERYALİZME, FAŞİZME DİRENDİĞİMİZ İÇİN AMERİKA’NIN HEDEFİ OLMAKLA
KALMIYOR, İHD’NİN DE HEDEFİ
OLUYORUZ.
BAŞIMIZA ÖDÜL KOYUYORLAR
TIPKI 1952’DE TÜRK-İŞ’İ
KURDUKLARI GİBİ. ESKİ-YENİ
HER YÖNTEMİ DENEMEYE DEVAM EDİYOR EMPERYALİZM.
Emperyalizmin "kaleyi içten fethetme" politikası yeni değildir, Türkİş bunun ürünüdür. Ama Türk-İş'le
kesin bir sonuç alamamıştır emperyalizm. Asıl başarısı, ilerici, sol, sen-
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dikacılık nezdinde bunu gerçekleştirebilmesidir.
Amerikan tipi sarı sendikacılığın
Türkiye şubesine duyulan ihtiyaç, o
yıllarda yoğunlaşan grev ve direnişlerden, sorunları düzen çıkarları doğrultusunda çözme ihtiyacından başka
bir şey değildir.
Amerikancı, devletçi bir sendika
olarak kurulan TÜRK-İŞ’in temel
misyonu zaten budur. O, her zaman
işçi sınıfının mücadelesini yok etmeyi,
en geri sınırlarda tutmayı, ihaneti ve
satıcılığı kendine görev bilmiştir.
TÜRK-İŞ'e ve diğer sendikalara
egemen olan işbirlikçi, gerici, devletçi
sarı sendikacılık, işçi sınıfının mücadelesi önündeki asıl engel konumundadır.
Emperyalizm, her dönem kendi
politikalarını ve saldırılarını hayata
geçirirken buna yedeklenecek kesimler bulmaya çalışmıştır.
Özellikle "sol", "ilerici", "devrimci" ya da "yurtsever" görünümlü
kavramlar, örgütler ya da düşüncelerle
halkların bilincini bulandırmaya
"özel" bir önem vermiştir.
Bugün, Kürt milliyetçi hareket
Kürt sorununu, emperyalizmin Ortadoğu politikalarına yedeklemiştir.
Emperyalistler, yarattıkları IŞİD
"canavarı" üzerinden Ortadoğu'yu
yeniden şekillendirmek için her türlü
saldırılarını meşrulaştırıyor. Kürt
milliyetçilerini de Irak'tan Suriye'ye
kadar kara gücü olarak kullanıyor.
Kürt milliyetçileri de IŞİD üzerinden emperyalizmle girdiği ilişkileri
meşrulaştırmaktadır.
Yine aynı şekilde Kürt milliyetçi
hareketin kuyrukçusu oportünist, roformist sol ise "enternasyonalist
dayanışma" adına emperyalist politikalara yedeklenmişlerdir. Emperyalist politikaların aracı olmak, hiçbir
şekilde, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz...
Çünkü Ortadoğu'da akan her damla kandan doğrudan emperyalistler
sorumludur... Hangi gerekçeyle olursa
olsun emperyalist politikalara yedeklenmek, Ortadoğu'da akan kana
ortak olmaktır...

İZİN VERMEYECEĞİZ!
EMPERYALİZMİN POLİTİKALARINI UYGULAMASINA İZİN
VERMEYECEĞİZ!
HER DÖNEM EMPERYALİZM,
DEVRİMCİLERİN KARŞISINA
DÜZENİÇİ DEĞERLERLE ÇIKAN
DEVRİMCİ DEĞERLERİ, DEVRİMCİ MÜCADELEYİ TASFİYE
ETMEYİ AMAÇLAYAN POLİTİKALAR ÇIKARMIŞTIR
ŞİMDİ DE İZİN VERMEYECEĞİZ!
HALKLARIMIZ, EMPERYALİZMİN POLİTİKALARINA YEDEKLENEMEZ.
DEVRİMCİLİĞİN VE SOSYALİZMİN NİRENGİ NOKTASINI
BİZ OLUŞTURUYORUZ.
BUGÜNÜN DÜNYASINDA
DEVRİMCİLİK, BİZİMLE TANIMLANIR HALE GELMİŞTİR.
EMPERYALİZME HİZMET
EDEN HER TÜRLÜ POLİTİKA,
BİZİM MÜCADELEMİZİN YARATTIĞI DEĞERLERDE AYRIŞIYOR... SAFLAŞIYOR...
STRAFORT GİBİ ONLARCA,
BİNLERCE ÖRGÜTLENME;
EMPERYALİZMİN AJANLIĞI,
İŞBİRLİKÇİLİĞİNİ YAPIYOR,
YAPMAYA DEVAM EDİYOR!
YETMİYOR ...
AMERİKAN İŞBİRLİKÇİSİ
OLİGARŞİNİN
İKTİDARI
AKP’NİN ARTIK RESMİ OLARAK DANIŞMANI DA ESKİ CIA
BAŞKANI!
The Intercept isimli uluslararası
bir yayın, Porter Goss’un AKP hükümetiyle anlaştığına dair ABD Adalet Bakanlığı’ndaki kayıtlara ulaştı.
Dış Temsilciler Tescil Yasası kayıtlarına göre hali hazırda Amerika’da
Türkiye adına faaliyet gösteren Dickstein Shapiro danışmanlık firmasının
bünyesindeki eski CIA başkanı Porter
Goss, bundan sonra Türkiye için çalışacakmış.
Her türlü işgal, talan, işkence,
katliamın temsilcisi olan CIA’nın
eski başkanlarından Porter Goss, bugün “danışmanlık hizmeti” ve

“lobi çalışması” için AKP iktidarıyla
anlaştı. İşi halk düşmanlığı ve bu
düşmanlığın yol-yöntemlerini ve işbirlikçilerini yaratmak olan bu eski
başkana AKP niye ihtiyaç duymuş
ve bu eski CIA başkanına AKP
neyi “danışacaktır?”
Kuşkusuz ki; işçilerin maaşlarını
nasıl arttırabiliriz, yoksulların açların
karnını nasıl doyurabiliriz, evsizlere
nasıl ev verebiliriz, işsizlere nasıl iş
bulabiliriz, parasız halk için eğitimi
nasıl sağlayabiliriz, vb. vb. konuları
danışmayacaktır…
Peki o zaman bir katliam işkence
provokasyon örgütünün eski başkanına neyi sorar? Uzmanlığı bu danışmanın nedir? Bunun yanıtı çok
basittir… Neyde uzmansa onu danışacaktır… hangi işte uzmandır Porter
Goss?
Buna hemen yine kendileri cevap
veriyor; “Türkiye’ye anti-terörizm
dahil çeşitli konularda danışmanlık
yapacağı…”
Evet, DÜNYANIN EN BÜYÜK
EN KANLI, EN VAHŞİ TERÖRİST
ÖRGÜTÜ OLAN CIA’nın eski başkanı “anti-terörizm” konusunda
AKP’ye danışmanlık yapacaktır.
Burada “anti-terörizm”den neyi
kastettiklerini anlamak zor olmasa
gerek. Sömürü ve talana, iktidarların
tüm terörüne karşı direnen halkları...
Ekmek, adalet ve özgürlük isteyenleri bastırma yöntemlerini danışacaktır AKP iktidarı…
Boşuna uğraşmasın AKP… Daha
önceki basın bildirilerimizde de yazdık…
Amerika bugün halk kurtuluş savaşçıları karşısında kendini bile korumaktan acizdir. Ondan medet ummayın o yüzden… Kimse sizi kurtaramaz. Hiç kimse ne sizi, ne de en
büyük terörist Amerika’nın yarattığı
bu kan ve gözyaşının bedelini ödemekten koruyamaz. Eninde sonunda,
bugün yarın, hatta şu an size bu kan,
gözyaşının bedelini ödetmek için sıraya girmiş halk çocukları, Azrail’iniz
olmak için kapınızı çalacaktır…
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Amerika’nın Yine Baş
Düşmanları Arasında
DHKP-C Var, Biz Varız!
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Ne büyük bir onur ki bizim için,
dünya halklarının baş düşmanı, eli
kanlı terörist Amerika, her hazırladığı
raporda bizim adımızı anmadan geçemiyor.
Pentagon icadı, halkların mücadelesini, direnişini gölgelemek, direnen dünya halklarına, temsilcilerine
saldırılarını meşrulaştırmak için oluşturdukları “terörizm” demagojisinin
altında yine ezildikçe eziliyorlar.
Kan damlayan bu raporda neler
yok ki…
Düşünün ki baştan sona kadar
hukuksuz bir şekilde özgürlüğü gaspedilen korsakof hastası ölüm orucu
gazisi bir devrimcinin tutsaklığını
meşrulaştırmak için DHKP-C’li olduğunu söylemişlerdir. Neden, çünkü
ırkçılığa karşı düzenlenen konserin
biletini satmıştır. Ne büyük “terörist”
eylemde bulunmuştur ki, hasta tutsak
olarak hapishanede tutulması bile
yasadışı olan bu devrimci, örgütümüzle ilişkilendirilmiştir. Yetmemiş,
raporuna yazmıştır.
Faşizmin de sahibi olan emperyalizm, Almanya’daki ırkçılığa karşı
mücadeleyi de kendine yapılmış bir
saldırı olarak görüp, terörist ilan etmiştir.
Dünya halklarına, tüm dünyayı
zindana çeviren Amerika, ırkçılığa
karşı faşizme karşı mücadeleyi teröristlik olarak gösteriyor… Şaşırmadık,
şaşırmayız, kimse de şaşırmamalıdır.
BİZE DAYI ŞUNU ÖĞRETMİŞTİR... DÜŞMAN NE DİYORSA
TERSİNİ DÜŞÜNÜN, DOĞRU BUDUR. BU NEDENLE ŞAŞIRMIYORUZ.
Amerika da, onun işbirlikçi iktidarları da ne söylerse, tersini düşünmeliyiz derken, bunun örneklerini
yine kendileri, hergün yine Amerika
raporlarıyla, söylemleriyle, yani halk
düşmanı politikalarını sürdürerek veriyor.
Amerikan Konsolosluğu’na yaptığı feda eylemiyle hala kabusları

olan Alişan Şanlı’lar bu ülkede
çoktur hiç merak etmesin Amerika…
İstediği kadar raporlar hazırlasın,
istediği kadar işbirlikçi faşist iktidarları aracılığıyla halka zulüm etsin…
İstediği kadar faşist iktidarlar aracılığıyla Berkin gibi daha 15’inde
çocuklarımızı vursun. İstediği kadar
işbirlikçi oligarşinin kurumları TÜSİAD, MÜSİAD vb’leriyle işçilerin
alın terini sömürdükçe sömürsün…
İstediği kadar okullarda düzene
uygun kafalar yetiştirmeye çalışsın…
İstediği kadar dizilerle, magazin
programlarıyla, haberiyle, filmiyle
ideolojik hegemonya kurmaya çalışsın…yenilecekler. Hükmünü kesti
dünya halkları katillerin.

Niye Hakkımızda
Raporlar Hazırlar
Katil Amerika?
1- Biz hala Mayıs 1971’den beri
THKP-C 1 NO’LU BÜLTENDE
MAHİR’İN DEDİĞİ GİBİ;
“Amerikan emperyalistleri ve
onun köpekleri, uzun yıllardır ülkemizi
talan edip yağmaladılar; neyimiz
var neyimiz yoksa alıp götürdüler.
Emekçi halkımızın ve bütün çalışanların alınterini ve emeğini çaldılar.
Bütün zenginliklerimize, petrolümüze,
kromumuza, bakırımıza... Bütün doğal
kaynaklarımıza el koydular. Geride
bize açlık, tahammül edilemez bir
sefalet, binlercemizi kırıp geçiren
bulaşıcı hastalıklar, halkımızı karanlıkta yaşamaya mahkum eden bir cehalet bıraktılar. Bugün ülkemizde işgalci düşmanın ziyafet sofralarından
kalan artıklarla beslenen bir avuç
hain, bir avuç köpek bu alabildiğine
iğrenç düzeni sürdürmek, Amerikan
emperyalizmine gerektiği gibi uşaklık
etmek için kurdukları zulüm çarkını
insafsızca çeviriyorlar. Soygun ve
talanlarına karşı duran her yurtsever
meydanlarda kurşunlanıyor. İşçilerin
ve köylülerin, ekmek ve toprak isteyenlerin sesi, kan ve zulümle susturulmak isteniyor. Yarattığımız ve ürettiğimiz, zorla elimizden alınıyor. Ame-

rikancı faşist köpekler, bu iğrenç sömürü düzenini daha iyi yürütebilmek
amacıyla, asayişi sağlama paravanası
altında şimdi sıkıyönetim ilan ettiler.
Halkımızın en temel hak ve hürriyetlerini “lükstür” diye rafa kaldırıyorlar. Bugün ülkemizde hukuk devletinden, kanundan, anayasadan, insanlık ve vatandaşlık haklarından
bahsetmek iğrenç bir demagojiden
başka bir şey değildir. Kendi topraklarımız üzerinde köle bir halk haline getirildik. Bu durum hep böyle
sürüp gidecek mi?
HAYIR, BİN KERE HAYIR!
Bu durum böyle süregidemez, artık
isyan etmek, silaha sarılmak, işgalci
düşmanı alaşağı etme zamanı gelmiştir
(...) demeye devam ettiğimiz için.
2- “Biz Marksizm’i entellektüel
gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için
okuyup öğrenmiyoruz. Biz, dünyayı
değiştirmek için, dünyanın Türkiye'sinde devrim yapmak için Marksizm’i öğreniyoruz!..” (Bütün Yazılar)
DEDİĞİMİZ İÇİN.
3- “Onların bugün büyük görünen
güçleri ve imkanları bizlere vız gelir.
Onlar bir avuç, biz ise milyonlarız.
Kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur
ama kazanacağımız koca bir dünya
vardır...” DEDİĞİMİZ İÇİN…
4- ‘Örgütü örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir…” DEDİĞİMİZ İÇİN…
5- “Bu mücadele, sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur...”
DEDİĞİMİZ İÇİN…
6- “Eğer baş düşmanını doğru
tespit edememişseniz, hedefiniz doğru
değilse, en mükemmel askeri stratejilere de sahip olsanız boşunadır.”
Bütün Yazılar'da Amerika'ya dair
vurguların önemi işte buradadır. Mahir, o günden baş ve ortak düşmanı
şaşmaz bir netlikle göstermektedir,
bunun için biz hedefiz.
7- "Yankee işgali, ülkenin sanatından sporuna kadar bütün sosyal
yaşantısında kendisini hissettirmektedir. Yer altı kaynaklarından dış ti-
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caretine, ekonomisinden politikasına
kadar ülkenin üzerinde denetim kurmuş olan Yankee emperyalizmidir”
DEDİĞİMİZ İÇİN…
5- Ortak düşman Amerika’dır…
DEDİĞİMİZ İÇİN…
2000-2007 Büyük Direnişi’nde
Ölüm Orucu savaşçımız olan Alişan
Şanlı yoldaşımızın “Ya özgür vatan,
ya ölüm! Amerika ülkemizden defol!” şiarıyla gerçekleştirdiği feda
eylemi, bütün dünya halklarına hem
hedefi gösterdi, hem de yüreklerine
su serpti. Teslimiyetçiliğin, emperyalizme biat etmenin, halklara “tek
yol” olarak dayatıldığı bir dönemde
Alişan Şanlı’nın feda eylemi, hem
katil ABD emperyalizminin Ortadoğu’da ve tüm dünyada işlediği suçlarının, katliamların, işgallerin, tecavüzlerin hesabını sormak ve hem
de ezilen halkların, kurtuluşunun savaşarak gerçekleşeceğini, emperyalistlerle “barış” olmayacağı, savaşılacağı gerçeğini gösteriyordu.
ALİŞAN gibi yoldaşlarımız olduğu için;
6- Önünde hiç eğilmedik
Onurlu, başımız dik
Duruyoruz karşınızda
Biz bu halkın evlatları
Bu vatanın sahibiyiz
Kork bizden Amerika
Bağımsızlık ateşiyle
Büyüyor çığlığımız
Bizim bizim bu vatan
Tankınızı - topunuzu
Soyunuzu - sopunuzu
Atacağız yurdumuzdan
(…) dediğimiz için. Milyonları
da buna eşlik ettirdiğimiz için…
7- “Ülkemizin bugünkü sürecinde
baş çelişmenin Amerikan emperyalizmi ile bir avuç hainin dışındaki
bütün Türkiye halkı arasında olduğu
açıktır. Bu nedenle toplumumuzdaki
çeşitli sınıf ve zümrelerin arasındaki
iç çelişmelerin gelişme süreçleri de
bu dış etkenin, yani baş çelişmenin
büyük ölçüde etkisi altındadır." DEDİĞİMİZ İÇİN…
8- 1945’lerden itibaren adım adım

kültürümüz Amerikan emperyalizminin ekonomik, siyasi, kültürel hegemonyası altında bozulmaya başlamış, değerlerimiz adım adım bilinçli
bir politikanın ürünü olarak dejenere
edilmiştir. BUNA KARŞI ÖLÜMÜNE DİRENDİĞİMİZ VE SAVAŞTIĞIMIZ İÇİN…
9- Amerikan kültürü, bencillik,
bireycilik kültürüdür. Amerika, halkı
bencil, kendinden başkasını düşünmeyen kişiler şekillendirir. Çünkü,
böyle bir kişi, emperyalizmin adaletsiz
sömürü düzenini sorgulamaz, bu düzenin içinde yer alarak, sömürü pastasından daha fazla pay kapmak için
uğraşır. Sisteme karşı değil, sistemin
parçası olur… DEDİĞİMİZ İÇİN…
10- Amerikan kültürü; uyuşturucu,
fuhuş, kumarın normal görüldüğü,
dejenerasyonun özgürlük gibi kılıflara
büründürüldüğü, küçüklerin büyüklere saygı göstermediği, büyüklerin
küçüklere karşı sorumluluk duymadığı, aile yapılarına kadar bireyciliğin
yerleştirildiği bir kültürdür. Amerika,
dünyanın en büyük kumar, fuhuş,
eğlence merkezlerini içinde barındırmanın yanında, Haiti, devrim öncesi Küba gibi sömürgeleştirdiği ülkeleri de bunların merkezleri haline
dönüştürdüğü bir ülkedir.
Özcesi Amerikan kültürü, halkların
kültürünün, binlerce yıllık birikiminin
inkarı ve sadece kapitalizmin ihtiyaçları üzerinden şekillendirilmiş bir
kültürdür… DEDİĞİMİZ İÇİN BİZE
SALDIRIYOR, RAPORLARINDAN
EKSİK ETMİYORLAR.
BU ÜLKEDE ONLAR VAROLDUKÇA ALİŞANLAR DA VAR
OLACAKTIR
AMERİKA DEFOL, BU MEMLEKET BİZİMDİR!
NE TERÖR RAPORLARI,
CIA’SI, CIA’NIN YETMEDİĞİ
YERDE ONUN “GÖLGESİ”
STRASFORTLAR’LA…
BU KATLİAMLARI, BU KAN,
BU GÖZYAŞI, BU SÖMÜRÜLEN
ALINTERİNİ GİZLEYEMEZLER…
DÜNYA HALKLARI ÜZERİNDE HER GEÇEN GÜN DAHA DA

BÜYÜTTÜKLERİ BU TERÖR, ANCAK VE ANCAK ALİŞANLAR’I
ÇOĞALTIR!
HALKIN ÖFKESİNDEN, HALKIN ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ!
ADALETİN OLMADIĞI YERDE, HALKIN SAVAŞÇILARI ADALETİ UYGULAMAK İÇİN VAR
OLACAKLAR!
ŞAİRİN ŞİİRİ GÜÇLÜ ANLATIR AMERİKA’NIN SUÇLARINI..
“Bir çocuk ağlarsa dağ başında
Gözyaşında Amerika akar.
Vurdularsa birini, kanı şorladıysa
Bilin ki o kurşunlarda Amerika
var.
Kişi kişiye köle tutulduysa, asıldıysa
Darağaçlarında Amerika var.
Ama biz yine de direneceğiz
Sonuncumuza kadar.”
Emperyalizm, ezilen halkları teslim alamaz.
Bütün Dünya Halkları Emperyalizme Karşı Birleşin!
DÜNYA
HALKLARININ
GÜCÜ, EMPERYALİZMİ DÖKTÜĞÜ KANDA BOĞACAKTIR!
TERÖRİZMİN KAYNAĞI EMPERYALİZMDİR! EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK MEŞRUDUR!
EMPERYALİZME KARŞI DİRENEN VE KURTULUŞU İÇİN
SAVAŞAN HALKLAR KAZANACAK! BİZ KAZANACAĞIZ!

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
Ektekiler:
Ek01- ABD Raporunun ilgili yerlerinin çevirisi ve küpürlerden seçmeler
Ek02- İhbarcı İHD ve Hürriyet
Ek03- İHD- Abromowitz
Ek04- THKC 1 No’lu Bildirisi
NOT: İlgili ekler yazının aslında
mevcuttur.
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Devrimciler Onurumuzdur!
Halkın Adalet Savaşçıları
Umudumuzdur!
ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015
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Adalet, Halkın
Yararına İse Eğer
Gerçek Adalettir!

Devrimcilerin fotoğraflarını yayınlıyor, karakollara asıyor halk düşmanları. Kendi suçlarını biliyorlar
ki, halkın adaletinin, kapılarını çalacağı günü korkuyla bekliyorlar. Korku,
ince hastalık gibidir, canlı canlı toprağa
gömer insanı. Kan kusar, rengi solar
da her gün, kapıda bekleyen ölümü
geri döndüremez. Rüşvetle, torpille
kurtaramaz kendisini. SUÇLU
MALUM, CEZASI DA MALUM!
Halkın adaletinin saati tıkır tıkır
işler. Sessiz kaldığını, unuttuğunu
sananlar çok yanılır. Unutulmadığını
tarih yazmıştır, yazacaktır… Çünkü
adaletsizlik, ciğerlerimizi dağlamıştır.
Adaletsizlik açık yara gibidir. Adalet
sağlanmadan acısı dinmez. Adaleti
sağlayacak olanlar ise halkın adalet
savaşçılarıdır.
Adalete açlık, hiçbir açlığa benzemez. İşte bundandır ki bu açlık,
ne hapislik dinler, ne de zor koşullar.
Beyin sağlam oldukça bu açlığı her
zaman, her koşul altında hisseder.
Bu açlık, öteki tüm açlıkları bastırır,
bu açlığı doyurmak uğruna, öteki
tüm açlıklara böyle rahat katlanılır.

OSTİM’de öldürülen işçilerin
aileleri 4,5 yıldır mahkeme kapılarında çocuklarının katillerinin cezalandırılması için bekliyor. Devlet, katilleri öylesine koruyor ki, 4,5 yıldır
aileleri dinleyen, katillerin suçunu gören
hakim emekliye ayrılacağı için değiştiriliyor. Amaç adaleti sağlamak olmadığı için yolu dolandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yoksa deliller
ortada, katil belli, sadece ceza yok
ortada.
Çünkü “adalet” patronları korumaktadır. Çünkü “adalet”, katillerin
bekçisidir. Adalet adam seçmektedir.
Halkın adaleti ise katillerin mezar
kazıcısıdır. Suçlu malumsa ceza da
malumdur çünkü. Ama şunu da biliriz
ki, halkın adaletini uygulamak bedel
ister. Bedel ödenmeden zafer de, hak
da kazanılamaz.
Cüret ve bedel ödeme kararlılığıyla
hareket edilirse ancak katillerden
hesap sorulabilir.
Ekmek ve adalet kavgası tüm kavgaların anasıdır! Adalet için yalvarmıyoruz; savaşarak kazanacağız!
Halkı adaletsiz bırakmayacağız.
Nasıl ekmek bize gerekliyse, adalet
de bize gereklidir. Adaleti kendi meşruluğumuzla, haklılığımızla sağlaya-

Ankara’daki Ortadoğu Sanayi ve
Ticaret Merkezi (OSTİM) Organize
Sanayi Bölgesi’nde 3 Şubat 2011’de
meydana gelen, 20 kişinin ölümü ve
çok sayıda kişinin yaralanmasıyla
sonuçlanan 2 patlamada sorumlularla
ilgili Ankara 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 4.5 yıldır süren davanın son duruşması 26 Haziran’da görüldü. Davada yine karar çıkmadı. Bir
önceki duruşmada kararın açıklanacağı
duyurulmasına rağmen, mahkeme başkanı yıllık izne ayrıldı. 4,5 yıldır süründürülen dava 9 Eylül tarihine ertelendi.
Karar günü bilinçli olarak heyet değiştirilerek, katillerin koruyuculuğuna
devam edildi.

‘ADALETLİ VE CESARETLİ
OLUN’
“Kazanç hırsıyla usulsüz ve kaçak
tüp dolduranlar, satanlar... Satın aldıkları tüplerin kullanılması, depolanması
kurallarına uymayanlar, ruhsatsız işyerinde imalat faaliyeti sürdürenler...
İşçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
almayanlar, işçilere eğitimlerini vermeyenler... Denetim sorumluluğunu
yerine getirmeyenler, göz yumanlar...
Göz göre göre canlarımızın hayatını
kaybettiği bu katliamdan sorumludurlar
ve üst sınırdan en ağır cezalarla cezalandırılmalıdırlar”
(OSTİM’de öldürülen işçilerden
Dilek Gürer’in kardeşi Demet Gürer)

“Adalet denince akla her
zaman suç ve ceza kavramları
gelir. Suçlunun cezasını çekmesi
böylece adaletin yerini bulması
gerektiğine inanılır. Bu durumu
insanların vicdan gibi temiz
duygularına en yakın kavramın
adalet kavramı olması açıklar.
Çünkü vicdanen rahata kavuşmak adaletle mümkündür.
Burada inanmak da etkilidir.
Suçluya, cezasına ve adaletin
hassas terazisine tam olarak
inanan insan vicdanen huzurlu
olabilir. Peki cezayı belirleyen
nedir? Ya da hangi suça, hangi
ceza verilirse adaletli olunur?
İşte bunu belirlemek önemlidir.
Adaletin hassas terazisi burada
devreye girer.”

cağız. Halkın çıkarlarına uygun olmayan, halktan yana olmayan hiçbir şey
adil değildir.

Adaletin Olmadığı
Bir Düzen Tüm
Meşruluğunu Yitirmiştir
"Tıkır tıkır işleyen" kurumları olabilir, onlarca "reform" da yapılabilir,
"yargı bağımsızlığı" üzerine nutuklar
birbirini de izleyebilir, hatta bu konuda
en mükemmel yasal düzenlemeler de
yapılabilir. Ama o yargı, adalet dağıtamıyorsa, halkı katledenler cezasız
kalıyorsa; her şey göstermelik ve
yargının bu niteliğini gizlemeye yönelik demektir.
Ve halk düşmanları unutmasınlar
ki; açlık, adaletsizlik ve zulüm
oldukça, egemenler 'güvenlikte'
olamazlar!
Halkın adaleti er ya da geç hesap
soracaktır. Adalet ekmeği, halkın
fırınlarında pişecektir.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

AYDOS

GÜLSUYU

ADALET HALKIN ELLERİNDEDİR
ADALETİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ!
Her hafta salı günleri mahallelerde
adalet için tencere-tava eylemleri
gerçekleşmeye devam ediyor.
Halk Cepheliler her çaldıkları kapıda, her dağıttıkları bildiride halkımızın adalet özlemine, umudu ve
coşkuyu ekliyorlar..
İstanbul mahalleleri’nde tenceretava eylemleri yapıldı.

Okmeydanı:
Adalet için tencere-tava eylemleri
kapsamında Okmeydanı’nda da bu
eylem gerçekleşti. 23 Haziran salı
günü saat 21.00’de Sibel Yalçın Parkı’nda toplanan Halk Cepheliler, tencere-tava çalarak halka çağrılar yaptı.
Bu hafta adalet eyleminin konusu
Hasan Ferit Gedik için adalet olduğundan Hasan Ferit’in mahkeme süreci anlatılarak Hasan Ferit için sloganlar atıldı. Gerçek adaletin halkın
ellerinde olduğuna vurgu yapılan eylemde, ‘Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür’, ‘Ferit İçin Adalet İstiyoruz’,
‘ Adalet İstiyoruz Alacağız’, ‘ Yaşasın
Halkın Adaleti’ sloganları atıldı.
Sibel Yalçın Parkı’nda başlayan
yürüyüş, Mahmutşevketpaşa Sağlık

Ocağı önünden geçilerek üst Mahmutşevketpaşa bölgesine gelindi.

Alibeyköy:
23 Haziran'da adalet kampanyası
dahilinde haftanın her salı günü yapılan tencere tava eylemi yapıldı.
Gülpa Meydanı’nda buluşan Halk
Cepheliler tencere tava çalarak Saya
Yokuşu’na doğru yürüyüşe geçti.
Tencere tava sesini duyan halk evlerinden balkonlara, camlara çıkarak
Halk Cepheliler’e destek oldular.
Halk Cepheliler balkondaki halka
hitaben ajitasyon çekip “Halkımız,
bu ülkede adalet yok, adalet istiyoruz
alacağız vermeyecekler zorla alacağız" dediler.

Aydos:
23 Haziran'da kapı çalışmasına
çıkan Halk Cepheliler halka, adalet
kampanyasını anlatıp mahallede tencere tava eylemini örgütlediler. Saat
20.30 olduğunda ellerinde tencere
tavayla sokağa çıkan Halk Cepheliler
"Berkin İçin Adalet İstiyoruz", "Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür", "Adalet
İstiyoruz! Alacağız!", "Yaşasın Halkın

Bahçelievler Halk Cephesi
Film Gösterimi Yaptı
Bahçelievler Halk Cephesi adalet kampanyası çerçevesinde 26 Haziran'da halkla beraber Kemal Sanal'ın "Davacı" filmini izledi. Film gösterimine 100 kişi katıldı.
Film çalışmasında Halk Cepheliler 23 Haziran'da film
çağrısı için 10 adet afiş astı ve 80 kapı gezerek halkı filme
davet etti.

Adaleti" şeklinde sloganlar attılar.

Gülsuyu - Gülensu:
23 Haziran'da Çiftlik Sokak’ta
saat 17.00 ile 19.00 arasında akşam
saat 21.00'da adalet için, Hasan Ferit
için tencere-tava çalma ve ışık söndürme eylemi olduğu anlatılarak bildiri dağıtıldı. Akşam saat 21.00’da
tencere-tavalarla, ıslıklar ve alkışlarla
yürüyüş başladı. Sık sık “Hasan Ferit
İçin Adalet İstiyoruz”, “Adalet İstiyoruz Alacağız”, “Çeteler Vuruyor
Polis Koruyor” sloganları atıldı.
Eylemde çekilen ajitasyonlarda
“Hasan Ferit vurulalı 2 yılı geçti
mahkemelerde çeteciler üçer beşer
serbest bırakılmakta. Düzenin mahkemelerinde adalet yok adaleti biz
sağlayacağız. Hasan Ferit için adalet
için sizleri de tencere-tava çalmaya
ışıklarınızı yakıp söndürmeye çağırıyoruz” denildi.

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

İkitelli:
23 Haziran'da Atatürk Mahallesi
13. Sokak’ta ve kesişen sokaklarda
adalet talebini dile getirmek için tencere
tava çalma eylemi gerçekleştirildi.

HMM "Adalet" Konulu Film İzledi
Halkın Mühendis Mimarları, Adalet Kampanyası çerçevesinde "O da Bir Ana" filmini izledi. 19 Haziran’da
Harita Mühendisleri Odası'nda yapılan film gösterimine
10 kişi katıldı. Film sonrası değerlendirme yapan Halkın
Mühendis Mimarları, emperyalizmin yeni sömürgesi ülkelerde en basit demokratik haklar için bile büyük bedeller
gerektiren bir mücadele yürütülmesi gerektiği vurguladı.
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Röportaj

Bu Düzenin Adaleti Yok
Yaşasın Halkın Adaleti

OKMEYDANI

Yıkımları Önlemenin
Tek Yolu Ortak
Mücadeleden Geçer!
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Okmeydanı Halk Meclisi tarafından,‘Kentsel Dönüşüm Değil Yerinde
Islah İstiyoruz’ paneli yapıldı.‘Kentsel
Dönüşüm Projesi’ halkın direnişi karşısında mahkeme tarafından yürütmesini
durdurulmak zorunda kaldı. Ama yoksul
evlerine göz dikmiş olan açgözlü tekeller,
AKP eliyle Okmeydanı ve çevresini
‘Riskli Alan’ ilan edilerek bir an önce
yıkıma başlamak istiyorlar.Buna karşı
Halk Meclisi üyeleri halkı bilgilendirmek
ve halkın örgütlülüğünü güçlendirmek
amaçlı bir panel örgütlediler.21 Haziran'da Sibel Yalçın Parkı’nda gerçekleşen
panel, saat 17.00’de başladı.Panele Halkın Mimarları, Umut Hukuk Bürosu
avukatı Özgür Yılmaz ve Halk Meclisi’nden Musa Aykanat konuşmacı olarak
katıldı.Halkın Mühendislerinden gelen
bir katılımcı, başından geçen bir olayı
anlattı. Sulukule’de yapılan yıkımdan
sonra stajyer olarak müteahhitlerin toplantısına katıldığını,orada bulunan müteahhitlerin halkın sorunu değil sadece
yaptıkları yanlış yıkım tekniklerini konuştuğunu ve tek amaçlarının halkın
elindekini nasıl alabilirim derdi olduğunu
anlattı.Sonra sözü Özgür Yılmaz alarak
davanın yasal sürecini anlattı. Bu yasal
sürecin aslında halkın çıkarına olmadığını, müteahhitlere karşı uyanık davranmak gerektiği ve örgütlü hareket
edilmesi gerektiğini anlattı.Panele 70
kişi katıldı.

Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?
Hidayet Alışkan: İstanbulGazi Mahallesi’nde oturuyorum...
Yürüyüş: Adalet var mı?
Hidayet Alışkan: Adaletin olduğuna inanmıyorum. Günümüz
Türkiye’sinde AKP’nin emperyalizm dayatmasıyla halkın daha
çok açlık sınırına dayandığı bir
ülkede adalet olduğuna inanmıyorum.
Yürüyüş: Adalet neyi ifade
ediyor sizin için?
Hidayet Alışkan: Adalet şu
an benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü baktığımız zaman
bir tecavüzcü daha düşük bir ceza
alıyor. Kendi düşüncelerini, özgürlüğünü ifade eden bir insan,
adaleti sağlamak isteyen bir insan
ülkemizde daha çok ceza alıyor.
Bir tecavüzcüyle aynı sisteme giriyor, sadece düşüncelerini söylüyor. Yani yoksulun yanında olan
bir insan, ezilenlerin yanında olan
bir insan ülkemizde en ufak bir
şeyde yıllarca hapis yatabiliyor.
Yürüyüş: Peki nasıl adalet
sağlanabilir?
Hidayet Alışkan: Adalet halkla sağlanabilir. Halkın iradesiyle
sağlanabilir. Baktığımız zaman
milletvekillerinin çoğu hep parası
olan insanlardır. Ve bunlar bir
halkın içinden çıkmayan insanlardır çoğunlukla. Milletvekilleri
bu şekilde halkı temsil etmiyor
benim gözümde.
☆☆☆
Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?
Remzi Say: Bakkal işletiyorum. 32 yaşındayım. Diyarbakır
ili, Bağlar ilçesinde oturuyorum.
Yürüyüş: Adalet var mı?
Remzi Say: Adalet yoktur.

Eşittlik yoktur. Bu gözönünde
olan bir şeydir.
Yürüyüş: Adalet neyi ifade
ediyor sizin için?
Remzi Say: Eşitliğin sağlandığı, ölümlerin olmadığı, siyasilerin kardeş olduğu bir ortamı
ifade eder.
Yürüyüş: Peki nasıl adalet
sağlanabilir?
Remzi Say: Başbakanların,
ülkeyi yönetenlerin elindedir. Sağ
duyulu olmalıdır. Kürt, Türk,
Zaza, Çerkes, Roman... Hepsinin
haklarını, bütün milletlerin haklarının eşitliği sağlanmalıdır, eşit
olmalıdır. Böyle adaletsizlik devam ederse iç savaş çıkar.
☆☆☆
Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?
Büşra Gül Doğan:18 yaşında
öğrenciyim. Diyarbakır/Kayapınar
semtinde oturuyor.
Yürüyüş: Adalet var mı?
Büşra Gül Doğan: Adalet
yok tabiki; insanlar istediği dini
yaşayamıyor istediği dilde konuşamıyor. Adalet olsa ırk ayrımı
yapılarak bunca insanın ölümü
izlenir miydi? Kadınlara tecavüz
edilerek bütün dünyalarının yıkılması izlenir miydi?
Yürüyüş: Adalet neyi ifade
ediyor sizin için?
Büşra Gül Doğan: Adalet
herkesin belli kurallar etrafında
ırk ayrımı yapılmadan, zengin fakir ayrımı yapılmadan yaşayabilmesidir.
Yürüyüş: Peki nasıl adalet
sağlanabilir?
Büşra Gül Doğan: Adalet bakış açıları geniş, daha açık görüşlü
insanların devletin başına geçmesiyle olur.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!
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BAHÇELİEVLER ÇAYAN

ADALET İSTEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
Çayan'da kurulduğu günden bu güne
defalarca polisler tarafından saldırıya
uğrayan çadır direnişi devam ediyor.
Adalet için 3 günlük dönüşümlü açlık
grevi planlı programlı bir şekilde film
gösteriminden, kapı çalışmasına, bildiri
dağıtımına kadar her şey düzenli bir
şekilde yapılıyor. Halkın adalet çadırına
desteği artarak sürüyor. Çadır direnişinde
birçok yeni insanla tanışıldı.

Çayan:

23 Haziran'da "Adalet İstiyoruz Alacağız" kampanyasının her
salı günü yapılan tencere-tava eylemlerinin ikincisi yapıldı. Birsen Sokak’ta
ajitasyon çekilerek davullarla, sloganlarla birlikte tava tencere eylemi
yapıldı. Halkımızda balkonlardan eyleme alkışlarla tava ve tencerelerle
destek verdiler. Eylemde halk adalet
çadırına davet edildi. Adalet çadırına
polislerin her akşam saldırmasına vurgu yapılarak en büyük adaletsizliği
adalet çadırına saldırarak yaptıkları
dile getirildi. 3 kişinin katıldığı kapı
çalışmasında 100 kapı çalındı. Bir
sonraki gün Nilgün Sokak’ta kapı çalışması yapıldı ve kampanya anlatıldı.
Çalışmada 32 kapıya gidildi. 25 Haziran'da Dilek Sokak'ta yapılan kapı
çalışmasında 30 eve kampanya anlatıldı ve kampanya bildirileri dağıtıldı.

Kuruçeşme: Halk Cepheliler, 2223 Haziran'da kapı çalışması yaptı. 23
Haziran’da tencere tava eylemi yapıldı.
Halkın pencerelerden alkışlarla destek
verdiği eylemde “Adalet İstiyoruz Alacağız!, Halkız Haklıyız Kazanacağız!,
Elif, Şafak, Bahtiyar Yıkılacak Saraylar"
sloganları atıldı. Halk Cephesi’nin kampanya bildirisi okundu.

Bahçelievler:

Halk Cephesi Yenibosna Pazar Pazarı'ndan adalet istiyoruz diyerek 24 Haziran'da "Halkız
Haklıyız Kazanacağız" bildirilerini
halkta ulaştırdılar. Halktan bir kişi
“Bu ülkede adalet yok. Adaleti Şafaklar, Bahtiyarlar sağladı” diyerek
yanımızda olduğunu söyledi. Çalışmada 150 bildiri dağıtıldı. 26 Haziran'da yapılan kapı çalışmasında kampanya çerçevesinde yapılacak film
gösterimi için bildiri dağıtıldı ve dergi
tanıtımı yapıldı. Yapılan çalışmada
100 kapıya gidilirken 100 film bildirisi
ve 8 dergi verildi.

İkitelli: 23 Haziran'da kapı çalışması
yapıldı. 21 Haziran günü gidilen evlerin kapısı tekrar çalınarak "Adalet
İstiyoruz" kampanyasının üzerine daha
ayrıntılı sohbet edildi. Yapılan kapı
çalışmasında 50 bildiri dağıtıldı. Bir

sonraki gün ise Parseller esnafına dergisi ile birlikte adalet kampanyasının
bildirileri verildi. Kampanya süreci
kısaca anlatıldı, adalet talebinin daha
gür olması için 15 esnafa kumbara
bırakıldı. 55 bildiri dağıtıldı. 26 Haziran’da yapılan çalışmada Ziya Gökalp Mahallesi'nde bildiriler dağıtıldı.
Yürüyüş dergisinin de tanıtımının yapıldığı çalışmada yaklaşık 100 bildiri
dağıtıldı, 20 dergi halka ulaştırıldı.

1 Mayıs: Mahallede 24 Haziran'da
kapı çalışması yapıldı. Merkez Mahallesi'nde yapılan kapı çalışmasında
halka adalet kampanyasıyla ilgili bilgi
verildi. 1000 bildiri halka verildi. Aynı
gün içerisinde Pazar sokakta yapılan
kampanya çalışmasında 20 kapıya gidildi. Akşam tencere-tava eylemi yapıldı. Çalışma sonrası Çayan adalet
çadırına destek ziyaretine gidildi.
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Altınşehir: Şahintepe Mahallesi'nde
22 Haziran’da kampanyası kapsamında
kapı çalışması yapıldı. Akşam Cumartesi Pazarı sokaklarında tek tek
kapılar çalınarak kampanya anlatıldı,
bildiriler dağıtıldı. 30 eve gidildi. Beraber içilen çayların ardından aile
Grup Yorum konserine davet edilerek
sohbet bitirildi.

Okmeydanı’nda Hasan Ferit İçin Panel;
Adalet İstiyoruz, Alacağız!
Hasan Ferit, sadece uyuşturucu çeteleri tarafından değil,
bizzat AKP tarafından katledildi. Çeteler, AKP’nin polisi
tarafından himaye edildiler, hesap sormak isteyen devrimciler
tutuklandı. Polisi ve yargısıyla devlet çetelerini aklamaya
çalışıyor. Mahkemelerde birer birer tahliye ediliyorlar.
Bu adaletsizliği anlatmak, Hasan Ferit’in mahkemelerini
sahiplenmek amacıyla Okmeydanı’nda bir panel düzenlendi.
Saat 21.00’de Sibel Yalçın Parkı’nda başlayan panelde ilk
olarak hazırlanan bir sinevizyon izlendi. Sinevizyondan
sonra panele geçildi. Panelde ilk anlatımı yapan Halk
Cepheli, Gülsuyu süreci ve çetelerin saldırılarına karşı

yapılan mücadeleye değindi. Bunun düzenin politikalarından
bağımsız olmadığı vurgulandı. Bu mücadelenin şu an
yürütülen adalet kampanyasının temelini oluşturduğuna değinildi. Daha sonrasında şu an yürüyen adalet kampanyası
ve bununla beraber bir adalet sorunu olan Hasan Ferit mahkemelerinin nasıl örgütleneceği konuşuldu. Mahkemelere
özellikle de katılımların düşük olduğu mahkemelerde faşizmin
pervasızlığı anlatıldı. Adalet istemek için Ferit’in mahkemelerinin sahiplenilmesi gerektiğine de değinilerek panel
sonlandırıldı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı panel, 22.30’da
sona ermiş oldu.
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Fatma Gezer’i Hastanelik Eden Kirpi Eti Değil; Yağma, Talan, Sömürü Düzenidir!
Ak Saray’da 1 Miyonluk İftar Sofralarında Yiyip İçtiğiniz Açlıktan
Kirpi Yemek Zorunda Kalan Halkımızın Eti ve Kanıdır!

Açların Öfkesinden
Kurtulamayacaksınız!
Aç Çocuklar Gülsün Diye
Ekmeğe, Adalete, Doysun Diye Savaşıyoruz!
Geçen hafta “Kirpi eti hastanelik etti” haberi burjuva medyada magazinleştirilerek verildi.
Haber şöyle diyor: “Ailesiyle
birlikte yediği kirpi etinin kemiği, 13 yaşındaki Fatma Gezer adlı çocuğu canından ediyor. Nefes alamadığı şikayetiyle
hastaneye getirilen küçük kızın
akciğerine saplanan kemik operasyonla çıkartılarak, tekrar nefes alması sağlandı.”
Haberin devamında doktorların
açıklaması var: “Hastamızın, boğazına kaçan cismin kirpi kemiği olması dolayısıyla vakanın dünya tıp
literatürüne girmesini bekliyoruz."
Haberde Fatma Gezer’in neden
kirpi eti yemek zorunda kaldığı yok...
Fatma Gezer’in yaşadığı Ankara
Çukurambar Mahallesi Türkiye gerçeğini anlatan tablo gibidir.
Eski bir gecekondu mahallesi olan
Çukurambar’da lüks alışveriş merkezleri, iş merkezleri, lüks konutlar
adeta gecekonduların sırtına basarak
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yükselmiştir.
Doğudan batıya önünden Eskişehir
yolu, güneyden kuzeye Konya yolunun sınırlarını çizdiği, sırtını ODTÜ
ormanlarına yaslayan çukurda kalan
bir mahalledir... Anadolu’nun dört
bir yanından göçüp gelen yoksul halkımız yaşar...
Armada gibi Ankara’nın en lüks
AVM’si, AKP Genel Merkezi,
AKP’lilerin lüks konutları adeta kuşatmıştır Çukurambarı... Tayyip’in
Ak Sarayı da tam karşısındadır.
Çukurambar’da yoksul bir gecekonduda yaşayan 13 yaşındaki Fatma
Gezer’in ailesinin durumu Ankara’nın
en lüks AVM’lerinin nasıl yükseldiğini anlatıyor.

Birçok burjuva medyanın
magazinleştirerek verdiği haberde vermedikleri asıl gerçekler, Fatma Gezer ve ailesinin
kirpi etini aç oldukları için yemek zorunda kaldıklarıdır. Fatma
Gezer ve ailesinin karınlarını
semt pazarlarında, pazar dağıldıktan sonra pazar yerinde kalan
çöplerden topladıkları sebzelerle doyurduğudur.
Gecekondu bahçelerinden yakaladıkları kirpiyi yedikleri gün, sofralarının zengin olduğu gündür.
Akciğerine kirpi kemiği saplanan
Fatma Gezer’in ölümle pençeleştiği
günlerde, Çukurambar’ın karşısında
tüm heybetiyle duran Tayyip’in Ak
Sarayı’nda, 200 bin (ikiyüzbin) kişiyi
doyuracak dev masada, 28 kişinin
davetli olduğu iftar sofrası kurulmuştu.
İftar sofrasının davetlileri ise tam
bir ibretliktir.
Ramazan ayı boyunca israfın haram olduğu ve orucun israfı önlemedeki faydaları vaiz edilir yoksul

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

halka...

KORKMUYORLAR!

1.008.020 (BİR MİLYON SEKİZ
BİN YİRMİ) liralık iftar sofrasının
davetlileri eski ve yeni diyanet işleri
başkanlarından oluşuyordu.

Onların dini, imanı... her şeyi
sahtedir.

1 milyonluk zırhlı makam arabası
ile gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, zırhlı arabası
ve korumaları eşliğinde geldi iftar
yemeğine...

Dini, imanı, kitabı halkı kandırmak
için kullanıyorlar. Halkı uyutmak için
kullanıyorlar. “Allah korkusu”nu da
halkı korkutmak için kullanıyorlar...

Halka “israf günahtır” vaizi verenlerin iftar sofrasına bakın birde...

Allah korkusu olsaydı o din adamlarında, halkımız açlıktan kirpi eti
yerken, 1 MİLYON LİRAYI AŞAN
İFTAR SOFRASINA OTURABİLİRLER MİYDİ?

Neyin, ne kadar olduğunun fiyatı
yukarıdaki tabloda yazıyor. Toplam
maliyeti 1.008.020 lira.

Allah korkusu olsaydı, zırhlı araçlara binmezler, ibadet ederlerdi. “Allah’ın iyi kulu” olmaya çalışırlardı...

Sadece 28 “din görevlisi” için
hazırlanan 1.008.020 (BİR MİLYON
SEKİZ BİN YİRMİ) lira ile tam
200.000 (İKİ YÜZ BİN) kişinin karnı
doyurulabiliyor.

Halka “kadere ve kazaya inanacaksın” diyorlar. Açlık, yoksulluk,
işsizlik, iş cinayetlerinde ölmek “alın
yazısı, kader” diyorlar. “İmanın şartı”
sorgulamayın diyorlar...

Bu sofra Fatma Gezerler’in neden
aç kaldıklarını, neden pazar yerlerindeki çöplerden toplanan sebzelerle
karınlarını doyurmak zorunda olduklarını, neden kirpi eti yemek zorunda
olduklarını göstermektedir.

Madem ki “alın yazısı, kader”
ise neden zırhlı araçlara biniyorsunuz?
Peşinizden gezdirdiğiniz koruma ordusu neyin nesi oluyor?

Fatma Gezer’i hastanelik eden
kirpi eti değil; yağma, talan, sömürü
düzenidir!
Ak Saray’da 1 miyonluk iftar sofralarında yiyip içtiğiniz, açlıktan
kirpi yemek zorunda kalan halkımızın
eti ve kanıdır!

Allah’tan Değil,
Açlardan Korkuyorlar!

İKİYÜZLÜ, RİYAKAR, YALANCI, HIRSIZ, SAHTEKARLAR... Halkın inançları dahil her şeyini sömürüyorlar... Allah’tan değil,
halktan korkuyorlar.
Pervasızca yapıyorlar hırsızlığı.
Söyledikleri her söz yalan... Hepsinde
de “imamın dediğini yapın, yaptığını
yapmayın” anlayışı hakimdir. Onun
için iki yüzlü sahtekardırlar... Onun
için yalanda, talanda, hırsızlıkta, adaletsizlikte bu kadar pervasızlar.
Suçları o kadar büyük ki, saraylardan çıkıp halkın içine giremiyorlar.
Zırhlı araçlardan inemiyorlar...

Bir din adamı neden 1 milyon liralık zırhlı araçlara binmek zorunda
kalsın? Ak Saray’a iftar yemeğine
gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez neden peşinde korumalarla
gezmek zorunda kalır?

KORKULARI HALKTANDIR!
AÇLARIN ÖFKESİNDENDİR!
AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKLAR!

Halka iyiliği, doğruluğu, dürüstlüğü, yalan söylememeyi, hırsızlık
yapmamayı, haram yememeyi vaaz
eden bir din görevlisi Allah’tan başka
neden korkabilir?

Milyonluk iftar sofralarında yedikleri, milyonlarca işsizin etidir...
Bizim alın terimizi, emeğimizi yiyorlar o iftar sofralarında. İçtikleri
bizim kanımızdır.

Zırhlı araçlarla kimlerden korunuyor Diyanet İşleri Başkanı?

Açlıktan kirpi eti yemek zorunda
kalan halkımız, kirpilerin dikenini
onların ciğerlerine saplayacak... İşte
bu gerçekten korkuyorlar ve onun
için zırhlı araçlardan inemiyorlar..

HALKTAN KORKUYORLAR!
TAM TERSİNE ALLAH KORKULARI YOKTUR! ALLAHTAN

Aç Çocuklar Gülsün Diye,
Ekmeğe, Adalete Doysun
Diye Savaşıyoruz!
Tarih 26 Ekim 1993... Ankara
Balgat Cevizlidere’de bir gecekondu.
Cevizlidere Çukurambar ile aynı
semtte bulunuyor. Tayyar Turhan Sayar ve Yaşar Yılmaz adında iki devrimci, faşizmin cellatları tarafından
kuşatıldıkları gecekonduda saatlerce
çatıştıktan sonra şehit düştüler.
Tayyar Turhan Sayar ve Yaşar
Yılmaz, Fatma Gezerler açlıktan ölmesinler diye, kirpi yemek zorunda
kalmasınlar diye ekmeğe, adalete aç
halkımız; ekmeğe, adalete doysun
diye Halk Kurtuluş Savaşçısı olmuşlardı. Sömürü, yağma, talan düzeninde
adaleti sağlamak için savaştılar ve
şehit düştüler...
Tayyarlar’dan, Yaşarlar’dan; Şafak, Bahtiyar, Elif Sultanlar’a ekmek,
adalet, özgürlük için savaşımız sürüyor, sürecek... Çünkü açlık, yoksulluk, baskı, terör, zulüm bitmedi,
sürüyor.
Çünkü, dünden bugüne halkın
kanını emenler, halkımızı sömürmeye
ve ülkemizi talana devam ediyorlar.
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Dün de, bugün de... Ülkemizde
halk için adalet hiç olmadı. Halkın
kanını emenler lüks villalarında, saraylarında lüks içinde yaşarken, yoksul halkımız çöplerden yiyecek toplamaya devam ediyor. Çocuklarımız
açlıktan ölmeye devam ediyor.
Onun için savaşıyoruz. Aç çocuklarımız gülsün diye savaşıyor.
Ekmeğe, adalete aç olan halkımız;
ekmeğe adalete doysun diye savaşıyoruz...
Halk düşmanlarının korkuları bundandır. Saraylarından çıkamamaları,
iftara bile zırhlı araçlarla gitmeleri,
zırhlı araçlardan inememeleri bundandır. Düzenin adaleti yok...
HALKIN ADALETİNDEN
KORKUYORLAR!
AÇLARIN ÖFKESİNDEN,
HALKIN ADALETİNDEN
KAÇAMAYACAKLAR!
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Kavga Moralle Yürür!
Hak ve Özgürlüklerimizi
Ancak Moralle Alabiliriz!
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Hatice Yüksel direndi ve kazandı. Elbetteki bu zafer
tek başına Hatice Yüksel'in değildi. Bu zaferin sahibi
onun kadar, onu yalnız bırakmayan devrimci memurların,
meslektaşlarının ve halkımızındır.
Hatice Yüksel direnişiyle; tek başına haklarını kazanmadı... Hatice Yüksel direnişiyle; tek başına faşizmi
dize getirmedi... Hatice Yüksel direnişiyle; tek başına
hukuksuzluğa karşı, hakkını aramadı, adaleti yerine getirmedi... Hatice Yüksel direnişiyle; tek başına sadece
bir örnek yaratmadı... Hatice Yüksel direnişiyle; tek
başına sadece dayanışmayı örgütlemedi...
HATİCE YÜKSEL HER ŞEYDEN DE ÖNEMLİSİNİ YAPTI... DEVRİMCİ MEMURLARA GÜÇ
VERDİ!
MORAL VERDİ! KAVGA DA MORALLE YÜRÜR!
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİ ANCAK MORALLE
ALABİLİRİZ!
Moral üstünlüğü, kavgayı kazanma inancıdır...
Korkan, kaygılar taşıyan, statülerinden vazgeçemeyen
memurlara yol gösterdi...
3 milyona yakın memurun ADI, SESİ, HAKKI OLDU!
MORAL KAZANDI MEMURLAR BUGÜN...
Bir direniş, okyanustaki bir damla gibi, ne kadar
etkisiz de olsa, küçük küçük dalgalanmalarla tüm denize
yayılacak, etkileyecektir.
ÖNEMLİ OLAN; TEK DİRENİŞLE, ASIL OLARAK MORAL GÜÇ YARATMIŞ OLMAKTIR!

Direnen İki Eğitim Emekçisine
Sahip Çıkmayanlara Zorunlu Cevaptır
Kamu Emekçileri Cephesi, 29 Haziran'da EğitimSen "Eskişehir Şube Başkanı Serkan Demir'in Hatice
Yüksel’in Direnişiyle İlgili Açıklamasına Zorunlu Cevap..." başlıklı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada: "...Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı
Serkan Demir, direnen iki eğitim emekçisine sahip
çıkma cesaretini gösteremediği gibi, bu durumu gizlemek
için basın açıklaması yaparak kendini haklı gösterme
yolunu seçmiştir. Yapması gereken, direnen ve işlerine
dönmek için mücadele eden iki eğitim emekçisine sahip
çıkmaktı. Neden sahip çıkmadığını, aslında yaptığı açıklamayla itiraf ediyor. Ve ‘dünya bizim etrafımızda
döner’, ‘direniş mi biz karar veririz’, ‘işten mi atıldın,
bekle sendika karar alsın, ondan sonra birkaç açıklamayla
bir şeyler yaparız’ demektedir.
Bir de ‘sen devlet memurusun, sendika üyesisin,

16

Kendiliğinden sınıf
Devrimci kamu emekçileri
aşılıp, kendisi için sınıf
konumuna ulaşılamamış- olarak; bize moral sağlayacak
tır.
bir geleneğe sahibiz.
Bu yüzden biz emek12 Eylül karanlığına karşı,
çileri, kendi mevzisine
kamu emekçilerinin örgütlü
taşımalıyız.
Evet bugün de bunu mücadelesini ortaya koyan,
tek tek küçük gibi gö- meşruluk temelinde memur
rünen ama siyasi ansendikalarını yaratan bir talamda büyük olan dirihe sahibiz. Bunun gücü, burenişlerle yapacağız.
nun deneyim ve geleneğiyle
Bugün bunu Hatice
Yükseller’le, Hatice
hareket edelim. Tarihimize
Yükseller’i çoğaltarak
sahip çıkmak, Ayşenurlar’a,
örgütlülüğümüzü büElmaslar’a sahip çıkmaktır...
yütecek ve kitleselleşeceğiz. İşte bir direniş
hareketlendirmiştir kamu emekçilerini. Biz, ruh taşıyıcıları
olmalıyız.
Hatice'nin direnişiyle, emekçilere ruh taşıma misyonunu
yerine getirmeye çalıştık.
Şimdi bu ruhla Nuriye Gülmen'in direnişini, ondan
da kazandığımız deneyimlerle kamu emekçilerinin sorunlarına yaymalıyız.
Direnişin yarattığı coşku ve moralle örgütlenmeli ve
kitleselleşmeliyiz.
başka açıklamalara katılma, bizim çizdiğimizin dışında
demokrasi mücadelesi verme’ denmektedir. Serkan
Demir; ‘akıl adamı’, ‘akıllı solcu’dur, ‘akıllı sendika
başkanı’dır.
Direniş, bedel ödeme, dayanışma, sahiplenme, fiilimeşru ve militan mücadele, asgari demokrasiden yana
olan ve mücadele edenlerde olması gerekenlerdir.
Eskişehir Şube ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda
bunlardan bir tanesi olsaydı, iktidar bu kadar rahat saldıramazdı. Emekçiler bu kadar hak gaspı yaşamazdı.
Mücadelenin nasıl olması gerektiğini ve gaspedilen haklarımızın nasıl kazanılacağını, Hatice Yüksel’in direnişi
ve elde ettiği zaferi kanıtlamıştır. Bundan sonrasının,
sendikalarımızdaki anlayışlara ve yönetim kurulu üyelerine
örnek olması dileğiyle; Serkan Demir’in açıklamalarına
bir de biz cevap verelim istedik. Açıklaması baştan
sona yanlış bilgiler içermektedir. Bu yanıyla doğruları
aktarmak bilinciyle bu açıklamayı kaleme aldık" denildi
ve gerçekler tek tek maddeler halinde ele alındı.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Röportaj

Tarih Bir Kez Daha
Direnenlerin Zaferini Yazdı!

“Asıl Mesele Mücadeleye Başlama İradesini Göstermek”
Eskişehir’de ingilizce öğretmeni
olan Hatice Yüksel adalet istediği
için görevinden uzaklaştırılmıştı...
Bu adaletsizliğe karşı da direnen
Yüksel direnişinin 30. gününde zaferi
kazandı. Yüksel ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz...
***
Yürüyüş: Direnişiniz zaferle sonuçlandı, sizi ve Kamu Emekçileri
Cephesi'ni zaferiniz nedeniyle kutluyoruz. Zaferi nasıl kazandığınızı
anlatır mısınız?
Hatice Yüksel: Teşekkür ederim.
Çadır direnişimin 30., açlık grevimin 10. gününde, 26 Haziran’da
Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
çağırılarak, görevime iade edildiğimi
tebliğ eden yazıyı aldım. Hakkımda
yürütülen soruşturma tamamlanıncaya
kadar güvenlik bahanesiyle uzaklaştırılmıştım. Aylardır bilinçli şekilde
bitirilmeyen soruşturma henüz savunma aşamasına yeni gelmişken
işime döndüm. Bu da elbette bu keyfiyete karşı yürüttüğümüz direnişin
ve mücadelenin sahiplenilmesinin
sonucuydu. Direniş boyunca bana
ve arkadaşlarıma güç veren haklılığımızdan aldığımız meşruluktu. Çok
iyi biliyoruz ki bu ülkede nereye
baksan adaletsizlik görüyorsun, benim
yaşadığım durum bunun yalnızca bir
örneğiydi. Ve adaleti mahkemelerde,
davalarda kazanamadığımızın da örneklerini sayısız kez yaşadık. Buna
olan tepkimiz ve adaleti kazanma
kararlılığımız direnişi diri tuttu. Zaferin kazanılmasındaki en önemli etken sahiplenmeydi. Kamu Emekçileri Cepheli arkadaşlarım süreci
benimle birlikte yaşadılar. Asla tek
kişi olmadım, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek hep birlikte
omuzladık mücadeleyi. Sahiplenme
yalnızca kendi arkadaşlarımla sınırlı
da kalmadı. En başta da halkımızın
adalet duygusuna güvenerek başlamıştım direnmeye ve bu güvenin boşuna olmadığı bir kez daha kanıtlandı.

Zaferlerimize Yeni Zaferler Ekliyoruz
Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!
Eskişehir Adalar'da Hatice Yüksel'in çadır direnişinin zafer kutlaması
26 Haziran'da yapıldı. Çadırın hemen
yanında yapılan kutlama programı
"Halkın Ekmeğidir Adalet" şiiriyle
başladı. Şiirin ardından Hatice Yüksel
süreci anlatan basın açıklamasını
yaptı ve sözü Nuriye Gülmen'e bıraktı. Nuriye Gülmen, Osmangazi
Üniversitesi’ndeki işinden atılma
sürecini anlatarak, işine dönene dek
mücadele edeceğini, yakın zamanda
Tanımadığım pek çok insanla tanıştım
bu süreçte, dayanışma içinde olduk.
Örneğin, çadırın önünde zabıta durduğunda hiç karşılaşmadığım insanlar
koştu geldi sorun olma ihtimaline
karşı. Türkiye halkları olarak, öyle
çok karşılaşmışız ki adaletsizliklerle,
herkes kendisinde bir şeyler buldu
ve mücadelenin bir ucundan tuttu.
Böylece hep birlikte, adalet mücadelesinde bir kazanım daha elde ettik.
Yürüyüş: Süreç burada bitti mi,
davalarınızla ilgili bilgi verir misiniz?
Hatice Yüksel: Süreç henüz tamamlanmadı. Hakkımda yürütülen
soruşturma devam ediyor ve soruşturmanın sonunda ne olacağı belli
değil, sürgün ihtimaliyle karşı karşıya
kalabilirim. Durumumda soruşturulacak herhangi bir şey yok, demokratik,
meşru bir hakkımı kullandım. Bu nedenle soruşturma sonucunda böyle
bir cezalandırılma kabul edilemez.
Dolayısıyla, mücadelem de bitmiş sayılmaz. Sürgün edilmem durumunda
mücadele etmeye devam edeceğim.
Ayrıca katıldığım basın açıklamasıyla
ilgili davam sürüyor. 3 Temmuz’da
ikinci duruşması görülecek.
Yürüyüş: Bu direniş size neyi
öğretti?
Hatice Yüksel: Direniş sürecinde

bir çadır direnişiyle mücadelesine
devam edeceğini söyledi. Ardından
Kamu Emekçileri Cephesi adına Akman Şimşek söz alarak, bu ülkede
adaletin mahkemelerde değil ancak
ve ancak mücadeleyle sağlanacağını,
bu nedenle bu çadır direnişinin bir
örnek teşkil edeceğini ifade etti.
"Kerem Gibi" şiirinin okunması ardından müzik programına geçildi.
Şarkılar, halaylar ve marşlardan sonra
çadır dayanışma ile toparlandı.
öğrendiğim pek çok şey oldu. Gücümüzün daha çok farkında olmamız
gerektiğini, mücadele ederek her sorunun üstesinden gelebileceğimizi
öğrendim öncelikle. Bizlere sürekli
zayıf olduğumuz, hukuksuzluklarla
savaşamayacağımız dayatılıyor. Oysa,
bizler emekçiler olarak haklıyız ve
bu haklılık inanılmaz bir güç ve mücadele azmi sağlıyor. Normal şartlarda
yapamayacağımızı düşündüğümüz
pek çok şey, mücadele sürecinde zor
gelmiyor.
Örneğin, çadır direnişi sürecinden bahsedebilirim. Günlük yaşam
içerisinde yastığı, yatağı yadırgadığım
için arkadaşlarımda bile kalmazken,
mücadele içerisinde bir çadırda
kalmak zor gelmiyor. Bir öğünü atlayınca açlığın çok ağır basmasına
rağmen günlerce aç kalmak sıkıntı
yaratmıyor.
Mücadeleye inanmak tüm yaşanacak sorunlardan öncelikli oluyor diyebilirim.
Öğrendiğim bir diğer şey ise, mücadele edenin asla yalnız kalmayacağı. Daha önce de bahsettiğim
gibi, herkesin adaletsizlikten nasibini
aldığı bir toplumuz. Doğal olarak
direnmeye başladığında insanlar sahipleniyor ve sürece dahil oluyor.
Bu da direnişi büyütüyor, direniş bü-

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015
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yüdükçe de motivasyon artıyor.
Kısacası, asıl mesele mücadeleye
başlama iradesini göstermek. Başladıktan sonra, direniş gücünü ortaya
koyuyor ve sorunların çözümü düşünüldüğü kadar zor olmuyor.
Yürüyüş: Atanması yapılmadığı
için intihar eden, disiplin cezaları
yüzünden işten atılan, sürgün yiyen
pek çok eğitim emekçisi var. Bu
hak gasplarına karşı, can kayıplarını
engellemek için ne öneriyorsunuz

memurlara?
Hatice Yüksel: Bunlar çok sık
karşılaştığımız durumlar ne yazık ki.
Bizlere düzenin memurları olmamızı,
verilen angarya işleri yapıp kendi
dünyamız dışına çıkmamamızı dayatmaya çalışıyorlar. En doğal hakkımız olan çalışma hakkımız sınavlarla, mülakatlarla gasp ediliyor, birbirimize rakip gösteriliyoruz. Bunların
temel sebebi korkuları aslında. Gücümüzden korkuyorlar, korkmakta
haklılar da. Biz çoğuz, haklıyız ve

Hatice Öğretmen Direndi Kazandı

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

Basın açıklamasına
katıldığı için görevinden
uzaklaştırılan Hatice
Yüksel açığa alınmasının
79 uncu, çadır direnişinin
30 uncu, açlık grevinin
10 uncu gününde zafere
ulaştı. 25 Haziran'da göreve iadesiyle ilgili resmi
yazı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kendisine
tebliğ edildi. Akşam saat
18.30’da yapılan basın
açıklamasıyla zafer kamuoyuna ilan edildi. Davul zurna eşliğinde türküler
söylenip halaylar çekildi. Cuma sabah 10.00’da Beylikova'da görev yaptığı
Atatürk Ortaokulu'na topluca gidilerek göreve başladığında yanında olundu.
Adaletsizliğin Hüküm Sürdüğü Bir Ülkede Adalet Ancak Direnilerek Kazanılır!

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!
Kamu Emekçileri Cephesi kazanılan direnişle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "Devrimci Kamu Emekçisi Hatice Yüksel, meşru demokratik ve
hatta anayasal hakkını kullandığı için; AKP’nin Eskişehir valisi Güngör Azim
Tuna tarafından 8 Nisan 2015 tarihinde görevinden uzaklaştırıldı. Yasalarda
dahi basın açıklaması yapmak ve katılmak suç değildir. Ama Eskişehir Valisi
keyfi olarak bunu “suç”muş gibi değerlendirdi. Amacı halkı baskı altına alarak,
susturmak ve boyun eğdirmekti. Ülkeyi yönetemedikçe, halka saldırıyorlar.
Yönetememe krizinin intikamını halktan çıkarıyorlar. Hatice öğretmeni de aynı
zihniyetle korkutup, sindirip, susturmak istediler. Sendika kuramaz denildi
ama onlar kurdular. Sokağa çıkamaz dediler ama onlar binler olup sokağa
aktılar. Onlar haklı, fiili, meşru mücadeleye inananların yolundan yürüdüler"
denildi. Hatice öğretmenin de tıpkı Devrimci Kamu Emekçileri Cephesi şehitleri
gibi direniş geleneğini yerine getirdiğini vurguladı. Açıklamaya şöyle devam
edildi: "Bu gelenek Elmas Yalçınlar, Hüsniye Aydınlar, Fidan Kalşenler, Ahmet
Savranlar, Satı Taşlar ve niceleri yaratmıştır. Hatice öğretmen de yolumuzu
açanlardan aldığı güçle direndi ve kazandı. Hak verilmez, alınır. Direnişlerle
elde edilen her hak bedellerle kazanıldı. Tıpkı Hatice öğretmenin yaptığı gibi.
Bu direniş yoldaşları başta olmak üzere, halkın birçok kesimi, kendi güçleri ve
kendi yaratıcılıklarıyla dayanışma ve sahiplenme içerisinde olmuştur. Kazanılan
zafere de ortaktırlar" denildi.
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doğal olarak güçlüyüz de. Tüm bunları
çözmek için tek yolumuz direnmek,
mücadele etmek. Umutsuzluğa kapılmak, teslim olmak sorunlarımızı çözmüyor. Mücadele ederek, örgütlü olarak
gücümüzü kullanmalı ve adaletsizliğe
karşı durmalıyız. Yalnız değiliz, bizlere
benzer sorunlar yaşayan pek çok insan
var. Bazen o ilk adımı atmak, önünde
durulması mümkün olmayan bir gücü
ortaya çıkarıyor. Birlikte, dayanışmayla
hak gasplarını, can kayıplarını engelleyebiliriz.

İşçi Katliamların
Hesabını
Soracağız!
Devrimci İşçi Hareketi Ankara Yüksel Caddesi’nde 26
Haziran'da işçi katliamlarına
yönelik eylem yaptı.
Yapılan açıklamada şunlara
değinildi: "Her ay olduğu gibi
şimdi de Türkiye de yaşanan
işçi katliamlarını kınamak için
buradayız.
Türkiye de en çok ölümlü
kazaların olduğu iş alanı inşaat
ve madenlerdir. En son, iki
gün önce bir inşaat işçisi olan
Emrah Kundur Kâğıthane’de
bir plaza inşaatında asansöre
sıkışarak katledilmiştir. Bu katliamlar bir tesadüf değildir.
Faşist iktidar ve patronlar tüm
işçi katliamlarından ve işten
atılmalardan sorumludur. Bursa
da sendikalara rağmen direnerek haklarının bir kısmını alan
işçiler işten çıkarılmakta. Ford,
Türk Traktör ve Tofaş’ın ardından Mako firmasında çalışan
80 işçi de dün işten çıkarıldı.
Hakkımızı yiyen ve bizi her
gün madende, olmadı inşaatlarda o da olmadı tarımda çalışırken katleden faşist iktidardan hesap soralım. Çalışırken
ölmemek için, direndiğimiz
için, işten atılmamak için örgütlenelim. Adalet talebimizi
daha güçlü haykırmak için
meclisleri kuralım" denildi.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

PATRON SENDİKACILARI ÇALINAN EKMEĞİMİZDEN,
AŞAĞILANAN ONURUMUZDAN SORUMLUDURLAR!
İşçiler sömürüyü ve yoksulluğu
dolaysız olarak yaşıyorlar.
İşçi sınıfı en çok ezilen, en çok
sömürülen, en çok horlanan sınıftır.
Bu koşullar her gün işçileri toplu
halde mücadeleye zorluyor.
Patronlar aylık 100 TL den az
olan bir ücret zammını bile yapmaktan
kaçınıyor.
Serapool işçileri direnişe geçtiklerinde Ramazan ayının ilk günü patron fabrikadaki tüm işçilere tuvaletleri
ve giriş çıkışları dahi kapatıyor.
Kocaeli’nde Enpay işçilerine her
yıl düzenli olarak verilen sahur yemeği işçiler sendika değiştirdiler diye
kaldırılıyor.
Tuvaletleri kullanıma kapatan, üç
kuruş zammı bile çok gören bir düzende, işçilerin direnmeleri kaçınılmazdır.
Bu yanıyla ülkemizde işçiler; gasp
edilen ekmeklerine, aşağılanan horlanan onurlarına sahip çıkıyorlar.
Ancak; bu hak arayışları kadar
gerçek olan bir başka durum da, bu
hareketliliğin artık birbirinden farkı
kalmayan reformist önderlikler ve
sarı sendikacılar tarafından boğuluyor
olmasıdır.
Artık patronlara sırtını dayayarak
varlıklarını devam ettiren "patron
sendikacıları" sadece direnişleri etkisizleştirip sonuçsuz kalmalarını
sağlayarak; işçilerin umutlarını ve
morallerini bozarak, onları çaresiz
ve örgütsüz bırakarak yapmıyorlar
bu "hizmetlerini"...
Açıktan ve dolaysız olarak patronları destekliyorlar...
Karşılığında sendikalarda "koltukları" "makam otomobilleri", "sosyal hakları", "harcırahları", "ikrami-

yeleri", "sendikaya ait otelleri"yle
burjuva bir yaşam sürüyorlar.
Türkiye Maden-İş Sendikası’nın
9. Genel Kurulu’nda belirlenen genel
başkanın aylık maaş miktarı: 8815
TL genel başkan yardımcısının aylık
maaş tutarı: 8750 TL
Yurt dışı gezilerinde kullandıkları
hacırah miktarı 250 euro ve ayrıca
100 euro otel gideri ve yol masrafları...Yani toplamda 990 TL.
Yani Eynez Maden Ocakları’ndaki
bir işçinin bir aylık ücretinin dörtte
üçü ediyor.
"Türk-Metal Sendikası’nın Büyük
Anadolu Oteli adıyla, Ankara ve Didim’de beş yıldızlı, Girne ve Ereğli’de
dört yıldızlı olmak üzere dört oteline,
Girne’deki otelinin de eklenmesiyle
otel sayısı beşe yükseldi.
(....)
Bu lüks ve pahalı otellerden üye
işçilerinin yararlanması olanaklı değil. Üyeler ancak, Türk Metal ile işveren örgütü MESS’in birlikte dü-

Metal işçilerinin direnişlerinin
bitmesinin ardından
TOFAŞ........ 83 İŞÇİ
MAKO........ 80 İŞÇİ
RENAULT 142 İŞÇİ
FORD ....... 120 İŞÇİ
OTOTRİM.. 38 İŞÇİ
OPSAN........15 İŞÇİ
işinden atıldı.
PATRONLAR SINIF KİNİYLE
SALDIRIYOR!
İŞÇİLER; TEK BİR KİŞİ DE OLSA
DİRENMEKTEN BAŞKA YOL
YOKTUR!
DİRENİŞİ ÖRGÜTLEYELİM!

zenledikleri eğitim seminerlerinde
bu otelde kalabilir" (Yıldırım Koç
13 Haziran 2015)
Öyle bir sendika ki sahip olduğu
otellere üyeler sadece patronlarla beraber düzenlenen eğitim seminerleri
olduğunda girebiliyor. Böyle otellerde
ve patronlarla beraber yapılan "eğitimler"in kime ve neye hizmet edeceği
de açıktır.
Metal işçilerinin direnişiyle her
şeyiyle yozlaşan ve işyerlerinden kovulan Türk Metal-İş yerine patronlar
Çelik-İş’i koymak istediler.
Tofaş’ta iki işçinin atılması üzerine
tekrar direnişe geçen işçilere Çelikİş yöneticileri "eylemin tehlikeli olduğunu ve daha fazla işçinin işten
atılabileceğini" söyleyerek işçileri
ikna etmeye çalıştılar. Patronlar için
bu kadar canla başla çalışan sendika
yöneticileri atılan bu iki işçi için
"Çelik-İş Sendikası’nda iş bile
ayarladı"lar.

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

"...iki işçi dışarı çıkarak 'hakkımızı helal ediyoruz, eylemi bitirin"
çağrısı yaptı" (Evrensel, 11 Haziran
2015)
Sendikalar kendi koltuklarını ve
lüks yaşamlarını bırakmamak için
her tür yöntemi kullanarak işçileri
yozlaştırmaya çalışıyorlar. Direnişlerin önüne geçmek için her yol
mümkündür bu sendikacılık anlayışında. Ortada burjuvazi adına kurulan
bir tezgah var.
İşçiler ne patronlara boyun eğmeye ne de bu patron sendikacılarına
mahkumdur.
İşçiler kendi örgütlenmeleri, kendi
özgüçleriyle yani işçi meclisleriyle
mücadeleye devam etmelidir.
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Önce Tofaş Ardından Mako Direnen İşçileri İşten Attılar!

Direnerek Kazandığımız Haklarımızı
Ancak Direnerek Koruyabiliriz!

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

Devrimci İşçi Hareketi, metal işçilerinin grevinden sonra atılan işçiler
için bir açıklama yayınladı. Yapılan
açıklamada şunlar anlatıldı: "Önce
Renault Fabrikası’nda başlayan sonra
da TOFAŞ, FORD ve otomotiv yani
sanayi fabrikalarına yayılan direniş
işçilerin zaferiyle bitmişti. Direniş
boyunca sendikanın, patronların, polisin saldırılarına uğramışlar, ısrarla
kararlılıkla direnmişler. Direniş boyunca demokratik kurumların desteklerini kabul etmemeleri, direnişi
kendi içine kapatmış ve büyümesini,
güçlenmesini engellemişti.
İşçilerin talepleri ekonomikti. Ücret ve sosyal haklarının aynı sendikanın başka bir fabrikada yaptığı
toplu sözleşme ile eşitlenmesiydi.
Bunu da başardılar. Patronlar istemeseler de işçilerin taleplerini kabul
ettiler. Şimdi de işçileri birer birer,
onar onar işten atmaya başladılar.

Türk Traktör Fabrikası’nda işçiler
işten atılırken, Renault Fabrikası’nda
iki işçinin işten atılmasından sonra
işçiler tekrar direnişe başladılar ve
işten atılan iki arkadaşlarının işe geri
alınmasını sağladılar. TOFAŞ ve
MAKO fabrikalarında ise işten atmalar devam ediyor. Tofaş 142 işçiyi,
Mako 53 işçiyi işten attı.
Patronların saldırısına karşı, Renault fabrikası işçilerinin direnişleri
örnek olmalıdır. İşten atılan iki arkadaşlarını sahiplenmişler ve tekrar
direnişe başlamışlardır. Direniş sonucu arkadaşlarının işe geri alınmasını
sağlamışlardır.
Elbette patronlar pes etmeyecektir.
Bunu önlemek işçilerin elindedir.
İşçiler birlik ve beraberliklerini koruyarak direnişlerini sürdürürlerse
kazanırlar.
Metal işçilerinin direnişinin de

gösterdiği gibi sendikalar patronları
korumak için vardır. Meclisler işçilerin öz örgütlülüğüdür; burada birlik
ve dayanaşmayla taleplerini dile getirir ve kazanmak için mücadele eder.
Aynı zamanda direniş halkın her
kesiminin dayanışmasına açılmalıdır.
Direnen işçiler kendi içlerine çekilmekten vazgeçmelidir. Demokratik
kitle örgütlerinin desteğiyle; direniş
büyür ve kazanır. Aynı dayanışmayı
hatta daha fazlasını halk güçleri kendi
içinde göstermelidir. İşçilere yapılan
saldırı, halka yapılmıştır. Metal işçileri
kazandığında bizde kazanacağız. Gün
birleşme, dayanışma ve direnişleri
büyütme günüdür. Zaferler için, kazandıklarımızı korumak için buna
mecburuz."

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Devrimci İşçi Hareketi
25.06.2015

Sarıyer Belediyesi İşçi Meclisi’nin CHP İl Binası Önündeki Direnişi Sürüyor!
Ücret artışı, yazlık ve kışlık çalışma koşullarına uygun
kıyafet, parklarda yağmur ve soğuktan korunmak için konteyner, yakacak yardımı gibi talepler nedeniyle; Sarıyer
işçileri İstanbul CHP il binası önünde direnmeye devam
ediyorlar.
Sarıyer işçileri yayınladığı direniş günlüğünde şunları
ifade ettiler;
"Sabah saat 6:00'da kalkarak kahvaltıdan sonra sloganlarımızı attık, bildirilerimizi dağıttık.
Günübirlik gelen ziyaretçilerimizden bize yemekler,
alışveriş yapanlar, battaniye ve palet getirenler oldu.
24 Haziran günü CHP yönetimiyle görüştük. Yönetim
bina önünde Çadır eylemimizin kötü bir görüntünün oluşturduğunu ve bu görüntüyü giderilmesi gerektiğini söylediler.
Buna karşı bizler de "bundan rahatsız oluyorsanız sorunumuzu çözersiniz ve bu görüntüden kurtulursunuz" cevabını
verdik. Hakkımız olanı alana kadar kötü görüntü olmaya
devam edeceğiz.
25 Haziran günü CHP'li yetkililer tekrar görüşme talebinde bulunarak pankartımızı kaldırmamızı söylediler.
Bizler buna karşı, pankartımızı kaldırmayacağımızı ve
bu eylemden sonuç alamazsak açlık grevine başlayaca-
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ğımızı söyledik.
28 Haziran günü Grup Yorum'un konseri için çadırımızı
konser alanına götürerek eylemimize orda devam ettik."

Zafer Direnen Emekçinin Olacak!
Diren Kazova Kooperatifi 27 Haziran’da, hakları
için CHP İstanbul İl Binası önünde açlık grevi yapan
Sarıyer Belediyesi işçilerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde
bu onurlu mücadelede yanlarında olduğunu dile getirdi.
Daha sonra yapılan sohbetlerin ardından oradan ayrıldılar.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Esenler

İkitelli

Mecidiyeköy

İSTANBUL’DA GRUP YORUM GÖNÜLLÜLERİ
GECELERİNİ GÜNDÜZLERİNE KATARAK ÇALIŞTILAR!
28 Haziran'da Grup Yorum Bakırköy
Konseri’ne İstanbul Valiliği tarafından
konulan yasaklama kararı İdare
Mahkemesi tarafından kaldırıldı.
Çalışmalar her şeye rağmen kesintisiz
devam etti.

Avcılar:

Merkez ve Parseller
Mahallesi’nde Grup Yorum gönüllüleri
24 Haziran’da 170 afiş, 1 pankart ve
700 konser bildirisi; 25 Haziran’da E5
anayola, Şükrübey ve üniversite çevresine
80 afiş asıldı ve 200 bildiri dağıtıldı.

Esenyurt:

26 Haziran'da
Esenyurt'ta Yeşilkent ve Meydan bölgelerine yaklaşık 70 afiş, 50 sticker yapıldı, 7 pankart asıldı. Cumhuriyet
Meydanı’na 1 pankart asıldı.

Esenler: Çiftehavuzlar, Karabayır,
Forum İstanbul, Otogar, Sağmalcılar
Metro, Tepe, Kazım Karabekir, Birlik,
Gazi Caddesi Köprüsü, Terazidere bölgelerinde 270 afiş, 24 stiker, 1 pankart
asıldı. 2550 el ilanı dağıtıldı.

Bahçelievler: Pazar Pazarı, Zafer
Mahallesi, Şirinevler Metrobüs Durağı,
Yenibosna Metrobüs Köprüsü bölgelerinde; 570 afiş, 50 stiker, 1 pankart
asıldı. 1500 bildiri dağıtıldı.

Kuruçeşme: Kuruçeşme,
Beylikdüzü, E5 bölgelerinde çalışmalar
yapıldı.
Afiş, bildiri, pullama, el ilanı çalışmaları son güne kadar devam etti.
İkitelli: İkitelli çevresindeki tüm

yollara, anayollara, caddelere, üst geçit
ve alt geçitlere afişler yapıldı. Salı pazarı,
Arenapark AVM önü, Mall of AVM,
212 AV önünde, Başakşehir, Fatih ilçesinde pankartlar asıldı, pullamalar yapıldı.
Bahçelievler'den Bakırköy'e kadar metrobüs güzergâhı boyunca afişleme yapıldı. Cuma Pazarı bölgesinde davulla
sesli çağrılar yapıldı.
İkitelli’nin farklı bölgelerinde masa
çalışmaları yapıldı. Pullamalar, afişler
yapıldı. Pankartlar asıldı. El ilanları, stikerler, afişlerle konserin çağrılarına devam edildi. Çalışmalar İnönü Mahallesi,
Sefaköy ve Halkalı da devam etti.

1 Mayıs Mahallesi: Masalar
açıldı. Tüm cadde ve sokaklarda sesli
çağrılar, afişler yapıldı; bildiriler dağıtıldı.

Altınşehir: Şahintepe’de, Salı
Pazarında el ilanları dağıtıldı.
Halkın Mühendis
Mimarları: 26 Haziran’da
Avcılar'da Halkın Mühendis
Mimarları, Zincirlikuyu Metrobüs,
Beşiktaş Meydanı, Etiler, 4. Levent,
Balmumcu, Beşiktaş, Gayrettepe,
Mecidiyeköy,Küçükarmutlu,
Büyükarmutlu bölgelerinde sesli çağrılar yapıldı, ajitasyonlarla bildiriler
dağıtıldı. Pankartlar asıldı, el ilanları
dağıtıldı.

Devrimci İşçi Hareketi: Şişli
Bomonti, Gebze Çayırova, Erişler,
Özgürlük Mahalleleri, Emek Mahallesi,

Kuruçeşme Park Bölgesi, fabrika, E5
yol üzerinde afişler, duvar yazılamaları
yapıldı. El ilanları dağıtıldı, pankartlar
asıldı.

TAYAD’lı

Aileler:

25
Haziran'da, Bostancı Köprüsü’nden
Kartal Devlet Hastanesi’ne kadar Ankara
asfaltı üzerinde köprü ve kavşaklarına
pankart ve afişleme yaptı. Maltepe'nin
içinde bulunan semtlerde pankart asıldı.
Toplamda 200'ün üzerinde afiş yapıldı
15 pankart asıldı.
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Umudun Çocukları
Orkestrası: UÇO, 24 Haziran'da
Eminönü'nde ve Eminönü-Kadıköy
Vapuru'nda enstrümanlı bildiri dağıtımı yaptı.

Dev-Genç:

Kadıköy'de 90 afiş

asıldı.

Bağcılar: Yeni Kirazlı Metro çıkışı, Çiftlik Meydanı, Bağcılar
Demirkapı, Fatih Mahallesi’nde çalışmalar yapıldı. El ilanı ve afişler yapıldı.

BURSA:

Heykel, Ortabağlar,
Fomara Meydanı, Gemlik Dereboyu,
Teleferik, Panayır Mahallesi’nde afiş,
bildiri çalışmaları yapıldı. Teleferik
Mahallesi ve çevresinde afişleme çalışması yapan Enver Karagöz ve Koray
Telli polisler tarafından gözaltına alındı
ve serbest bırakıldı.
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Faşizm, İzmir’de yapılan Grup Yorum
30. yıl konserinin hazımsızlığını yaşıyor.
Yüz binlerin meydanları doldurması iktidarın korkularını büyütüyor. Daha da
büyütecek. İzmir polisi Aliağa’da bulunan
Grup Yorum gönüllülerinin ailelerini
arayarak “sizinle tanışmak istiyoruz.
Emniyete
gelmeniz
gerekiyor.
Gelmezseniz evinizden, işyerinizden
zorla alırız” diyerek acizliğini göstermiştir.
Karakola giden ailelere “çocuklarınıza
dikkat edin. Bir şey olursa bize gelebilirsiniz” diyerek tehditler savurmuşlardır.
İzmir Halk Cephesi’nin bu konuyla ilgili
29 Haziran'da yaptığı açıklamada: "Ama
bu çabaları boşunadır. Mücadelemizi bir
adım bile geriletememişlerdir. Grup
Yorum Halktır dedik. Bunu da Gündoğdu
Meydanı'nı yüz binlerle doldurarak
gösterdik." dedi.

Valilik Grup Yorum’a
Karşı Suç İşledi
Grup Yorum Üyeleri
İstanbul Valiliği’ne
Başvuruda Bulundu
Grup Yorum üyeleri, 28 Haziran’da
gerçekleşmesi valilik tarafından yasaklanan, 30. yıl konserlerinin İstanbul
ayağı için 26 Haziran’da İstanbul
Çağlayan Adliyesi'nde valilik için suç
duyurusunda bulundu. Grup Yorum
üyeleri suç duyurusu sonrası adliye
önünde yaptıkları basın açıklamasında,
valiliğin keyfi olarak konseri yasaklaması ile suç işlediğini belirtti.
Avukat Ebru Timtik de açıklamada
Valiliğin keyfi tutumu ile suç işlediğini
belirtti. Açıklama sonrası suç duyurusunda bulunmak için adliyeye girildi.
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HALKIN HUKUK BÜROSU:
VALİYE MEYDANLARI YASAKLAMA
YETKİSİNİ KİM VERDİ?
Halkın Hukuk Bürosu Grup Yorum konserinin yasaklanmasına ilişkin
basın açıklaması yaptı.
Halkın Hukuk Bürosu Grup Yorum’a alanları yasaklayan İstanbul
Valisine "suç işliyorsun" dedi.
İstanbul Valisine seslenen Halkın Hukuk Bürosu yaptığı açıklamada asıl
Grup Yorum’a meydanlar açılmadığında halkta infial uyanacağını" söyledi.
Konser yasağına karşı Halkın Hukuk Bürosu 4. İdare Mahkesi’nde
dava açtı. Bu davada YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verildi.
Halkın Hukuk Bürosu 26 Haziran tarihinde bir açıklama daha yaparak
bu kararı halka duyurdu.
Yapılan açıklamada "Valinin görevi kamu düzenini sağlamaktır, kamu
düzenini bozmak değil. Yasaklama halkın sanatçılarını susturamaz" denildi.

Halkımızla Birlikte Yasakları Kaldırdık
Ankara

Ankara’da Grup Yorum konseri
hazırlıkları devam ediyor.

Batıkent: Batıkent, Metro
Sondurak, İlk Yerleşim, Ergazi,
Pazaryeri, GİMSA bölgelerinde afiş,
el ilanı, stiker çalışmaları yapıldı.
Masalar açıldı. Grup Yorum türküleri eşliğinde konser hakkında
bilgi verildi.
Halkın Mühendis Mimarları:
30 Haziran’da Dikmen ve Kızılay'da
konser çalışması yapan mühendisler
120 adet pullama yaptı.

ZONGULDAK:
24 Haziran'da Zonguldak Merkez

ve Kilimli ilçesinde Grup Yorum
gönüllüleri tarafından konser afişleri
sokaklara ve çeşitli işyerlerinin
camlarına asıldı.

DERSİM
30 Haziran’da Grup Yorum Dersim
Konseri için Ali Baba, Moğultay,
Yeni Mahallede afişlemeler yapıldı.
Çarşı meydanı ve mahalleler Grup
Yorum afişleriyle donatıldı. Ali Baba
Mahallesinde yapılan çalışmaya mahallenin çocukları da katıldı. Konser
afişlerini gören Dersim halkı konsere
geleceklerini belirttiler. Çalışmalara
toplamda 5 kişi katıldı.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Hiçbir Güç Halkla Birleşmiş
Örgütlü Sanatı Yenemez!

Yasak kararının kaldırıldığı andan
itibaren, 48 saat hiç uyumadan çalışan,
yüzlerce kişinin emeğiyle büyük konserin hazırlıklarını yapan Halk Cephesi’ne teşekkürler.
Bütün engelleme çabalarına rağmen 30. yılında Yorum’u sahiplenen
halklarımıza, yüzbinlerce kişilik büyük halk korosuna teşekkürler...
Grup Yorum 30.Yıl Büyük İstanbul Konseri tüm engelleme çabalarına
rağmen yapıldı. 28 Haziran’da Bakırköy Halk Pazarı’nda yapılan konser
günler öncesinden valilik tarafından
yasaklandı. Valiliğin, polisin yasak
kararına karşı Yorum üyeleri, Yorum
dinleyicileri beklemediler. İstanbul’un
dört bir tarafında afişler asılmaya
devam etti, pankartlar asıldı, bildiriler
dağıtıldı.
Yorum üyeleri dinleyicileriyle birlikte mahkeme önünde oturma eylemi
başlattı, İstanbul Valisi Vasip Şahin
hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mesai bitimine dakikalar kala yasak
kararının kaldırıldığı açıklandı.
O andan itibaren neredeyse uyumadan 48 saat içinde hazırlıklar yapıldı.
Bakırköy Emniyet Müdürlüğü’nün
düşmanca tutumu yasak kararı kaldırıldıktan sonra iyice açığa çıktı.

Bakırköy’da birçok yere pankart asarak, “Yorum konseri yasaklandı, izin
verilmeyecektir” diyerek halkımızın
konsere gelmesini engellemeye çalıştılar. Ama nafile... Çalışmalar devam etti. Bu defa sivil polisler gizli
saklı, bildiri alan halkımıza “o konser
yasaklandı” propagandası yaptılar.
Her şeye rağmen yüzbinlerce kişi
Bakırköy Halk Pazarı’na aktı. Her
şey son dakikada hazırlandığı için
eksikler de fazlaydı ama hiçkimse
bu eksiklerin lafını bile etmedi. Halkımız kendi yapacaklarını bilerek,
kendi görevlerini bilerek, biz çağırmadan yerlerini aldılar. Normal zaKonser yasağının kalktığını duyurduktan iki saat sonra İstanbul’un
dört tarafından onlarca görevli Okmeydanı’na geldi, işbölümü yapıldı.
Örgütlü, devrimci sanatın gücünü
görmemiz açısından, halkımızın sahiplenmesini görmemiz açısından
öğretici ve gurur verici bir tabloydu.
***
Halkımız kendi yapacaklarını
bilerek, kendi görevlerini bilerek,
biz çağırmadan yerlerini aldılar.
Normal zamanlarda bir haftayı bulacak hazırlıklar kolektivizmle, hal-

manlarda bir haftayı bulacak hazırlıklar kolektivizmle, halkın sahiplenmesiyle 2 gün içinde tamamlandı.
Her şey halk tipi yöntemlerle çözülüyordu. Profesyonel bariyer yoktu
örneğin, ama onun yerine pazarcı
tahtaları, yere çakılan ince çubuklar
konuldu. Ve bir tekmede yıkılacak
bu bariyerler Yorum dinleyicileri tarafından hiç bozulmadı, sadece düzeni, yerleşimi sağlamış oldu. Standların kurulması, sahne arkasının düzenlenmesi, bariyerlerin dizilmesi ve
aklımıza gelecek bütün işler halkımızın sahiplenmesiyle, Halk Cephesi’nin örgütlemesiyle gerçekleşti.
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Konser yasağının kalktığını duyurduktan iki saat sonra İstanbul’un
dört tarafından onlarca görevli Okmeydanı’na geldi, işbölümü yapıldı.
Örgütlü, devrimci sanatın gücünü
görmemiz açısından, halkımızın sahiplenmesini görmemiz açısından
öğretici ve gurur verici bir tabloydu.
Konser günü polis yine TOMA’larla, yüzlerce çevik kuvvet polisiyle kuşatmıştı her tarafı, buna
rağmen polislerin yanından, arasından
geçerek alana geldi halkımız. Sonra
bu polis araması, polis yığınağı azaldı
ve polisin olmadığı yerde halkımızın
kendi güvenliğini çok daha iyi şeklide
aldığı görüldü. Yine hiçbir sorun yaşanmadan konser sona erdi.
Öğle saatlerinden itibaren gelip
sabırla bekleyen, konserin başladığı
saatten geceye kadar ayakta konseri
izleyen halkımıza bu sabrından dolayı
teşekkür ediyoruz. İşte bu nedenle
Yorum’u yok edemezler. Konseri izlemeye gelen halkımızın ağzından
birkaç cümleyle de olsa bu işi başardığımızı anlıyoruz.
- “Konsere gelen ve son anlara
kadar türkü ve halaylara katılan kitle,
ricalarla, zorlamalarla, hatırla gelenler
değil, Grup Yorum’un gerçek izleyicileri ve dostları idi.”
- “Bu konser şu ana kadarki en
heyecan verici konserdi. En büyük
koro, en büyük senfoni orkestrası ve
en büyük kitle olan bu konser tarihe
yazılacak.”
- “Konser muhteşemdi. Zafer işaretleri, sıkılı yumruklar, öfke ve coşkuyla doluydu halkımız. Yeni bir
Haziran Ayaklanması’ydı orada yaratılan. ‘Hırsız Katil AKP’, ‘Faşizme
Karşı Omuz Omuza’ sloganları ağızlardaydı. Yüreğimiz titreyerek heyecanla izledik halkımızı. Grup Yorum çocuğumuz gibi.”
- “Emek, örgütlülük ve halkın

gücü: Grup Yorum.”
- “Konserde emeğimizin karşılığını aldığımızı ve çalışmalarımızın
ne kadar etkili olduğunu gördüm.
İdeolojik mücadelenin kazanımının
heyecan ve mutluluğunu yaşadım.”
- “Konsere ilk defa ailemle katıldım. Ama her şeyden öte kocaman
bir aile olduğumuzu anladım. Herkes
çok samimi ve sıcaktı. Çok az bir zamanda örgütlenen bir konser olmasına
rağmen nitelikli bir dinleyici topluluğu
olduğunu düşünüyorum. Bu başarıda
Halk Cephesi’nin rolü çok büyük.
Grup Yorum hayranlarının kararlılığı
ve ısrarı da çok önemli tabi ki. ”
- “YORUM’un yıllardan gelen
köklü ve etkileyici büyük gücüne
bakıldığında ondan etkilenmeyen bir
grup, insan topluluğu, sağ sol orta
kesim var mıdır acaba? ... Herkes
gördü dünya gördü bu gücü. Halk
bu gücü yüreğinde besliyor küçücük
bir tohum gibi gün geçtikçe yüreklerde büyüyen, büyüyen ve büyüyen.
Çürümeyen, yeniden filizlenen. ”
Grup Yorum Halktır Susturulamaz! Bu slogan boşuna söylenmiyor.
Grup Yorum yüzbinlerce kişilik büyük
ailesiyle yıkılmaz bir kale olduğunu
bir kez daha gösterdi. Yasaklar onların
olsun, meydanlar bizimdir, meydanlar
halkındır. Grup Yorum’a ve halka
yasaklayamazlar. Örgütlü sanatın,
örgütlü sanatçılığın gücünü dosta
düşmana bir kez daha gösterdik. Sanatçı halkın içinde olursa özgürdür.
Sanatçı halkın kavgasında yer alırsa
özgürdür. Ve Grup Yorum konser
yapma özgürlüğünü, halkımızla birlikte söke söke almıştır. El pençe divan durarak değil, egemenlerin önünde eğilerek, sadaka isteyerek değil.
Emeğinin hakkıyla, bileğinin hakkıyla
kazanmıştır meydanları.
Milyonlarca dinleyicimizle bir
araya geldik, tek bir vücut olduk,

şimdi hedefimiz on milyonlara ulaşmak. Ülkemizde Grup YORUM’u
bilmeyen kimse kalmayacak. Ülkemizde devrim şarkılarını bilmeyen
kimse kalmayacak. Bağımsız bir ülke
isteyen on milyonlar, Amerika’ya
öfke duyan on milyonları Grup YORUM konserlerinde buluşturacağız.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Yüzbinlerin Coşkusuyla
Yasakları Yıktık
DEVRİMCİ POLİTİKALARIMIZLA, DEVRİMCİ SANATIMIZLA
TÜM ENGELLERİ BOŞA ÇIKARA ÇIKARA, CEPHELİLERİN
YOĞUN EMEĞİYLE BU KONSERLERİ YAPIYORUZ
Grup Yorum 30. yıl konserlerinin
3.sünü İstanbul Bakırköy pazar alanında düzenledi.
Önce Adana, sonra İzmir’de yapılan 30. yıl konserlerine son olarak
İstanbul’da yapılan konser eklendi.
Yüzbinlerin katıldığı konseri miting
alanına çeviren Grup Yorum yasaklara
önemli bir cevap verdi.
Sabah saatlerinden itibaren konser
alanının çevresinde polis ablukası
vardı. Onlarca çevik kuvvet polisleri
ve TOMA’larla olağanüstü bir hal
olduğu izlenimi vermeye çalıştılar.
Konser görevlilerinin kararlılığı sayesinde abluka kaldırıldı ve saat
16.00’da kapıların açılmasıyla beraber
yüzbinler konser alanına aktı.
Halk Cephesi’nin örgütlediği
“Adalet İstiyoruz” kampanyasıyla ilgili temsili çadırın açıldığı alanda,
çeşitli kurumların açtığı stantlara ilgi
yoğundu. Bir yanda kitaplar ve dergiler, diğer yanda devrimci tutsakların
ve TAYAD’lıların el emekleri göz
dolduruyordu.
Saatler 18.30’u göstermesiyle beraber, yüzbinlerin “Grup Yorum Halktır, Susturulamaz” sloganlarıyla konser başladı.
Grup Yorum tüm milliyetlerden
tüm inançlardan halka “hoş geldiniz”

diyerek başladı konuşmalarına. Yasakların, engelleme çabalarının boş
olduğu ve meydanların halka ait olduğu vurgulandı. Ankara ve Dersim’de de meydan konserlerimizi
yapacağız diyerek kararlılıklarını
gösterdiler. Ve 30 yıllık serüvenlerini
türkülerle özetlemeye başladılar.
Sahnede ayrıca direnerek kazananlar da söz aldılar. Direnerek kazanan ve kooperatifleşen Kazova işçileri sahnedeki konuşmasında “direndik ve kazandık, hep yanımızda
olan Grup Yorum’a teşekkür ediyo-

ruz” dediler. Eskişehir’de görevine
dönmek için çadır kurup, açlık grevi
yapan öğretmen Hatice Yüksel de
konuşma yaptı.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Av. Ebru Timtik de sahneye
çıtı. Bir hukukçu olarak ülkedeki adaletsizliklere vurgu yaptı. “Adalete olan
açlık mutlaka doyurulmalıdır. Yoksa
insanlık onuru yara alır, yaşam değerini
yitirir. Adalet yalnızca mahkeme salonlarının önünde aranmaz. Orası yalnızca küçük bir parçasıdır adalet istemenin. Ama önemlidir, çünkü iktidar
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HALKIN GÜCÜ VE MEŞRULUĞU
KARŞISINDA BİR PANKART NE Kİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
26 Haziran günü
Okmeydanı telefon kulübelerinden aranan
hiçbir telefona
cevap vermedi.
Çünkü her taraftan "Bakırköy
meydanına astığınız pankartları kaldırın" telefonu yağıyordu.
Emniyet Müdürlüğü "suç" işledi.
Yine "Yorum konserini engelleme
"suçunu" işleyen Valiliğin pankart

asma yoluyla propagandasını yaparak bir başka "suç"
a ortaklık etti.
Burjuvazi kendi yasalarında
buna "suçu ve suçluyu övme" diyor.
Halkın yasalarında ise böyle bir
"suç" yok.
Sadece adalet ve hakkaniyet var.
Halka karşı suç işleyenlerden haklarımızı kopara kopara almak var.
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adaleti orada bulabileceğimizi söylemektedir. Gidip bakarız iktidar
doğruyu söylüyor mu? Orada adalet
var mı? Yok mu? Bulanınız oldu
mu?” dedi. Sivas Katliamı, Hasan
Ferit Gedik, Medeni Yıldırım, Torunlar, Soma, Ermenek, Gazi, Maraş, 77 1 Mayıs, 19 Aralık davalarını
hatırlatarak hiçbirinde adaletin bulunamadığını söyledi. Ayrıca ülkedeki birçok sosyal adaletsizlik
örneklerini de sıraladı. Son olarak
“yani adaletsizlik yoksa onurlu bir
yaşam imkanımız yoktur. Adalet
arıyoruz... Ama adalet aramakla
bulunmaz biliyoruz. Biz adaletin
mücadelesini veriyoruz. Bu hepimizin hayat kavgasıdır. Gelin bu
kavgada omuz omuza olalım” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Grup Yorum’a bir destek de
dünyanın öbür ucundan geldi.
ABD’li sanatçı Joan Baez de
Grup Yorum’u yalnız bırakmadı.
Joan Baez sahneye çıkarak herkese merhaba dedi ve kendi ezgilerinden birini seslendirdi. Ardından sıcak bir şekilde karşılandığını vurgularken bu karşılama için teşekkür etti. Tutuklu
Grup Yorum üyesi Muharrem
Cengiz’in kırık gitarı Baez’e hediye edildi. Joan Baez, Muharrem
Cengiz’in kırık gitarını kast ederek
“bu gitarı ve hepinizi seviyorum”
dedi ve “kırılan ne varsa birlikte
tamir edeceğiz” dedi.
Konserin örgütleyicisi Halk Cephesi,
yaptığı açıklamada meydanların halka
yasaklanamayacağını meydanların halka ait olduğu vurgulandı. Faşizmi durdurmanın tek yolunun direnmek olduğunu ve ayaklanmanın ardından
baskı yasaları çıkaran AKP’nin terörünü
arttırdığı ve bu terörü durdurmanın
tek yolunun direnmek ve örgütlülükleri
büyütmekten geçtiği vurgulandı.
Adaletin olmadığına dikkat çeki-

lirken “Mahkemelerin adalet vermediği bizim ülkemizde bu nedenle en
kıymetli halk çocukları adalet savaşçısı olur dikilirler zulmün karşısına. Adalet Şafak’tır, Bahtiyar’dır,
Elif Sultan’dır bizim gibi ülkelerde.
Bizlere ekmek ve adalete sahip olabilmenin yolunu gösteren ve son
sözlerinde bizleri çok sevdiğini haykıran, yoldaşlarımıza tüm şehitlerimize sözümüz olsun, ‘Biz de sizi
çok seviyoruz.’” denildi. Ve bütün
halk adalet mücadelesine katılmaya,
güç olmaya çağırıldı.
Feda şarkısına gelindiğinde eski
Grup Yorum elemanları da sahnede

yerlerini aldı. Konserde ayrıca
bir klip de çekildi. Yeni albümlerinde yer alan, Ruhi Su’nun
seslendirdiği Aydost türküsüne
yüzbinlerin sesleriyle klip çekildi.
Konserde ayrıca çeşitli dans
topluluklarının dansları da sahnede sergilendi. Özellikle Berxwedan Jiyane türküsüyle beraber
sergilenen oyun yoğun ilgi çekti.
Yeni çıkan Ruhi Su albümünden de eserler seslendirdi Grup
Yorum. Ellerinde Pankartlar türküsü seslendirilirken tek tip birliği
kitlede büyük coşku yarattı.
Yine Grup Yorum bünyesinde yetişen Umudun Çocukları
Orkestrası da sahne alarak Ruhi
Su’nun Annem Beni Yetiştirdi
türküsünü seslendirdiler.
Seslendirilen türküler sadece
Anadolu topraklarından değildi.
Asya’nın öbür ucundan Sovyet
halk şarkısı Katyusha’yı da seslendirdi Grup Yorum.
Sıra halaylara geldiğinde on
binlerce kişi coşkulu halaylarla
tozu dumana katıyorlardı. Bu
coşkuya Grup Yorum Halk Korosu da sahnede halay kurarak
eşlik etti.
Grup Yorum konserlerine yeni bir
gelenek daha eklendi. Geçtiğimiz hafta
İzmir konserinde teknik bir sorundan
elektrikler kesilmişti. Grup üyeleri “ara
verelim mi” diye sorduklarında on
binlerce kişi cep telefonlarının flaşlarını
açarak alanı aydınlatmışlardı. Aynı
manzara Grup Yorum’un isteği ile tekrarlandı. On binlerce cep telefonu sanki
yıldızlar yeryüzüne inmiş gibi bir manzara yarattı.
Veda zamanı geldiğinde konserin
başından bu yana sahnede yer alan
tüm sanatçılar tekrar sahne aldılar.
Hep birlikte söylenen Çav Bella marşıyla Grup Yorum konseri sonlandırdı.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Savaşımız Bağımsızlık,
Ekmek, Adalet Savaşıdır!
Merhaba,
Tüm engelleme çabalarına rağmen
ısrar ve direnişimizle kazandığımız
Büyük İstanbul Konserimize hoşgeldiniz.
Bu sene 5.sini düzenleyeceğimiz,
yüzbinlerin umutla buluştuğu, birarada
bağımsızlık düşleri kurduğumuz Bağımsız Türkiye Konserimiz hiçbir gerekçe yokken İstanbul Valiliği’nce yasaklandı. 12 Nisan’da halkımızın bu
keyfiliğe verdiği cevap İstanbul’un her
yerini Grup Yorum ezgileriyle konser
alanına çevirmek oldu. 12 Nisan’da
her sokak başında halaylar kuruldu,
türküler söylendi. Halkımızın kendi
müzik grubuna sahip çıkmasını engelleyemediler.
Meydanları halka yasaklayamazlar,
meydanlar halkındır. Bugün yaptığımız
konserimizi de yasaklamaya çalıştılar
ancak direnişten, halkın bu direnişe
sahip çıkmasından korktular. Bugün
bu konserde de alanlara sığmayarak
korkularını büyütüyoruz.
Korkmakta haklılar. Korkuyorlar
çünkü katiller!
14 yaşında Berkin’imizi, çetelere
savaş açan Hasan Ferit Gedik’imizi,
tek gecede 301 maden işçimizi katlettiler.
Korkuyorlar çünkü hırsızlar!
Halkın üç kuruşuna, bir parça ekmeğine göz dikip, çaldıkları paraları
ayakkabı kutularına sığdıramadılar.
Bu düzen katil, bu düzen kirletir
insanı. Biz bu düzeni yıkacağız. Bu
korkuyu Haziran Ayaklanması’nda dayanışmanın ve direnmenin en güzel
örneklerini yaratarak yaşattık. AKP,
ayaklanmadan aldığı derslerden sonra
çıkardığı baskı yasalarıyla terörünü

arttırdı. Bu teröre dur demenin tek
yolu her alandaki örgütlülüğümüzü
büyütmekten geçiyor.
Faşizmi durdurmanın tek yolu direnmektir. Atamasının yapılmasını bekleyen öğretmenlerin çaresizlikten intihara sürüklendiği, binlerce memurun
örgütlenme hakkının gasp edildiği bir
dönemde haklılıklarıyla direnen Eskişehir’deki iki Kamu Emekçileri Cepheli
kadın öğretmen herkese faşizmle nasıl
mücadele edileceğinin dersini veriyor.
Devrimci İşçi Hareketi’nin öncülüğünde
direnen Sarıyer Belediyesi işçileri, tek
başına çadır açarak işini geri kazanan
Erkan Munar ve tüm direnen işçiler
faşizm koşullarında hakların nasıl kazanıldığını öğretiyor. Gönüllü Eğitim
Toplulukları ile yoksul halk çocuklarının
eğitim hakkını savunuyoruz. Yoksul
mahallelerde kurduğumuz halk bahçeleriyle halkın kendi üretimini kendisinin yapmasını ve organik meyvesebze tüketmesini sağlıyoruz. Armutlu’daki iki küçük Halk Market kapitalizme karşı büyük bir gücü temsil
ediyor. Mühendislik bilgilerini halk
için kullanan Halkın Mühendis ve Mimarları Ferhat Gerçek yürütecini ve
rüzgar tirbünü ürettiler. Umudun Çocukları Orkestralarıyla çocuklarımıza
müzik ve enstrüman dersi vererek, belirleyici olanın yetenek olmadığını her
şeyin emekle var olduğunu gösterdik
ve kocaman bir orkestra kurduk. Yozlaşmaya karşı sembolümüz olan Hasan
Ferit Gedik’in adını verdiğimiz Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’mizde sevgi ve değerle bağımlılıktan
nasıl kurtulacağını gösteriyoruz. Halkın
sağlıklı yaşam hakkı için Berkan Abatay
Spor Merkezi’ni kurup halka ücretsiz

spor imkanı sağladık. Halk meclislerimizle halkın kendi sorunlarını kendilerinin birbirleriyle dayanışma halinde
çözmelerinin adımlarını atıyoruz. Düzenin tüm adaletsizliğine karşı adalet
mücadelesinden vazgeçmeyen ve bu
nedenle her dönem saldırılara maruz
kalan devrimci avukatlarımızla düzenin
yargıçlarına adalet dersi veriyoruz. Hapisanelerde tecrit edilen ama Özgür
Tutsaklık geleneğine leke düşürmeyen
evlatlarının sokaklardaki sesi olan TAYAD’lı Ailelerimiz 12 Eylül’den bu
yana halkın başeğmeyen gücü oldular.
Ve gençliğin sorunlarıyla halkın sorunlarını birbirinden ayrı görmeyen,
45 yıldır kavganın en önünde yer alan
anlı şanlı bir Dev-Genç’imiz var!
Çürüyen ve halkın hiçbir sorununu
çözemeyen düzenin karşısına çıkardığımız alternatiflerimizle bu korkuyu
derinleştiriyoruz. Halklara teslimiyetin
dayatıldığı, kendi krizlerini bile çözemeyen düzen partilerinden başka bir
çözüm olmadığı yalanlarıyla oyalandığı
bu süreçte savaşıyoruz ve savaştırıyoruz!
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Savaşımız Bağımsızlık
Savaşı, Ekmek Adalet
Savaşı
Bu düzenden alacaklıyız. Alacaklarımızı almadan savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Onlarca çocuk cenazesi
var bizim ülkemizde, hala davası görülmeyen... Bizim ülkemizde çocukları
için, eşleri, kardeşleri için adalet isteyenler mahkeme salonlarında tekmelenir, tehdit edilir. Mahkemelerin adalet
vermediği bizim ülkemizde bu nedenle
en kıymetli halk çocukları adalet savaşçısı olup dikilirler zulmün karşısına.
Adalet Şafak’tır, Bahtiyar’dır, Elif
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Sultan’dır bizim gibi
ülkelerde. Bizlere ekmek ve adalete sahip
olabilmenin yolunu gösteren ve son sözlerinde
bizleri çok sevdiğini
haykıran yoldaşlarımıza
ve tüm şehitlerimize sözümüz olsun:
BİZ DE SİZİ ÇOK
SEVİYORUZ!
Ve biz asla düzenin krizini çözmek
için ona koltuk değnekliği yapmayacağız.
Biz düzenin çelişkilerini derinleştirecek ve onun sonunu getireceğiz.
Emperyalizmin önünde el pençe
duran kurbanları değil, onun sonunu
getirecek cellatları olacağız.

Biz Haklıyız,
Biz Kazanacağız!
Tüm halkımızı adalet mücadelesine katılmaya, birlikte güç olmaya
çağırıyoruz. Adaletsiz kaldık, ama
sessiz kalmayacağız.

Özgür Tutsaklardan
Merhaba, Nasılsınız?
İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi’nden
selamlarımızı gönderiyoruz. Hapishanelerde tecrit ağırlaştırılarak, keyfi
uygulamalar arttırılarak sürdürülüyor.
Kamera, “cam fonus” avukat görüş
kabini dayatmaları, sürgün sevkler
başta olmak üzere çeşitli saldırılarla
her an karşı karşıyayız. Son olarak;
Berkin Elvan için adalet istememizden dolayı savunma hakkımız
gasp edildi. Biz Berkin Elvan için
adalet istemeye devam ediyoruz.
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ADALET İSTİYORUZ ALACAĞIZ!
KOBANE’DE KATLEDİLEN
KÜRT HALKIMIZA BAŞ SAĞLIĞI
DİLİYORUZ!
KATLEDEN EMPERYALİZM
VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR!
Amerika Ortadoğu’yu emperyalist
çıkarları uğruna yeniden şekillendiriyor. Bunu yaparken halkların kaderiyle adeta oyun oynuyor… IŞİD
gibi bir canavar yarattı, şimdi onu
yok etme adına bütün Ortadoğu halkları üzerinde tepiniyor. Kobane’de
IŞİD tarafından Kürt halkımızın katledilmesi de bu oyunun bir parçası-

Umudun çocuğu Berkin Elvan’ı
katleden polisleri AKP’nin yargısı
açığa çıkarmamak için elinden geleni ardına koymuyor.
Bulunduğumuz hücredeki kamerayı kırdığımız gerekçesiyle 11
günlük hücre cezası verildi. 18
Haziran’da Bayraklı Adliyesi’ne
götürüldüm. Ringden indirilip nezarethaneye girene kadar “Berkin
Elvan İçin Adalet İstiyoruz”,
“Berkin Elvan Ölümsüzdür” sloganlarını attım. Bir süre sonra duruşmaya çıkarılmam gerekirken jandarma, İnfaz Hakimi’nin “adliye
koridorlarında slogan atarsa savunmasını almadan geri götürün“
talimatını verdiğini söyledi. Yani
adliye sarayları halkın adalet isteyeceği yerler değildir. Berkin için
adalet istemeyin, diyorlar. Berkin’in
16 Haziran 2013’te Okmeydanı’nda
polisin gaz kapsülü iye başından
vurulup katledilmesinin yıldönümünde adalet istemeye devam edecektik. Elbette dayatmayı kabul etmeyerek duruşmaya götürülürken

dır…
Katliamın siyasi sorumlusu Amerika’dır!
Katliamın
tetikçisi
AKP’dir… Kürt halkımız
Suriye’de, Irak’ta emperyalizmin bölge politikalarında oyuna gelmemelidir. Bölgeyi kan gölüne
çeviren emperyalistlerdir… Kürt, Arap, Türkmen… Suriye’de ve Ortadoğu’da
halklarımız birleşip emperyalistleri
ve işbirlikçilerini Ortadoğu’dan kovmalıdır.
Amerika’yı, işbirlikçi AKP iktidarını ve IŞİD’i lanetle kınıyor Kürt
halkımıza başsağlığı diliyoruz…

KAHROLSUN
EMPERYALİZM
VE İŞBİRLİKÇİLERİ!
YAŞASIN HALKLARIN
KARDEŞLİĞİ!

HALK CEPHESİ

adliye koridorlarında “Berkin Elvan
için adalet istiyoruz” sloganlarını
attım. Bunun üzerine savunma hakkım gasp edildi, salona sokulmadım.
Nezarethaneye geri götürülürken de
sloganlarıma devam ettim.
İnfaz Hakimlikleri kurulduğundan
bugüne hapishane idarelerinin suçlarını örtbas eden, tutsaklara yapılan
tecrit işkencesini süreklileştiren bir
işleve sahip olmuştur. Berkin Elvan
için adalet isteyen bir tutsağın savunma hakkını gaspederek bu düzenin adliyelerinden adalet çıkmayacağını bir kez daha göstermiştir
bu yaşananlar.
Berkin Elvan için adalet istemek
suç değildir, meşrudur. Bundan sonrada Özgür Tutsaklar olarak Berkin
Elvan’ın gözleriyle bakmaya, Şafaklar’ın, Bahtiyarlar’ın diliyle konuşmaya devam edeceğiz.
Sevgiler, saygılar...
Kırıklar 1 No’lu F Tipi
Özgür Tutsaklar
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Halkın Sanatında Bir Mevzi:

Anadolu Halk Koroları
Anadolu çok zengin bir kültüre sahiptir. Binlerce yıldır türlü kavimlere, krallıklara, saltanatlara
beşiklik etmiş bu topraklar, zulmü biriktirdiği
gibi zulme karşı isyanı ve kahramanlıkları da
biriktirdi. Kaleler, saraylar yıkıldı, saltanatlar
çöktü ama halk yıkılmadı. Anadolu halkının
kültürü, değerleri ve yaşamı destanlardan türkülere, ağıtlardan manilere kulaktan kulağa, nesilden nesile aktarılmaya devam etti.
Tüm bu kültür, tarih ve zenginliğiyle Anadolu
bizimdir. Böylesine büyük bir değeri sahiplenmek,
yaşatmak ve geleceğe taşımak, bu kültürden
beslenen her sanatçının görevidir. Bunun çeşitli
yol ve yöntemleri bulunabilir; bulunmalıdır da.
Grup Yorum, Anadolu Halk Koroları ile hem halktan
öğrenerek hem de 30 yıldır biriktirdiği deneyimi aktararak
bu noktada büyük ve önemli bir adım attı. 2 yıldır sürdürülen koro çalışmaları ile Grup Yorum hem yeni müzisyenler yetiştirme yolunda ilerliyor hem de Anadolu'nun
unutturulmaya çalışılan kültürünü dört bir yana taşıyor.
Bu düzen, filmleriyle, müzikleriyle, televizyon dizileriyle lüks villalardaki şaşaalı yaşamların, halkın bir
yılda kazandığı parayı bir günde harcayanlar gibi olmanın
hayaliyle kirletmeye çalışıyor genç beyinleri. Üç beş
sanatçı artığını milyonlarca liralık reklamlarla, tekellerin
sponsorluklarıyla allayıp pullayıp halkın "star"ı yapmaya
çalışıyor. "Genç Starlar" gibi yoz yarışma programları
ile onlarca gencimizin yeteneklerini köreltiyor, geleceklerini
karartıyor.
Anadolu Halk Koroları tüm bu yozlaştırma saldırılarına karşı alternatiftir. Anadolu Halk Koroları'nda
çocuklarımız, gençlerimiz Anadolu'nun o tertemiz kültürü
ile yetişiyorlar, geleceğe hazırlanıyorlar. Bir yandan dedelerinden, geçmiş kuşaklardan bugüne uzanan kültüre
sahip çıkmayı öğrenirken diğer yandan da kendi geleceklerini nasıl kuracaklarını öğreniyorlar. Yoksulluklar,
yoksunluklar içinde, baskılar, işkenceler karşısında halkın
sanatını yaşatma savaşı veren Yaşar Kemal, Ruhi Su,
Yılmaz Güney, Rıfat Ilgaz gibi ustalardan besleniyorlar.
Grup Yorum'un oluşturduğu halk koroları bu nedenle
büyük bir okul olma görevini yerine getiriyor.
Tüm bu emeğin, mücadelenin meyvesi olarak da
halk alanlardan meydanlara Grup Yorum'u sahiplenmeye
devam ediyor. AKP salonları, stadyumları yasaklıyor,
konserlere ulaşmaya çalışan halka gaz bombaları ve TOMA'larla saldırıyor. Konserlerin duyurusu için ev ev,
sokak sokak, mahalle mahalle çalışan insanları gözaltına
alıyor, para cezaları yağdırıyor. Ancak bunlara rağmen

Umudun Çocukları Berkin Elvan
Uçurtma Şenliği Düzenledi!
Ankara'da umudun çocukları, 16 Haziran'da Berkin’in
vurulduğu günde Berkin’i anmak için Berkin Elvan
uçurtma şenliği düzenledi. Etkinlik 3 saat sürdü. Futbol,
satranç ve uçurtma uçurtan umudun çocukları Berkin’i
anarak şenliği sonlandırdı. Programın yapıldığı bir
parka Berkin Elvan Çocuk Oyun Alanı ismi verildi.
Yağmurlu havada halk alkışlarla destek verdi.
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onlarca Grup Yorum gönüllüsü dört bir yanda konserler
için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.
Grup Yorum alanlarda, meydanlarda yüzbinlerle buluşmaya
devam ediyor. Düzen partilerinin, milyon dolarlık reklamların yakalayamadığı kitleselliği, Grup Yorum örgütlü
emeği ve mücadelesi ile toparlıyor.
Yasaklanan Bakırköy Halk Konserine alternatif olarak
düzenlenen 30. yıl konserlerinde halk Grup Yorum'u
asla yalnız bırakmayacağını gösteriyor. Bu konserlerin
ilki olan Adana konserine 70 bin, ikincisi olan İzmir
konserine ise 700 bin insan katıldı... İktidarın tüm yasaklamalarına karşı işte meydan, işte halk, işte Grup
Yorum.
Bu sonucu yaratan örgütlü emektir. Anadolu Halk
Koroları da bu örgütlü emeğin somut bir mevzisidir.
Grup Yorum bu mevzilerde çoğalmaya ve isyan türküleri
Anadolu'nun dört bir yanında yankılanmaya devam
edecek.
Bu nedenle Grup Yorum sadece bir müzik grubu değildir; isyan türküleri, ağıtları, uzun havaları, bozlakları,
manileriyle halkın sesidir. Bin yıllardan bugüne uzanan
kültürün, Pir Sultanlar'ın, Karacaoğlanlar'ın Ruhi Sular'ın
ve daha nice halk ozanının bugünkü sesidir Grup Yorum.
Grup Yorum; HALKTIR... Tüketemezsiniz!
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
OLİGARŞİNİN PARLAMENTOSUNDA

AYAK BASTIĞI HER YER
DÜ Z ENE AİTTİR!
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"HDP ayaklarını yere basmalı
Seçim sonrasında ve Meclis'in
oluşmasının yarattığı hengame içerisinde spekülasyonlar, abartılı beklentiler ve maddi temeli olmayan
analizler havada uçuşuyor."
Aktardığımız cümle bize ait değil,
27 Haziran tarihli Özgür Gündem gazetesinden Murat Çakır'ın köşe yazısından aldık.
Seçimin hemen arkasından ayakları havada değerlendirmeler öyle
havada uçuşuyordu ki, kendi içlerinden bile bundan rahatsız olanlar var...
HDP ve HDP'ye yedeklenen sol
çevrelerin değerlendirmelerini geçen hafta dergimizde aktarmıştık...
Reformizm, oportünizm faşizm
karşısında o kadar güçsüz ki, düzenin
seçim oyunları kapsamında elde ettikleri "başarı"ları ZAFER olarak
değerlendirebiliyor. Hatırlatmak açısından burada bir kaçını aktarmak istiyoruz.
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” demişti.
Abartı öyle büyük ki, çağ açıp, çağ
kapatıyorlar... Hem de Türkiye ile de
sınırlı değil, tüm dünyanın çağını
açıp kapatıyorlar..
Yine PKK Merkez Komite Üyesi Muzaffer Ayata, “bu sonuçlar demokratik devrim demek ve bundan
sonra demokrasinin daha da gelişeceğini söylemek yanlış olmaz”
Siz söyleyin, ne söyleseniz yanlış
olmaz... Oligarşinin meclisine girerek
devrim de yaparsınız, dünyaya çağ da
atlatırsınız...

HDP kuyrukçusu ESP “Büyük
İnsanlık idealiyle yola çıkan birleşik
mücadele partimiz HDP yüzde
10’luk seçim barajını aşarak 80
Milletvekiliyle tarihe yeni bir sayfa
açtı… Ezilenlerin ilk defa kendi kaderlerini tayin ettikleri bir seçimde
bulundu…” demişti...
Murat Çakır bu tür abartılı değerlendirmelerden hareketle HDP’yi
ayaklarını yere basmaya çağırıyor.
Şöyle diyor Çakır; “İktisadi arka
planı dikkate almadan salt Erdoğan
ve AKP eleştirisine yoğunlaşmak,
kapitalist sömürüyü gizlemeye ve
burjuvazinin hegemonyasını yeniden
üretmeye yaramaktadır. Diğer taraftan Erdoğan'ın başkanlık projesi
‘kişisel diktatatörlük hırsı’ olarak algılamak da yanıltıcıdır. Doğru, Erdoğan abartılı bir hırsla tek adamlığa oynamaktadır, ama asıl belirleyici olan Erdoğan'ın arkasında duran
sermaye güçlerinin çıkarlarıdır. Erdoğan, 'İslami' olarak adlandırılan
sermaye gruplarına başkanlık sistemi ile uluslararası tekeller karşısında siyasi himaye vaat ederken, sanayi
üretiminin yüzde 65'i ile ihracat’ın
yüzde 80'ini elinde tutan TÜSİAD
üyeleri ve uluslararası sermaye devlet bürokrasisini kontrol altında tutacak parlamenter ‘demokrasiyi’ öncelemektedirler.
AKP, CHP ve MHP esas itibariyle
sermaye fraksiyonunun çıkarlarını
gözeten bir siyaseti temsil etmektedirler. HDP ise bu cephe karşısında
Gezi ve Kobane "ruhlarını" birleştiren bir alternatif potansiyeli içerisinde barındırmaktadır.
Sokağın gücünü kullanabilen, işçi
sınıfının-örneğin metal işçilerinin direnişi ile kimlikler ve milliyetler so-

rununun çözümünü birleştiren, emperyalist stratejilere ve kapitalist sömürüye karşı çıkan bir
HDP, halkların gerçek alternatifi
haline gelebilir. HDP ayaklarını yere
basmalıdır, aksi taktirde düzenin
çarklarından birisi olmaktan kurtulamayacaktır."
HDP’ye ilişkin eleştirileri doğru
olmakla birlikte HDP’den beklentileri
ile esas olarak ayakları yere basmayan Murat Çakır’dır.

HDP, Murat Çakır’ın
Tarif Ettiği Parti Değildir
HDP’nin seçim meydanlarında
yaptığı “emeğin iktidarı” gibi söylemlerinin kendi gerçekliğiyle hiçbir
ilgisi yoktur.
AKP ne kadar dinci bir parti ise
HDP de o kadar emekçilerin yanındadır.
Kürt milliyetçi hareketin tarihinde “başta Kürt sorunu” diye başlamayan tek bir sorun tespiti olmamıştır. Bu seçimlerde reformist, oportünist, düzen içi fosilleşmiş solu da yanına alarak halkın düzene karşı büyüyen öfkesini düzen içine çekmek için bolca “işçi-emekçi” söylemlerinde bulunmuştur...
Bu söylemlerin, düzen partilerinin
halkın oylarını almak için yaptığı
“oy avcılığı”ndan hiçbir farkı yoktur.
İşçi, emekçi, adalet gibi sol söylemlerle halkın oyunu almıştır ve halkla
işi bitmiştir artık...

HDP Emekçilerin
Yanında Değil,
Emekçilerin Kanını İçen

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

TÜSİAD’ların,
MÜSİAD’ların,
TOBB’ların Yanındadır!
Murat Çakır’ın ayakları yere basmıyor; tespitlerinin HDP gerçeğiyle
ilgisi yoktur. HDP’nin, “Sokağın gücünü kullanabilen, işçi sınıfının-örneğin metal işçilerinin direnişi ile
kimlikler ve milliyetler sorununun
çözümünü birleştiren” bir parti olduğunu söylüyor...
Bu tespitin de HDP gerçekliğiyle
ilgisi bile yoktur. Seçim dönemi binlerce metal işçisi TOFAŞ’ta, RENAULT’ta ve diğer fabrikalarda direnirken HDP büyük desteğini aldığı
patronlarla ters düşmemek için direnişi ziyarete bile gitmemiştir.
Şu sözler bizzat HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş’a aittir: “Korumamız gereken sadece işçi
değil, işverenin de belli ölçüde korunması gerekiyor.”
“İşverenin de belli ölçüde korunması gerekiyor” diyen bir HDP
nasıl “işçi sınıfının” temsilcisi oluyor?

Ne İşten Atılanların, Ne
De Direnenlerin Yanında
HDP Yoktur!
Tofaş’ta, Renault’da direndikleri
için işten atılan metal işçilerinin sayısı 500’ü buldu... Bunların dışında
irili ufaklı onlarca fabrikada işçi direnişleri sürüyor. Eskişehir’de iki
öğretim görevlisi adalet istedikleri için
işten atıldılar ve işlerine geri dönmek
için direniyorlar. Yönetiminde Kürt
milliyetçileri, reformist, oportünist
HDP bloğunun bulunduğu KESK kılını bile kıpırdatmıyor. Daha beteri direnişe sahip çıkmadıkları için kendilerini eleştirenlere -Tayyip Erdoğan
gibi- disiplin cezası veriyor.

HDP Ne Dün Ne De
Bugün ‘Gezi Ruhu’nun
Temsilcisi Olmamıştır!
Murat Çakır’ın HDP’nin “gezi
ruhu”nu temsil ettiği de ayakları
yere basmayan bir tespittir.
Birincisi, HDP anlayışının asıl
temsilcisi Kürt milliyetçi hareket Ha-

ziran Ayaklanması’nın en şiddetli
geçtiği, bütün Türkiye’nin ayakta olduğu zaman ayaklanmayı “süreci sabote etmekle” suçlamış ve ayaklanmaya karşı olduğunu söylemiş
AKP’ye destek vermiştir...
HDP’yi oluşturan diğer reformist,
oportünist sol kesimler ise Kürt milliyetçi hareketin yedeğinde ayaklanmayı bir an önce bitirmek için bütün
gücüyle çabaladı... Saatlerce süren
toplantılarda ayaklanmayı bitirme
kararları aldılar fakat başaramadılar...
Haziran’dan bugün HDP bileşenlerinin tüm politikaları halkın bu öfkesini düzen içine çekmek olmuştur...
7 Haziran seçimleri bunun en ileri aşaması olmuştur.

HDP, Emperyalist
Stratejilere ve Kapitalist
Sömürüye Karşı Çıkan
Bir Parti Değildir!
Murat Çakır yazısında“emperyalist stratejilere ve kapitalist sömürüye
karşı çıkan bir HDP, halkların gerçek alternatifi haline gelebilir” diyerek yine HDP gerçekliğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan ayakları havada bir beklenti içine giriyor.
Kürt milliyetçileri tarafından Suriye’de, Irak’ta emperyalistlerle açıkça işbirliği yapılmaktadır. İşbirliğinin
de ötesinde emperyalizmin Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmek politikalarında kara gücü olarak kullanılmaktadır.
Bu IŞİD üzerinden “taktiksel işbirliği” diye meşrulaştırılmaya çalışılıyor...
Ortadoğu’da dökülen her damla
kandan emperyalistler sorumludur...
IŞİD’in yaratılmasından, bugünkü
varlığından da bizzat emperyalistler
sorumludur. Yarattıkları IŞİD canavarı
yüzünden Ortadoğu’nun tamamına
müdahale etmeyi meşrulaştırıyorlar...
Aynı şekilde Kürt milliyetçileri de
milliyetçi politikaların sonucu emperyalistlerle girdiği işbirliğini, emperyalistler tarafından kullanılmayı
IŞİD üzerinden meşrulaştırmaktadır.

Soruyoruz; “Merkezi Suriye devletinden ayrılmak istemiyoruz” diyen
PYD şu anda hangi stratejik hedefle
hareket etmektedir?
Suriye’nin bütünlüğünden yanaysa, merkezi devletten ayrılmak istemiyorsa neden emperyalistlerle ve
işbirlikçilerle aynı koalisyon içindedir?
Soruların cevabı yoktur çünkü,
PYD’nin Suriye’de kendilerine ait bir
stratejileri yoktur... Tüm umutlarını
emperyalistlere bağlamışlardır. PYD
emperyalistlerin bölgedeki kara gücü
olarak kendini kanıtlamıştır ve emperyalistlerin politikaları neyi gerektiriyorsa onu yapmaktadırlar...
Bunu da bölgenin IŞİD’ten temizlenmesi ve “demokratik devrim”
demagojisiyle meşrulaştırmaktadırlar.
Bunun için Murat Çakır’ın
HDP’ye yönelik beklentileri ayakları havada HDP gerçeğiyle ilgisi olmayan beklentilerdir.

Faşizmin
Parlamentosunda
Halkların Çıkarları
Savunulamaz!
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Yüzlerce metal işçisi direndiği
için işten atıldı ve atılmalar devam
ediyor. İrili ufaklı onlarca direniş
var... Faşizm sokaklarda halkın her
türlü taleplerine saldırmaya, kan dökmeye devam ediyor. Grup Yorum
konserleri yasaklanıyor... HDP milletvekilleri bu tablonun hiçbir yerinde yok...
80 milletvekili ile meclise girerek
demokrasiyi geliştireceklerini söylüyorlardı... Demokrasiyi geliştirmek
için ne yaptınız, ne yapıyorsunuz?
HDP’liler halkın, emekçilerin yanında yoklar, peki nerede varlar? Ne
yapıyorlar?
TÜSİAD’ların, MÜSİAD’ların,
TOBB’ların istekleri doğrultusunda
bir hükümet kurulması için elinden
geleni yapıyor. Tekellerin krizine çözüm arıyor. Halkla, emekçilerle görünmeyen HDP, tekellerin temsilcileriyle gülücükler saçarak poz veriyor...
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Şu sözler de diğer Eş Başkan Figen Yüksekdağ’a aittir;"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"
Murat Çakır’ın görmesi gereken
HDP gerçeği budur. Çakır, HDP konusunda ayakları yere basmayan beklentiler içindedir.
HDP halkın sorunlarına çözüm
bulmayı değil, oligarşinin krizine
çözüm bulmayı kendine misyon edinmiş bir partidir.
Oligarşinin düzenine yerleşmeye
çalışan ve oligarşi için politika üretmeye çalışan bir partidir.
HDP için halkın diğer düzen partilerinden hiçbir farkı yoktur...
Halkın oyunu almış ve halkla işi
bitmiştir...
Görüşmeler artık oligarşinin temsilcileri ile yapılmaktadır.
HDP halkı düzene karşı bir güç
olarak değil, düzen içine yerleşmek

için, düzen içinde yer edinmek için bir
araç olarak görüyor...
Düzene kendini kanıtlamak için de
esas misyonu düzen dışına çıkan halkı düzen içine çekmektir.
Düzen içine yerleşirken reformist, oportünist, fosilleşmiş solu’da
yanına alarak oligarşinin yönetememe krizinin hat safhaya çıkacağı bu
dönemde düzen için ne kadar gerekli olduklarını göstermeye çabalıyor...
Politika yapış tarzına bakın; düzen
politikacılığında oldukça da ustalaşmışlardır...
Demirel’e kendi cephelerinden
rahmet okutuyorlar... “Dün dündür,
bugün bugündür” politikasını en iyi
hayata geçiren HDP’dir...
Düzene olan büyüyen halkın öfkesini yanlarına çekmek için en koyu
AKP karşıtı kesilmişlerdi seçim boyunca...
Şimdi düzen adına en uzlaşmacı,
‘kriz çözen’ parti rollerine soyundular. Kimsenin “Benim kırmızı çizgilerim, benim anlayışım, merkezim,
çerçevem' gibi dayatmaya girme
hakkı yoktur...” diyerek burjuva partilerini de tekeller adına “sorumlu”
olmaya çağırıyor...

Hasan Biber'in Kötüleşen
Sağlık Durumunun
Sorumlusu
Emperyalizmdir!
İkitelli Halk Cephesi 25 Haziran’da bir açıklama yaparak, Yunanistan’da tutsak olan halk savaşçısı Hasan Biber’in kötüleşen sağlık durumuna vurgu yaptı.
Faşist Türkiye'ye iadesi istendiğinde buna karşı da direnmiş ve ölüm orucu eylemi gerçekleştirmiştir. Bu süreçte rahatsızlıklara yakanlandığı için tedavisinde steril olmayan iğneler kullanılmıştı ve Hepatit-B hastalığına yakalanmıştı. Şuan tedavi hakkı engellenmektedir ve hastaneye gidiş gelişlerinde onursuz arama dayatılmaktadır. Hasan BİBER bunu kabul etmediği için tedavisi engellenmektedir.
Ayrıca, 24 Haziran'da İkitelli Özgürlükler Derneği’nde
bir araya gelen Halk Cepheliler destek ve dayanışma için
Hasan BİBER'e topluca kart yazdı. İkitelli Halk Cephesi
yoldaşlığın güzelliğini paylaştı. 10 adet kart yazıldı.
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Sonuç olarak;
1- HDP kuruluş misyonuna uygun
hareket ediyor.
2- Halk kitlelerini düzene çekmek
ve sahte umutlar boyutuyla üzerine
düşen görevi yapmıştır.
3- Murat Çakır, “HDP ayaklarını yere basmalıdır, aksi taktirde düzenin çarklarından birisi olmaktan
kurtulamayacaktır" diyor. HDP’den
beklentileriyle ayakları yere basmayan Murat Çakır’dır.
HDP’nin izlediği bütün politikalar ‘yanlışlıkla’, ‘ayakları havada’
olmakla ifade edilemez, bilinçli, sınıfsal bir tercihtir... HDP oligarşik düzen içine yerleşmek istiyor...
Kürt sorununun çözümü emperyalizm ve faşist düzenle uzlaşmakta
görülüyor.
4- Oligarşinin parlamentosunda
halkın hiçbir sorununun çözümü yoktur. Çünkü; oligarşinin parlamentosu
halk için değil, emperyalizmin ve işbirlikçi tekellerin çıkarları için vardır.
5- Zalimin atına binen kılıcını
sallar...

Tutsaklarımızın
Haklarını
Gasp Etmenize
İzin Vermeyeceğiz

TAYAD'lı Aileler Kırıklar 2 No’lu F Tipinde yapılan
hak gasplarıyla ilgili 27 Haziran'da açıklama yaptılar. Açıklamada: “Hapishanelerde her gün yeni haberler almaya
devam ediyoruz. Çocuklarımız devletin bu saldırıları karşısında direnmeye devam ediyorlar. Bizler de TAYAD’lı
Aileler olarak tutsaklarımızın yaşadığı bu hak gasplarını tüm halkımıza duyurmaya devam edeceğiz." dediler.
TAYAD’lı Aileler Kırıklar 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’ndeki tutsakların yaşadıkları saldırıları anlattılar.
Açıklamada "tutsakların havalandırmalarına takılmak
istenen kameraları kırarak direndikleri için hastanelik
edildikleri; Ozan Oğuz’un gardiyanlar tarafından dövülerek hastaneye kaldırıldığı, Cengiz Karakaş’ın hücresinin camlarının takılmayarak soğukta bırakıldığı; Ümit
İlter’in ise haftalık telefon görüşmesinin yarıda kesildiği" belirtildi.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

TAYAD’LI OLMAK ZAFERİ DİŞLE,
TIRNAKLA KAZANMAKTIR..
TAYAD’lı Aileler
12 Eylül faşizminin baskı
ve yasakların en yoğun yaşandığı
günlerinden çıkıp bugünlere geldik. Bu
mücadeleye ilk başladığımızda devleti
de tanımıyorduk, evlatlarımızın neden
tutsak düştüklerini de bilmiyorduk.
Ama hapishane kapılarında çocuklarımızın nasıl bir düzen istediğini de,
devletin gerçek yüzünü de öğrendik.
'84'te "yaprağın kımıldamadığı"
dönemlerde Taksim Alanı’na siyah çelenk bıraktık ve ardından gittikçe çoğaldık. Öğrendik, örgütlendik ve giderek TAYAD çatısı altında örgütlü bir
güç haline geldik.
Örgütlü olduğumuz için evlatlarımızın katilleri karşısında yılmadık,
yorulmadık. Başta evlatlarımıza yapılan saldırılar olmak üzere tüm halka yapılan saldırılar karşısında güç olduğumuzu gösterdik. Zulmün karşısında direndik ve kazandık.
Tarihimiz sayısız direniş örneklerimiz ile doludur. Halkın umutsuzlaştırılmaya çalışıldığı, devletin yenilmezliğinin öğütlendiği süreçlerde
bizler direnişlerimizle mücadelemizle
umut olmaya çalıştık.
2000-2007 Büyük Ölüm Orucu
Direnişimizin zaferi ile halkımızın
umutlarını büyüttük. Herkesin sustuğu, direniş çizgisini terk ettiği zamanda tutsaklarımızı, canımız pahasına sahiplendik. Direniş içinde
yeni direnişler yarattık. Bu uğurda
Gülsüman’ımızı, Şenay’ımızı, Hülya’mızı şehit verdik. Onlar bizden biriydi ve gözlerini kırpmadan, bize bir
direniş örneği yaratarak şehit düştüler.
Tutsaklarımız ve şehitlerimiz en
değerlilerimizdir. Onlar için yıllarca direnmeyi göze alırız. Onların başına
gelecek en küçük bir tehlikede gerekirse tüm dünyayı ayağa kaldırırız. Örneğin Güler Zere hapishanede kanser
hastalığına yakalandı. Devlet onu tahliye etmeyerek tecrit hücrelerinde gün
gün acı çekerek ölmesini istedi. Ama
devletin gözden kaçırdığı bir nokta vardı; biz TAYAD’lı Aileler olarak Gü-

ler’in katledilmesine izin veremezdik
. Vermedik de.
Yaptığımız kampanya ile Türkiye’de Güler Zere ismini duymayan
kalmadı. Sahiplenmemizin ve direnişlerimizin gücü ile Güler’imizi tahliye ettirdik. Hasta tutsakların hastaneye bile götürülmeyerek katledildiği bir ülkede biz Güler’i özgürlüğüne kavuşturarak bir zafer kazandık.
Hasta tutsaklarımızın tecrit zulmü
ile katledilmesine izin vermeyeceğiz
diyerek mücadelemizi sürdürdük.
Haftalarca aylarca eylemler yaparak
hasta tutsaklarımızı bir bir tecrit hücrelerinden çekip aldık.
Ali Yıldız; devletin katledip cesedini toplu mezarlara koyduğu bir savaşçımızdı. Yıllarca bir mezarı olmadı. Ailesinin başında ağıt yakacağı bir mezar taşından mahrum bırakıldı. Bizler şehidimizin kemiklerine
yıllar sonra ulaştık. Bunun için direndik. Ali’nin abisi Hüsnü Yıldız bedenini ölüme yatırdı... Direndik ve
kazandık. Şehidimizi kendi ellerimizle toprağa yeniden verdik. Ve sonunda başında ağıt yakacağımız bir
mezar taşına kavuştuk. Bu nasıl bir ülkedir ki ölülerimize bir mezar taşı yapabilmek için bile ölmemiz gerekiyor?
Tecrite karşı 7 yıl sürdürdüğümüz
mücadelede yeni direnişler yarattık.
Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda 3 yıl,
4 ay, 2 hafta 1 gün direndik. Tecriti yendik. Zafer kazandık.
Evet tarihimizden de öğrendiğimiz
gibi direnmek bizim görevimiz. Direnişler bizim öğretmenimiz. Biliyoruz ki direnen kazanır. BuBizler TAYAD’lılar olarak bir aileyiz.
Bu aileyi daha da büyütmek, sıkılı bir yumruk gibi sağlamlaştırmak tek tek her TAYAD’lının görevidir. Bu birlikteliğimizi güçlendirip eğitimimizi süreklileştirdiğimizde
daha güçlü olduğumuzu göreceğiz.
Güçlenmeliyiz. Her gün yeni baskılar
yasaklarla hakkımızı çalan bu düzeni
yenmek için güçlenmeliyiz.

güne kadar zafer kazananlar hep direnenler olmuştur.
Bugün de direniş geleneğimizi
büyüterek sürdürmek zorundayız.
Mücadele bugün omuzlarımıza yeni
sorumluluklar yüklemektedir. Adaletsizliğin diz boyu olduğu, halkın her
kesimine saldırıldığı günümüzde yeni
zaferler kazanmak zorundayız. Sorunlarımızı kendimiz çözmek, hakkımızı aramak zorundayız. 14 yaşındaki çocuklarımızın beyinleri sokaklara akıtılıp katlediliyor. Hakkını arayan emekçiler işinden ediliyor. Uyuşturucuya karşı çıkan gençlerimiz çeteler tarafından öldürüyor. Katiller bu
düzenin mahkemeleri tarafından yeni
katliamlar yapmaları için serbest bırakılıyor. Halkı gaza boğan çocuklarımızı öldüren polisler “destan yazdı” denilerek bu ülkenin Başbakanı
tarafından sahipleniliyor.
Tüm bu adaletsizliklerin ahlaksızlıkların yaşandığı bu düzende halka
umut olacak öncülük yapacak olanlar
bizleriz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için güçlü olmalıyız.
Güçlü olmak için kendimizi eğitmek ile
işe başlamalıyız. Daha çok öğrenmeli,
daha çok okumalıyız. Eğitim çalışmaları yapmalıyız. Birbirimizle daha çok
zaman geçirmeli kendi içimizde dayanışmayı, birlikteliği sağlamalıyız.
Bizler TAYAD’lılar olarak bir aileyiz. Bu aileyi daha da büyütmek, sıkılı bir yumruk gibi sağlamlaştırmak tek tek her TAYAD’lının görevidir. Bu birlikteliğimizi güçlendirip
eğitimimizi süreklileştirdiğimizde
daha güçlü olduğumuzu göreceğiz.
Güçlenmeliyiz. Her gün yeni baskılar, yasaklarla hakkımızı çalan bu
düzeni yenmek için güçlenmeliyiz.
Adalet isteyeni katleden bu düzen
karşısında görevimiz daha çok örgütlenmek, yeni yeni TAYAD’lılar
yaratmaktır. Bunu başarabiliriz. Tarihimiz geçmişimiz bu konudaki en
iyi öğretmenimizdir. Tarihimizi okuyalım, yaşayanlardan dinleyelim,
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HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ

Vatanımızın yağmalanması projesi:

CHESTER
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Amerikan emperyalizminin, yeraltı
kaynaklarımıza göz dikmesi 1922’de
imzalanan Chester Projesi’ne kadar
dayanır. Proje 1922’de Cumhuriyet
döneminde imzalansa da kökü 1910
yılı Osmanlı dönemine kadar uzanır.
Chester Projesi ile, Osmanlı-Amerikan Kalkınma Şirketi adına hareket
eden Chester ve Kennedy’ye 99 yıllık
bir imtiyaz (ayrıcalık) tanınmıştır.
Projenin imzalanma seyri şöyledir:
“Knox, Washington’daki Osmanlı
Maslahatgü zarına 1910 yılında yazdığı
mektupla, Bâb-ı Âli’nin, Chester imtiyazını vermesini istemiştir. Fakat Almanların şiddetli muhalefeti, imtiyazın
parlamentonun onayına sunulmasını
engellemiştir. 1922 yılında, Ankara,
bu imtiyazı, Osmanlı-Amerikan Kalkınma Şirketi adına hareket eden
Chester ve Kennedy’ye tanıyacaktır.
99 yıllık imtiyaza göre, Doğu’da Musul’u da kapsayan çok geniş bir bölgede. Şirket, demiryolu inşa edecek
ve demiryolunun iki yanında kalan
20’şer kilometrelik alanda, bü tü n
madenleri işletecektir. İmtiyaz anlaşması, maden deyiminin petrol kaynaklarını kapsadığını ve şirketin petrol
boru hatları inşa edebileceğini belirtmektedir. Ankara Hü kü meti, şirkete
geniş vergi muafiyetleri tanımış, demiryolu ve maden işletmesinden sağlanacak gelirin, giderler, amortisman,
ihtiyatlar ve aksiyonerlere yü zde 12
temettü dü şü ldü kten sonra kalan kısmından ancak yü zde 30 pay almaya
rıza göstermiştir.
Anlaşmada Osmanlı-Amerikan şirketinin 5 ay içinde bir Tü rk anonim
şirketi haline getirilmesi, şirketin
muhaberatını Tü rkçe yapması gibi
duygusal planda milliyetçi hü kü mler
yer almakla birlikte, Chester Projesi,
sömü rge tipi bir imtiyazdır.” (Doğan
Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni)
Sömürgecilik ilişkilerinin temellerini de atan Amerika, milli duyguların

öneminin bilincinde olarak, Osmanlı-Amerikan şirketini, şirket kurulduktan 5 ay sonra Türk anonim şirketi
haline getirilmiştir. Gerçekte var olan
ise, Amerikan tekellerinin ülkemizi
yağmalamaya, halkımızı soymaya başlamasıdır.
Anlaşmanın önemli bir noktası ise,
kilometre hesabının yapılmamış olmasıdır. Yani Amerikan emperyalizmi
demiryollarını madenlerin olduğu bölgelerden istediği kadar dolaştırma,
yolu uzatma hakkına sahiptir. Hakim
olacağı toprakları hesaba katarak demiryollarını istediği kadar uzatma, istediği yerlerden geçirme keyfiyeti de
tanınmıştır. Bu anlaşma ülkemizdeki
demir yollarının neden dolana dolana
gittiğinin bir açıklamasıdır.
Kendi ülkesinin yer altı ve yer
üstü kaynaklarına sahip olamayan bir
devletin hiçbir konuda söz hakkı yok
demektir. Fabrikalarına akacak hammaddesine sahip olamayan bir ülke
satılmış demektir. Emekçilerin alın
teri, emperyalistlerin kasalarına akan
paraları var ediyor demektir. Bizim
olanı çalanlar, vatanımızı petrol petrol,
başak başak yediler, içtiler. Ve doymak
bilmediler. Emperyalistler dağımızı,
taşımızı, toprağımızı sömürüp zenginleştikçe biz yoksullaştık. Kendi
kömürümüz bize sadaka diye dağıtıldı.

Bilinen, Bilinmeyen
Tüm Madenlerin
İşletme Hakkı
Emperyalizme
Peşkeş Çekiliyor
1920-1930 döneminde madencilik
alanında 20 şirket kuruldu. 20 şirketten
11’inin kurucu hissedar ya da yönetim
kurulu üyeleri arasında emperyalistler
bulunuyordu. Bu şirketlerin toplam
sermayesinin % 63'ü mali sermaye
denetiminde olan şirketlere aittir.
Sömürülen iki ana maden bakır
ve kömür olmuştur. Bakır üreten, Er-

gani Bakır T.A.Ş.'nin 1928 yılında
hisselerinin % 59,73’ü Deutsche
Bank'ın elindedir.
1954 yılına gelindiğinde, yani yeni
sömürgecilik ilişkilerinin resmiyet kazandığı dönemde “Petrol Kanunu”
çıkartılmıştır. 1926’da çıkartılan ilk
Petrol Kanunu’nda görünüşte petrol
arama ve işletme hakkı devlete verilmişken; 1954’te imzalanan anlaşmayla
Amerikan emperyalizminin bu alandaki hakimiyeti açıkça kabul edilmiştir.
Kanuna göre, Türkiye petrolde
devletçilikten vazgeçtiğini kabul etmiş;
petrol kaynaklarının özelleştirilmesinin
önünü açmıştır.
Yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz,
işbirlikçi burjuvazi ve Demokrat Parti
iktidarı tarafından emperyalistlere
adeta bir arpalık gibi dağıtılmıştır.
Çarpık kapitalizmin geliştiği ülkemizde, madenleri mamul mala dönüştürecek ağır sanayi de yoktur; çünkü
emperyalizm gelişmesine izin vermez.
Yer altı-yer üstü zenginliklerimizi yağmalayarak, kullanım hakkını da ellerinde tutarlar. Çıkarılan madenlerden
özellikle stratejik olanları, temizlenme
gibi basit bir işlemden geçtikten sonra
emperyalist ülkelere gönderiliyor.
Bor, wolfram, krom gibi stratejik
maden üretiminde dünyada ilk sırayı
alan Türkiye, bu madenleri kendisi
kullanamıyor, ama bu madenlerden
yapılan işlenmiş mamul metaları emperyalist tekellerden satın alıyor.

Vatan Topraklarımızın
%19’u, Yani
150 Bin Kilometrekarelik
Maden Alanı Emperyalist
Tekellerin Kontrolünde
AKP döneminde yeraltı kaynaklarımız hızla özelleştirildi. 2004 yılında
çıkartılan maden kanunu ile emperyalist tekellere maden arama-işletme
hakkı tanındı. Maden kanununa göre

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Ölü Çocuklar Ülkesi
Bir haber düşüyor gazete köşelerine
Daha on altısında
bulutların peşinden koşacak yaşta
Daha çocuk
Daha bir ömür var önünde
Yaşayacak acıları gülecek sevinçleriyle
Düştü diyor gazete haberinde
İnşaattan düştü ve öldü
Su içer gibi soluk alır gibi
Normal bir şeymiş gibi
Kanıksatmaya çalışıyorlar bize
çocuklarımızın ölümlerini
Ölü çocuklar ülkesine çevirdiler canım yurdumu
Burada çocuklar kovalayamaz gökkuşağını
İnce bir burukluk sızar gülüşlerinden
Kaf Dağının ardına düşer saf düşleri
Hayatın ağırlığı hoyratça çöker
küçük omuzlarına
Bizim çocuklarımız daha ilk adımda
Tanır düşmanı gözbebeğinden
Savaşır Berkin Berkin
Elinde sapan yüreği dalgalanan bayrak
Asıyorlar her gün insanlığımızı tavana
Bir kez daha karlı dağlara kestik
Bir çocuk daha öldü
Öldü ve her gün ölen üç işçiden biri oldu
Sen Abdullah olmayaydın fukara
Olaydın bir burjuva çocuğu
Gemicikler alırdı baban sana
Şirketler kurardı
on altına basmadan baban sana
Saymazdın o zaman üç kuruş için canını hiçe
Ayakkabı kutularında gelirdi
yaşından büyük para
Kimse konuşmadı seni Abdullah
Tıpkı her gün öldürülen
üç işçiyi konuşmadıkları gibi
Tut ki hiç yaşamamışsın gibi
Tut ki gözlerine mil çekilmiş gibi
Tut ki dilleri lal gibi
Tut ki kulakları var duymaz gibi
Tut ki göğüslerinde yürek yok gibi
Yok saydılar, yaşamamış saydılar
Fıtratında var dediler bu işin
Görmediler acılarını
Duymadılar çalınan çocukluğunu
Bilmezden geldiler ölümünü
Ama biz duyduk, gördük ve biliyoruz hakikati
Ama biz yazdık Abdullah
Hiç unutmamacasına
Damıttığımız acılarımızdan kine kesip
Bir çentik de senin için attık güzel çocuk
Sorulacak hesaplar duvarına

yeraltı kaynaklarımız, sadece
yüzde 2 vergi karşılığında emperyalist tekellere peşkeş çekilirken, zenginleştirme işleminin
ülkede yapılması halinde devlet
payı %1 olarak belirlendi.
2007 yılında emperyalist tekellerle ortaklığı bulunan 143
madencilik şirketi vardı.
Topraklarımızı karış karış
kazıyorlar. Türkiye, dünyadaki
bor madeni rezervinin yüzde
70’ine sahip. Geleceğin madeni
olarak kabul edilen borun yakın
bir zamanda petrolün yerini alacağı ifade ediliyor. Türkiye’de
bor madeni çıkaran çok sayıda
yabancı şirket var.
Sadece Rio Tinto isimli şirketin 500 kilometrekarelik bor
maden sahası var.
Anatolia Minerals Şirketi ise
Sivas, Malatya ve Dersim’de
altın, gümüş ve bakır yataklarına
sahip. Adana’da çinko; Yozgat’ta
ise bakır madeni işletiyor. Toplam yaklaşık 1400 metrekarelik
toprağımız Anatolia Minerals
Şirketi’nin kullanımında.
Odyssey Resources şirketi,
Ordu-Fatsa ve Zaviköy bölgesinde bulunan altın, gümüş, çinko ve bakır madenleriyle ilgili
250 kilometrekarelik bir alanın
ruhsatına sahip.
Eldorado Gold isimli Kanadalı şirket; Uşak-Eşme Banaz Katrancılar Köyü ile Kütahya-Gediz İlçesi Murat Dağı
eteklerinde işletme ruhsatına sahip. Aynı şirket İzmir Efem Çukuru bölgesindeki altın madeni
yataklarının işletmesini de aldı.

Halka Ait Olması
Gereken Madenlerin
Emperyalistlerin
Elinde Olması,
Tüm Sanayinin
Emperyalist Denetime
Sunulması Demektir
Madenlerimizin emperyalistlerin açıktan hakimiyetine verilmesini sağlayan maden kanundaki değişikliğin ardından;

2005’te, önceki yıllara göre yüzde
274’lük artışla 15 bin 149 ruhsat
başvuru olurken, 11 bin 305 başvuru ruhsata bağlandı. 2006’da
ise 18 bin 208 başvurudan 13
bin 866’sına ruhsat verildi.
2006’da ruhsat başvurularında
bir önceki yıla göre yüzde 20,
başvuruların ruhsata bağlanma
oranı ise yüzde 22 arttı. Bu rakamlar içinde 51 yabancı ortaklı
şirketde bulunuyor.
Hollanda, Kanada, Almanya, İsviçre, Cayman Adaları,
İngiliz Virgin Adaları’nda gelen 51’e yakın şirket arama
faaliyetlerini sürdürüyor.

Madenler
Halkın Malıdır,
Emperyalist
Sömürüye
Son Vereceğiz
Yeni-sömürge ülkelerde geliştirilen çarpık kapitalizm ve
montaj sanayi, yeni-sömürgelerin kalkınmasının önünde engeldir. Sanayi yatırımları, yenisömürge ülkelerin ihtiyaçları ve
kaynakları yerine, emperyalizmin ihtiyaçlarına göre yapıldığından, sektörler arası ve sektörlerin kendi içindeki dalları
arasında bağlantılar kopuktur.
Keza, yeni-sömürge ülkelerdeki
hammadde ve yeraltı kaynakları
çoğunlukla doğrudan emperyalist merkezlere taşındığından,
işlenmiş mamul ve maden sanayi
gelişmemektedir. Yeni-sömürge
ülkeler, sattığı hammaddenin
işlenmiş halini fahiş fiyatlarla
almak zorunda bırakılmaktadır.
Oysa, ülkemizdeki yer altı
ve yer üstü zenginlik kaynaklarının tek ve gerçek sahibi ülke
halklarıdır. Ülke toprakları üzerinde emperyalistlere hiçbir özgürlük tanınmaz.
Emperyalizme karşı mücadele etmek için çok haklı bir
gerekçemiz daha var: 150 bin
kilometrekarelik maden sahalarını yeniden halkın malı yapacağız.
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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!
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FAYDACIĞILIN, ÇIKARCILIĞIN VE
Dergimizin geçen haftaki sayısında birinci bölümünü yayınladı- FIRSATÇILIĞIN VARDIĞI SON NOKTA...
ğımız ESP’nin kışkırtıcı, provokasESP Mustafa Ceylan’ın ailesine
yon dolu yalanlarını yazmıştık.
"Berkin gibi kaldırırız cenazesini,
Ve yalanların karşısına gerçekleri
2 milyon kişi yığarız" dedi..
koymuştuk. Yazımızın ikinci bölü***
münde gerçekleri anlatmaya devam
Ailenin yalan yanlış haber
ediyoruz.
yayınlıyorsunuz tepkisine rağmen
***
Örneğin açıklayıcı olması açı- "maddi manevi her türlü arkanızdayız"
sından aktaralım:
dediler.
"40-60 cm’nin üzerindeki uzak
***
mesafelerden yapılan atışlarda ise
Çocukları hastanede "yoğun bakım
giriş deliği etrafında kontüzyon halodasında" yatan bir aileye bu sözleri
kasından başka duman isi, alev yasöyleyen ESP anlayışının en büyük
nığı, kıllarda yanma, tatuaj ve dokularda karbonmonoksit varlığı gibi isteği "BERKİN’İNKİ GİBİ BİR CENAZE
bulguların hiçbirisi yoktur(...)
TÖRENİ" yapabilmekti.
Ateşli silah yaralanmalarında
Yaralı bir kişiye yapılması gereken
tespit edilmesi gereken önemli kritek şey dünyanın her yerinde tedavi
terlerden biri olan atış mesafesi,
ettirmektir.
yara özelliklerine veya yaralanma
Ancak ESP yaralı Mustafa’yı tedavi
giysili bölgede ise giysilerdeki deetmek yerine Cephe’yi köşeye
ğişimlere göre yapılan bir saptamadır.
sıkıştırmak için cenaze töreni
(....)
hazırlıklarına başladı...
Unutulmamalıdır ki gerçek meNe olursa olsun ama "bir cenaze
safe tayini yapılmasının çok önemli
töreni" olsun hesabı yaptı.
olduğu vakalarda benzer silah ve
Ama tutmadı.
donanım ile yapılacak deneme atış***
larıyla mukayeseler neticesinde meESP sadece düzeniçi değildir...
safe tayini yapmak gerekir. Aksi takAynı zaman da çürümüştür. Burjuva
dirde öngörülecek mesafe tahminden
öteye gitmeyecektir.
ideolojisi ESP’yi çürütmüştür.
Ateşli silah yaralanmalarının irBu ideolojiyle NE BERKİNLER
delenmesi bir ekip işidir. Sadece
YARATABİLİR NE DE BERKİNLER’İN
otopsi değil kriminologların yapacağı
CENAZELERİNDE OLDUĞU
incelemeler de çok değerlidir"
GİBİ HALKI BİRLEŞTİREBİLİR
Bu alıntılar adli tıp uzmanlarının kitaplarından alınmıştır.
Bu bilgilerin ışığında ESP’ye sorYani sadece derideki yarayı, yanmak gerekiyor. Hangi zaman süremayı, karbonmonoksit miktarını; giysince, hangi adli tıp uzmanlarıyla
silerdeki tahribatın biçimini incelemek
MUSTAFA’NIN 70 CM’DEN VUde yetmiyor. Ayrıca adli tıp uzmanları
RULDUĞU SONUCUNU ÇIKARTbenzer denemeler yaparak atış meTINIZ?
safesinin gerçekten bulunabileceğini
söylüyor.
Mustafa Ceylan 1 Ağustos akşamı

vurulduğuna göre siz 2 Ağustos
tarihli açıklamanızda meşhur "70
cm" tespitinde bulunuyorsunuz.
Mustafa tahminen 1 Ağustos akşamı saat 21.00 ile 23.00 arasında
vuruldu.
Sizin 2 Ağustos tarihli Etkin Haber Ajansı’nda açıklamanızın yayınlanma saati ise 18.50’dir. Nereden
uyduruyorsunuz bunları?
Anlaşılan o ki ESP’nin çok hızlı
ve bilimin tüm sınırlarını zorlayan
bir Adli Tıp ekibi var.
5- Yalanın sınırlarını zorlayan
ESP, Mustafa’nın vurulmadan önce
dövüldüğünü söyledi.
ESP’nin amacı ne yapıp edip
Halk Cephesi’ni karalamaktır. Bunun
için de önce dövme, sonra da vurma
masallarını uydurmuştur. Mustafa’nın
vücudundaki izler yüksek bir yerden
düştüğü ya da benzeri bir nedendendir.
6- ESP’lilerin sözünü ettikleri
kamera kayıtlarının Halk Cepleliler
tarafından alınmasının Mustafa Ceylan’ın vurulması olayıyla hiçbir bir
ilgisi yoktur. Kamera kayıtlarının
alınma nedeni o bölgede gerçekleşen
çetelerle olan bir çatışmadır. Halk
Cepheliler kendi güvenliklerini almak
için kamera kayıtlarına el koymuşlardır. Ayrıca bu kamera kayıtlarını
alma meselesi Mustafa Ceylan vurulmadan BİR GÜN ÖNCE gerçekleşmiştir.
7- Mustafa Ceylan’ı yaralı halde
hastaneye Halk Cepheliler değil oradaki halktan insanlar yardım amaçlı
götürmüşlerdir.
Tanıkların anlatımının olduğu
Halk Cephesi açıklamasından:
"O gençler iki arabanın orda duruyorlardı. O yaralı genç ise tarladan
geliyordu... Tarladan gelip evin orda
düşmüş. İşte ona da yardım etmeye
çalışmışlar. Bizim evden bez istemişler.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Bez atmışlar. Ondan sonra bizim evden su almışlar. Hem yardım amaçlı
yapmışlar, bu kadar.
(...)
Yardım eden gençler. Vurulduğunu
görmemişler zaten. Çocuk yaralı bir
şekilde okulun ordan geliyordu. Yani
ordan geliyormuş. Okulun ordan.
(...)
Anlatabiliyor muyum? Kimse zaten vurulduğunu görmemiş... Yani
büyük bir ihtimalle aşağıda vurulmuş... Yaralı bir şekilde yukarı çıkmış"
(6 Eylül 2014 Halk Cephesi Açıklaması)
8- Mustafa’nın komada kalmasından medet uman ESP’liler dilek
feneri eylemi yaptıkları sırada da
yalan söyleyerek "Mustafa’nın hayati tehlikesi devam ediyor" demişlerdir. Oysa Mustafa bir gün sonra
hastaneden taburcu olmuştur.
9- Mustafa’nın ailesi, ESP’lileri
hastanenin önünden kovmuştur. ESP
liler Gazi’de çadır açmışlardır. Ayrıca
Mustafa’nın ailesi açılan çadıra da
tepki göstermiş, açmaya devam ederlerse ailenin kadınlarının gelip çadırı
dağıtacaklarını dahi söylemişlerdir.
10- Mustafa ailesi ile birlikte hastaneden ayrılmıştır.
11- Mustafa vurulduğu sırada
polis gazın yanı sıra ateşli silah da
kullanmıştır.
12- Ayağından vurularak yaralanan Anıl’ın dayısı Halk Cephelilerle
arasında böyle bir konuşmanın geçmediğini açıklamıştır.
13- ÖDP Beyoğlu İlçe Başkanı
Yalçın Köse Mustafa Ceylan hastanedeyken ziyarete gitmiştir. O sırada
olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin
olarak ESP’lilerle konuşmuştur. Yalçın Köse kendi imzasıyla yaptığı
açıklamada;
"Benim aktarımlarım şu şekildedir: Olayın olduğu gün, Mustafa,
Halk Cepheliler’in yoğun olduğu tarafta bulunurken polis tarafından
yoğun bir gaz saldırısı sonucu yukarıya doğru kaçmış, biraz uzaklaştıktan sonra kaldırıma oturmuş ve
eliyle başını tutuyormuş. Kafasında
kan olduğunu görenler: “Neyin var?”

TÜRKİYE DEVRİM TARİHİNDE
İLKLER YARATAN CEPHE
GELENEĞİNE SALDIRMAK
DÜZENE DÖNENLERİN
İLK İŞİ OLMUŞTUR
1- Türkiye soluna hakim olan
reformist-revizyonist anlayıştan
kesin bir kopuş gerçekleştirmiş,
reformist-revizyonistlerin 50
yıllık kitlelerden kopuk, uzlaşmacı, pasifist anlayışının yerine
iktidarı hedefleyen silahlı
devrimci bir mücadelenin gerekliliği konulmuştur.
2- Türkiye devriminin manifestosu olan Kızıldere'de cüret ve
bedel ödemeyi fiziki yok oluşu
söz konusu olsa bile göze
almıştır. Bu "dönmeye değil,
ölmeye geldik" şeklinde ifadesini bulmuş, dünden bugüne
geleneklerin yaratıcısı olmuştur.
3- Devrimci dayanışmanın
ölümüne savunmuş, canlarıyla
devrimci dayanışmanın ne
olduğunu türkiye ve dünya
halkılarına göstermişlerdir.
4- Ülkemiz koşullarını yenisömürgecilik ilişkileri ve emperyalizme bağımlılığı, sömürge
tipi
faşizmi;
Parti-Cephe
anlayışı ile yürütecek bir öncü
savaşı aşamasından geçecek
anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrim hedefini ortaya koyan ilk
ve tek örgüttür.
5- Devrim anlayışına göre şekillenmiş örgütlenme ve çalışma
tarzıyla tüm sağ ve sol sapmalara karşı hem siyasi, hem ideolojik sapasağlam durmuş, önüne
barikat çekmiştir.
diye sormuşlar. Mustafa, “Bir şeyim
yok, düştüm.” demiş ve kısa süre
sonra yere yığılmış. Oradakiler de
apar topar bir arabayla hastaneye
götürmüşler" demiştir.
Ayrıca bu içerikte Halk Cephelilerle yaptığı bir konuşmada kendisi
"ESP’li Barış" ifadesini yanlışlıkla
kullanmış; bu konuşmayı "ESP’li

Barış" ile yaptığını söylemiştir. Bu
konuşmanın aynı içerikte Halk Cephesi açıklamasında geçmiş olması
nedeniyle ESP’liler Barış diye birisinin orada olmadığını iddia ederek
Halk Cephesi’ni yalancılıkla suçladılar.
Yalçın Köse aynı açıklamasında
buna da değinmiş ve şöyle söylemiştir: "Öncelikle şunu ifade edeyim
ki, hastanede bizi karşılayan ESP’li
Barış ifadesi bana aittir. Fakat ismi
aklımda yanlış kaldığı için bir hataya
sebep olmuştur..."
***

Yalancı, Kışkırtıcı,
Provokatör ESP,
Burjuva
Politikacılığında
Kat Ettiği Mesafeyi de
Göstermiş Oldu
ESP burjuvazinin yöntemlerini,
yalanını, dolanını içselleştirmiştir.
ESP "Cephe Düşmanlığı" noktasında solu toparlamaya çalışmıştır.
İlişki kesme tavrına kadar giden
süreci ESP kendisi iradi olarak örgütlemiştir. Çünkü o da Kürt milliyetçileri gibi uzlaşma ve düzene dönme hesabını yapmaktadır.
İlişkiyi kestikleri "Cephe" değil
"devrimdir, devrimci mücadeledir."
DEVRİMCİLERLE İLİŞKİ KESENLERİN GİTTİĞİ YER DÜZENDİR! Kİ BUGÜN ESP DÜZENİN
BATAKLIĞINA BATMIŞ ELİ KANLI TÜSİAD, MÜSİAD GİBİ BURJUVAZİNİN TEMSİLCİLERİNİN
KANLI ELLERİNİ SIKMAKTA,
POZLAR VERMEKTEDİR!
Cephe’nin pratiğinde hiçkimse
emperyalizmle, oligarşiyle dişe diş
süren bir savaş ve bu savaşın yarattığı
kültür, değerler dışında bir şey bulamaz.
ESP’nin kışkırtıcılığının, yalancılığının nedeni de budur.
Korkuları Marksist-Leninist bir
gücün alternatif olarak varlığını sürdürmesidir. Bu alternatif düzene dönüş hesapları yapanların karşılarındaki
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engeldir..
Bugüne kadar kendi adına TEK
BİR POLİKA ÜRETEMEMİŞ olan
ESP’ye düşen rol budur.
Kürt milliyetçileri, çeteler kolkola
Halk Cephesi’ne saldırmışlar; devrimcileri susturmaya, gözdağı vermeye çalışmışlar; ESP ise yalan,
iftira, kışkırtıcılıkla bu saldırının
sözlü tetikçiliğini yapmıştır.
Kürt milliyetçileri ve onun EMEP,
SYKP, ESP gibi yedekleri bir kez
daha gördüler ki; biz kanımızla ve
alınterimizle yarattığımız mevzileri
öyle kolay terk etmeyiz.
Bu süreç sadece kendisine solcu,
ilerici, komünist diyenlerin gerçek
yüzlerini tekrardan açığa çıkarma
işlevini görmüştür.
Direnmedikleri için çürüyenler
savaşamazlar. Savaşmadıkları için
de siyasal ölümlerini hazırlıyorlar.
Bu süreçte yine gördük ki;
ESP "mahalle sorumlusu" diyerek Halk Cepheliler’in adını açıktan
yazarak ihbarcılık da yapabiliyor;
"Kamera kayıtları nerede" diyerek
"Hürriyet gazeteciliği" de yapıyor.
ESP yalanı bir silah haline getirmeye
çalışmıştır. Ancak bunu yapabilecek
çaptan da yoksundur.
Tutarlı yalan haline gelebilecek
bir kurgu dahi yapamamıştır.
Kürt milliyetçi hareketi aklayabilmek için bu kadar insan aklına
hakaret senaryolar uydurmak ESP’ye
nasip olmuştur.
Halk Cephesi’nin Mustafa Ceylan’ı hem dövdüğü, hem de vurduğu
yalanları, meşhur 70 cm’den ateş
etme hikayeleri, polisin ateşli silah
kullanmadığını iddia etmeleri...vb.
Hepsinde çok açık bir subjektivizm vardır. Mantık fukaralığı vardır.
ESP bol bol yaygara yaparak gerçeklerin üzerini örtmeye çalışmıştır.
Yalanları ortaya çıktıkça çıkmaza
girmiş; bu defa daha büyük yalanlarla üstünü örtmeye çalışmış; kıvranmış, kıvrandıkça da saçmalamıştır.
***
SOL, HALK CEPHESİ’NE TEK

BİR SORU DAHİ SORMADAN
ESP’NİN YALAN TEFRİKALARINI YAYINLADI
Lafa gelince adaletten, haktan,
hukuktan söz edenler... Halk Cephesi’ne TEK BİR SORU DAHİ SORMADAN ESP’NİN AÇIKLAMALARINI YAYINLADILAR
ESP’nin kuyuya attığı tek bir taşı
sol fırsat bildi. Oportünizm fırsatçılığının, grupçuluğunun hesabını vermelidir.
Halk Cephesi’ne neden tek bir
kelime bile sorulmamıştır? Halk Cephesi’nin yazdığı açıklamalar neden
dikkate alınmamıştır?
Çürüme bu boyuttadır... Araştırmadan, sözlere değer vermeden hüküm vermek... Fırsatçılığın solu getirdiği nokta işte burasıdır. En basit
devrimci değerlerden bir tanesi devrimci örgütler ne diyor diye bakmaktır.
Sormak ve araştırmaktır.
Partizan tek bir soru bile sormadan
önce Halk Cephesi’ni kınamış, sonra
da ilişki kesme kararı almıştır.
KESİN İLİŞKİYİ, SİZ DE KESİN, TÜSİAD’lı, MÜSİAD’lı
TOBB’lu YENİ DOSTLARINIZ
HAYIRLI OLSUN!
CEPHE İLE İLİŞKİ KESMEDEN
TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB gibi halk
düşmanı kurumların başkanlarıyla el
sıkışamazsınız...
Partizan neden soru sormadığını, neden ESP’ye inandığını açıklamak zorundadır.
Partizan neden ESP’ye "24 saat
bile geçmeden Mustafa’nın 70 cm
den vurulduğunu nasıl anladın"
diye sormamıştır.
Neden bu kadar kamera kaydı,
hastaneye kim götürdü vb. tantanası
içinde bir kez olsun Halk Cephesi’ne
sen ne diyorsun diye sormamıştır.
Partizan’ın 26 Ağustos tarihli
Cephe ile ilişki kesme kararına
kadar yayınlanan sayısız Halk Cephesi açıklaması vardır.
Partizan bir kez olsun bu açıklamaları ispat etmesini, elindeki delilleri
kendisine göstermesini Halk Cephesi’nden istememiştir...

Partizan açıklamasında güya "her
iki tarafın da şiddetine karşı" bir
görüntü çizerken Kürt milliyetçileri
için "çatışmanın ilk anındaki gerginliği kısa sürede bırakmış", "soğukkanlı bir tutum izlemiş" diyebilmiştir.
Kürt milliyetçilerinin Halk Cephesi tarafından basılan tek bir kurumu yoktur. Kürt milliyetçilerine
Halk Cephesi’nin sıktığı tek bir
kurşun yoktur.
200 civarı insanı yaralanan, bağırsakları alınan, gözlerini kaybeden,
kurumları tahrip edilen...Halk Cepheliler’dir... Bu durumu tanımlamaya
"subjektivizm" sözü bile hafif kalmaktadır.

Bu Fırsatçılıktır;
Cephe Düşmanlığıdır
Cephe düşmanlığını kimler yapar.
Kendi oportünist, reformist düşüncelerinin teşhir olmasını istemeyen, hayat karşısında doğrulanmayan
teorilerini sorgulamayan, bedelleri
göze almayan sadece varolan geri
pratiklerini teorize eden anlayışlar.
Cephe düşmanlığı yaparlar..
Her geçen gün düzeniçileşenler,
düzene yerleşme hesabı yapanlar,
ideolojik tasfiyeyi hızlandıranlar cephe düşmanlığı yaparlar.
Cephe düşmanlığı; tasfiyecilik ve
devrimci çizginin çatışmasının yarattığı bir sonuçtur.
TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB başkanlarıyla el sıkışanlar Cephe düşmanlığı yapar...
Partizan’ın gerilla mücadelesini savunması ayrıdır, sağ oportünist düşünceleri ayrıdır. Partizan silahlı mücadeleyi savunuyor olabilir ancak tasfiyeci, sağcı düşüncelerle savaşan değil
onları hergün büyüten durumdadır.

EMEP Reformizmi
İdeolojik Olarak
Cephe Düşmanıdır!
Hiçbir soru sormadan, cevap almadan, sadece tek taraflı "duyum-
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larla" saldırıyı yorumlayanlardan
birisi de EMEP idi.
Evrensel gazetesi "Provokasyonda
Son Nokta" başlığıyla çıkmıştı. Kürt
milliyetçilerini saldırıya uğrayan; yaşamı savunan ilan ettiler.
Yaralanan, kolları bacakları kırılan
insanlarımızı görmezden geldi Evrensel.
Evrensel yazarı İhsan Çaralan
şöyle diyordu: "Bu grubun baskı ve
silah da kullanarak yıldırma girişimlerine, provokasyonlar yaratarak ortamı
terörize etme gayretlerine karşı ancak
halk birleşirse nihai olarak karşı konulabilir. Bunun içinde bu grubun
tecrit edilmesi, onlarla ortak hiçbir iş
yapılmaması, halkın onların çağrılarına ve kurallarına uymaması ile
gerek çalışmasının elbirliği ile yapılması belirleyici olacaktır"
EMEP, ESP gibi Kürt milliyetçilerine yedeklenen grupların ürettiği
politikalardan sonra Mustafa Ceylan’ın
vurulması ve bu konuda ESP nin üret-

tiği yalanları yukarıda aktardık.
ESP, EMEP, İHD aslında hepsinin
özlemi aynıdır. Düzene tabi olmak,
emperyalizmle uzlaşmak, düzen politakasının içinde eriyip devrimci öz
olarak ne kaldıysa bunları tüketmek...
Bunun için "Cephe düşmanlığı"nı
temel alıyorlar, orada birleşiyorlar.
Bunun için yaratılan her fırsatı
Cephe düşmanlığına dönüştürüyorlar.
Bugün Mustafa Ceylan’ın vurulmasını değerlendirmeye çalıştılar.
Faydacılık, düzeniçilik politikaları
olmaya devam ettikçe de yarın başka
fırsatlar yaratacaklardır..
ESP ve onun yalanlarını görmezden gelen sol fırsatçılıktan ve düzeniçi
hesaplardan vazgeçmeli ve özeleştiri
vermelidir.
Geleceklerini devrimcilerle birlikte
olmak, birlikte mücadele etmek üzerine
kurmak tek çözüm yoludur. Devrimci
değerlere sahip çıkmak; onları büyütmek tüm halk güçlerinin çıkarınadır.

Sonuç olarak,
Mustafa Ceylan konusunda ESP'nin
başından sonuna kadar söylediği yalanlar karşısında, bize tek bir soru
bile sormayıp ESP'den yana tavır
belirten "SOL" şimdi ne yapacak!
Burjuva hukukunda bile taraflar
dinlenirken, bize tek bir soru sormayan, ESP'nin yalanlarının kuyruğuna
takılan "SOL" şimdi nasıl bir özeleştiri
verecek! Yok hayır oportünist, reformist sol hiçbir özeleştiri veremez!
Çünkü; saldırıya uğrayan CEPHE'dir! Tescilli bir CEPHE düşmanı
olan oportünist, reformist sol böyle
bir özeleştiri yapmak bir yana, tek
satır bile yazamaz. Onlar CEPHE'ye
düşmandırlar, çünkü Cephe Türkiye
devriminin turnusol kağıdıdır. Çünkü
Cephe; emperyalizme ve faşizme
karşı aldığı net tavırla, Kürt milliyetçilerine yedeklenmiş solun, parlamento bataklığına saplanmış solun
panzehiridir!

Bitti
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Baskılar Saldırılar Karşısında Geri Adım Atmadık!
Antalya’nın Elmalı Köyü’nde düzenlenen Abdal
Musa Şenliklerinde Halk Cephesi 24-25-26-27 Haziran'da stant açtı. Stantta “Berkin Elvan’ın Katilleri
Cezalandırılsın Adalet İstiyoruz", "Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür” pankartlarını astı.
Halk Cephelilerin stant açmasından rahatsız olan
Abdal Musa dernek yönetimi Cephelileri çalışmalarından rahatsız olduklarını söylediler. Cephelilerden
belediye başkanı gelirse onu protesto etmemelerini
istediler.
Halk Cepheliler ise “elinizden geleni yapın biz
yine aynı şekilde işbirlikçileri protesto ederiz, bizi de
hiç kimse buradan çıkartamaz” şeklinde cevap verdiler.
Sonrasında dernek yönetiminin polisle toplantı halinde olduğu görüldü. Cephelilerin kararlılığını gören
halk düşmanı katil polis bu kez sivil faşistleri yönlendirdi. 27 Haziran'da pankartın üzerini kapatan esnafa
durumu anlatan Mehmet Ali Uğurlu esnafın saldırısına
uğradı. Halk Cepheliler saldırılar karşısında “geri adım
atmayız. Ölürüz de asla diz çökmeyiz sizin önünüzde.
Berkin Elvan pankartını kimsenin indirmeye gücü
yetmez” dedi. Bunun üzerineHalk Cephelilere 50-60
kişilik sivil faşist grup saldırdı.
Saldırı sonrasında Mehmet Ali Uğurlu ve Muhammet

5 Temmuz
2015

Demir çeşitli yerlerinden yararlandı. Linç saldırıları,
tehditler karşısında stant kaldırılmadı. Çevredeki insanlara
saldırıları teşhir eden Cepheliler yaptığı açıklamada:
"Düzenle uzlaşan Abdal Musa Kültür ve Dayanışma
Derneği bizi şenlikten atmanın peşindeydi. Düzeni temsil
eden işbirlikçiler rahat gelsin halkı kandırsın diye. Bizler
bir dost sofrasında bir de harman dalında diz kırarız.
Zalimin karşısında asla diz çökmeyiz. Biz gelecek yıl
yine şenlikte olacağız, bize gücünüz yetmez." dediler.
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Düzene Dönmenin İlk Adımlarından Biri
Devrimcilere, Devrimci Değerlere Saldırmaktır
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Tasfiyecilikte Türkiye devrimci
hareketinin belli dönüm noktaları
vardır. 1970’ler, ‘80’ler, ‘90’lar ve
2000’ler... Devrimci hareketlerin bu
süreçlerdeki tavırları ondan sonrası
süreçlerinin belirleyicisi olmuştur.
İdeolojik olarak sağlam duramayanlar
yok olup gitmişlerdir.
***
“74 Affı” ile dışarı çıkıp düzenin
yolunu tercih edenler için yapılacak
olan şey Kızıldere’yi mahkum etmektir. Mahirler’e, onların yarattığı
değerlere saldırmaktır.
“ ‘75’li yıllarda, önce THKPC’nin sol sapma yorumuna varan
Marksist Leninist Silahlı Propaganda
Birliği (MLSPB) kuruldu. Devrimci
hareketi inkarcılıkla suçlayan bu grup
‘inkar değil savaş’ sloganıyla devrimci
harekete, silahlı biçimlere varan saldırılarda bulundu. Diğer bir grup,
THKP-C’yi kitlelerden kopuk olmakla suçlayan ve işçiciliği seçen
Kurtuluşçular’dı. Daha başta THKPC’den kopuşu sağlayarak ortaya çıktılar. Bu grup, Mayıs ‘76’da çıkmaya
başlayan Kurtuluş Sosyalist Dergi’de
(KSD) THKP-C tezlerinin tümünü
açıktan tasfiye etti. (…) THKP-C’nin
sol yorumcularından biri de ‘Türkiye
Devriminin Acil Sorunları’ adlı broşürü yayınlayarak tarih sahnesinde
yerini alan Acilciler’di. Acilciler içinde yaşanan bir ayrılıkla Halkın Devrimci Öncüleri (HDÖ) kuruldu.”
Sonuç olarak, tarihsel gerçek şudur; THKP-C’yi tahrif edenler, tasfiye
etmeye çalışanlar ve inkar edenler
THKP-C’ye hiçbir zarar verememişlerdir. Sadece kendilerini tasfiye etmişler ve tarih sahnesinden silinmişlerdir. Çünkü THKP-C, ülkemiz devriminin yaşayan ruhudur.
***
Tarih boyunca böyle olmuştur. Karşı-devrimlerin yaşandığı ‘90’lı yıllarda
reformizm ve revizyonizmin ve devrim
kaçkını döneklerin içinde bulundukları
teslimiyeti, burjuvaziden beslenen gerici
reformist ideolojilerini meşrulaştırmak
için devrimci olan tüm değerlere sal-

dırdılar. Bu, bütün tarih boyunca
böyle olmuştur.
***
“Revizyonizmin amacı, emperyalizm ve yerli işbirlikçileriyle barış içerisinde yaşama
olunca, bu statü yü bozacak her
tü rlü devrimci gelişmenin önü ne
çıkmak ve engellemek görevine
sıkıca sarılmış ve dü nyanın birçok ü lkesinde devrimciler yerine
emperyalistler ve işbirlikçilerini desteklemiş ve bu çerçevede politik manevralar yapmışlardır. Bu politikaların
temelinde devrim ve enternasyonalizm
yoktur.”
***
Kü rt milliyetçi hareket ise 90’lı
yıllarda neredeyse sabah akşam bü tü n
kötü lü klerin kaynağı “reel sosyalizmdir” dü şü ncesiyle eski revizyonist
SBKP’ye saldırıp kendilerinin farklı
olduğunu, bu yanlış politikalardan
ders çıkardıklarını söyleyerek inkarın,
emperyalizmle ve oligarşiyle uzlaşmanın adımlarını attı. Nihayetinde
çok geçmeden bayraklarındaki sosyalizmin sembolü olan orak-çekici
çıkartıp attılar. “Bağımsız Kü rdistan”
diyerek silahlı mü cadeleyi başlatan
Kü rt
milliyetçi
hareket
“bağımsızlık”tan bu sü reçte vazgeçti...
***
İşçi ve memur sendikalarından
devrimcileri tasfiye etmek için ellerinden geleni yaptılar. Oligarşiye güven vermek için bu anlayışlar KESK
Genel Kurulu’na Alparslan Türkeş
gibi eli kanlı bir faşisti çağıracak
kadar devrimcilere düşmanlaştılar...
***
BDP, Cephe’nin AKP Genel Merkezi’ne ve Adalet Bakanlığı’na yönelik bombalı ve Lawlı eylemlerini
kınadı. BDP açıklamasında şöyle diyor: ‘Provokasyona karşı hükümet
önlem almalı, çözümden yana olanlar
daha güçlü durmalı. Çözümden ve
barıştan yana olan herkesin bu provokasyonlar karşısında daha iradeli,
daha kararlı ve daha güçlü durması,

asla geri adım atmaması gerekir.
Olası yeni provokasyonlara karşı
devlet ve hükümet zamanında gerekli
tedbirleri almalı. Provokasyonları
önlemek, öncelikli olarak hükümetin
görevi ve sorumluluğundadır. Demokratik kamuoyunun da gelişmeler
karşısında daha iradeli, daha kararlı
ve daha güçlü durması asla geri adım
atmaması gerekir... Bir kez daha saldırıyı kınıyor AK Parti’ye ve Adalet
Bakanlığı’na geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.” (Aktaran, 20
Mart 2013 ANF)
***
BDP; AKP’ye “Geçmiş Olsun”
deyip Cephe’yi kınadı. Kürt milliyetçi
harekete soruyoruz: Faşizmin kurumlarına atılan bombalar sizi neden
rahatsız ediyor? Faşizm ile BARIŞ’ın
yolu devrimcilere SALDIRMAKTAN
mı geçiyor?
***
“Faşizme karşı savaşta önderlik
misyonlarını yerine getiremeyenler,
savaştan kaçış teorilerini ustalıkla
yapmış ve binlerce devrimci yurtseverin düzene uyum sağlamasını başarmışlardı.”
***
“Değişmez bir gerçekliktir; tasfiyecilik, reformizm ve teslimiyet, büyük
şaşaalı programlar, abartılı birliklerle
gizlenmeye çalışılır. PKK ve DY’nin
1982 yılında yurtdışında kurdukları
Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi
de böylesi bir birlikti.”
***
“Oportünizm kendisi, oligarşi karşısında bir güç olamadığı için devrimci
hareketin de güç olmasını istememiş,
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onun bölünmesinden medet ummuştur. Devrimci hareketin uzlaşmaz çizgisi, oportünizme karşı ideolojik mücadelesi ve oportünizmin
statükolarını, dogmatizmini, devrimci olmayan yanlarını açığa çıkartması bu anlayışları devrimci
harekete karşı düşmanlaştırmıştır.
***
“Kimileri ise, herhalde 12 Eylül
açık faşizminin geleceğine daha
önce inanmıyor olsalar gerek ki,
12 Eylül'den hemen sonra hızla
kaçış hazırlığına başladılar. Sözde
keskin, aslında ikiyüzlü sol, savaş
alanını, ülkeyi, halkı, birçok kadro
ve taraftarlarını faşizmin saldırıları
ile baş başa bırakıp resmen kaçıyordu. Özellikle belirli bir kitleselliğe
sahip DY, Kurtuluş gibi hareketler
büyük bir bozgun yaşıyordu. (…)
Kaçış, ülkeyi terk etme ve hangi
kılıfa bürünürse bürünsün savaşmama,
ihanetle özdeşti.” (Kongre Belgeleri
-1, Dursun Karataş)
***

H. Kutlular, N. Sargınlar,
T. Töreler’in Oligarşiden
İcazet Dilenirken
İlk Yaptıkları, Devrimcilere
Saldırmak Oldu
12 Eylül faşist cunta yıllarında
mülteciliği tercih edip ülkeyi terk
edenler, düzeni mültecilikte büyüttüler. Mücadeleden uzak, halktan
uzak, ülkeden uzak yıllarca ahkam
kesip durdular. Devrimci değerleri,
davayı inkar ettiler. Tekrar ülkeye
dönmek için oligarşiden garanti beklediler. Bu yönde zemin yokladılar.
Mücadele etmek, savaşmak değildi
amaçları. Düzen içine yerleşmekti.
Düzen içinde siyaset yapmaktı amaçları. Oligarşiye “yasal bir savaşım
alanı” isteklerini dile getirdiler.
Bunlardan biri Haydar Kutlu idi.
TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu
1987 yılında yurtdışındayken Güneş
gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'ye dönmek ve siyaset yapmak
için oligarşiden icazet dilendi. Röportajda pek çok temel konuda devrimci anlayışı terkettiğinin mesajlarını
veriyor Haydar Kutlu. Artık ulusal

çıkarları savunan bir parti olmak istediklerini söylüyor. "Terörizme"
karşı olduklarını söylüyor. Kürt halkının ayrılma hakkını reddedip, PKK
ile hiçbir zaman yanyaya gelmediklerini beyan edip, silahlı mücadeleyi
"anarşizm", "maceracılık", "terörizm"
olarak mahkum ediyor.
Bu yolda 1987 yılında Haydar
Kutlu, TİP Genel Başkanı Nihat Sargın ile birlikte Türkiye'ye döndüler.
Önce TKP ile TİP birleşmesinden
doğan Türkiye Birleşik Komünist
Partisi’ni kurdular. TBKP'nin kapatılmasından sonra Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluş
sürecine katıldılar… Artık yol açılmıştı. 1988 yılında da TKEP Genel
Sekreteri Teslim Töre ülkeye döndü.
Her üçü de aynı yoldan gittiler ve
aynı yolu izleyerek ilerlediler. Ve
her üçü de düzene dönmenin ilk
adımı olarak devrimcilere, devrimci
değerlere saldırdılar.
***
"Geceleri evleri basılmadan uyuyabilenlerin partisi" olmakla, risksiz
devrimcilik yapmakla övünülür. “Aşkın ve Devrimin Partisi” denilerek
devrimin içi boşaltılır. “Çernobil sosyalizmi” diyerek; sosyalizmin 70 yıllık pratiğine, kazanımlarına hakaret
yağdırılır. AB'cilik, "her türlü şiddet
karşıtlığı", parlamenterizmi kutsama,
düzenin krizini çözme görevini üstlenip "istikrar"ı savunma gibi düşünceler sol adına savunulup meşru
hale getirilmeye çalışılır. ÖDP yö-

neticileri "terörün sağı solu olmaz"
diyerek bir tek devrimcinin cenazesine katılmazken asker cenazelerini kaldırmaya soyunulur. Devrimci şiddet eylemleri ve hainlerin
cezalandırılması, ÖDP’de "Şiddet
kullanımının fetişleştirilmesi", "Karşı-devrimcilere yönelik eylem yapamayınca, birbirlerini vuruyorlar"
şeklinde burjuvaziden alınmış söylemlerle, kontra teorilerle karşılık
bulmuştur. Örgüt bilinci, örgüte
bağlılık “mürit-tarikat” anlayışıyla
mahkum edilmek istenir.
“Eski söylemlerle yeni sürecin
ihtiyaçlarına cevap verilemez” diyerek legalizmi, yasal particiliği
keşfettiler. “Teröre karşı” mitingler
örgütlemeye kalktılar. Binalarında
eylem yapan devrimcilere karşı polis
çağırdılar, devrimci eylemlerden “terör” diye söz ettiler.
***
“1990’da ilk memur sendikaları
kurulmaya başlandığında, bugünkü
KÇSKK yönetiminde bulunanlar, 657
sayılı yasa var olduğu müddetçe memur sendikalarının kurulamayacağını
ve yaşayamayacağını iddia ediyor ve
sendikaların gelişimini engellemek
için gecelerini gündüzlerine katıyorlardı. Bununla da yetinmeyip memurların sendikalara üye olmasını engellemek için, oligarşi ile paralel bir
propaganda sürdürüyor ve “bu sendikaların arkasında gizli örgüt var”
diyerek “memurların örgüt tarafından
nasıl kullanılacağını, nasıl eylem yaptırılıp başlarının belaya sokulacağını”
bıkmadan, hemen her türlü yöntemle
memurlara anlatıp sendikaların büyümesini engellemeye çalışıyorlardı.”
(Seçme Yazılar, D. Karataş)

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

DÜZELTME:
Dergimizin 475. sayısında, Savaşıyoruz Savaştırıyoruz -2 başlıklı yazının, 4. sayfasında 5. maddede “Ekonomik bağımlılığı olmayan bir ülkenin
askeri ve siyasi bağımsızlığı da söz
konusu olamaz... " şeklinde yanlış
yayınlanmış... Doğrusu "Ekonomik
bağımsızlığı olmayan..." şeklinde olacaktır.

AÇ ÇOCUKLAR GÜLSÜN, EKMEĞE, ADALETE DOYSUN DİYE SAVAŞIYORUZ! 4 1

10

SORUDA

2 Temmuz Sivas
Katliamı

pagandası yürütülmüştür.

4-) 2 Temmuz
günü ne yaşandı?

Maraş’ta, Çorum’da
yaşananların bir benzeri
Sivas’ta da yaşanmaya başBilgi Tarihten, bilimden,
lar. Dışarıdan getirilen Siönderlerimizden, geleneklerimizden vas ve çevresinde örgütlü
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
olan, tarikat-cemaat içinde
hareket eden gerici-faşist
güruhlar
dini
inançları, hassasiyetleri de
Sivas Madımak
kullanarak yerel halkı da provoke eder,
Katliamı’nda iktidarda
kışkırtırlar. “Din düşmanlığı, Alevi sapkınlığı, Ateizm, dinsizlik” gibi söykim vardı? Nasıl bir
lemlerle, yalan-yanlış kışkırtıcı haberpolitika yürütülüyordu?
lerle camilerden, medreselerden, tarikat
İktidarda DYP ve SHP’nin oluşevlerinden sokaklara taşan ve Pir Sultan
turduğu bir koalisyon hükümeti varetkinliklerinin yapıldığı alana kadar
dır. Başbakan Tansu Çiller, Başbakan
ulaşan kitle linç hazırlığı yapar.
Yardımcısı ise Erdal İnönü’dür.
Bu iktidar döneminde kayıplar,
2 Temmuz Katliamı
katliamlar, bombalamalar, köy yakmalar çoğalmış, kontrgerilla taktik nasıl gerçekleşir?
ve yöntemleri daha yoğun uygulan- Sonuç ne olur?
mıştır.
Ellerinde sopa, kalas, demir çubuk,
Sayı: 476
benzin bidonları bulanan, tekbir getiDevrimci mücadele ve
Yürüyüş
rerek ölüm fetvası çağrısıyla hareket
5 Temmuz
eden
güruhlar, aydın, yazar halk ozahalkın mücadeleye katılımı
2015
nı, sanatçı, Alevi inancına sahip halknasıldı?
tan insanların bulunduğu Madımak
Devrimci mücadele kır ve şehir- Oteli'ni sarar ve sonra oteli yakarak
lerde yaygınlaşırken halkın mücade- tekbirler eşliğinde yaşananları seyleye katılımı, taleplerini gündeme ta- retmeye başlar yardımları engeller.
şıması her geçen gün çoğalmaktadır.
Katliamdan kurtulmak için dışarı
Aleviler de devrimci mücadelenin çıkmaya çalışanlara izin verilmez,
gelişmesiyle birlikte kendi taleplerini yakalananlar linç edilip geriye yoldile getirmeye, inançlarını daha özgür lanmak istenir. 37 aydın, yazar, sanatçı,
yaşamak için örgütlenmelerini yay- halktan insan, iki otel çalışanı, diri diri
gınlaştırmaya başladılar.
yakılarak, dumandan boğularak can
verir, onlarca kişinin de yaralandığı bir
2 Temmuz’a giden
katliam gerçekleşir.

1-)

5-)

2-)

3-)

süreç nasıl gelişti?
Her yıl olduğu gibi 1993 yılında da
Pir Sultan Abdal’ı anma, anlama etkinlikleri düzenlenecektir. Aleviler
başta olmak üzere, ilerici, aydın, yazar,
sanatçılar, devrimci, demokratlar Pir
Sultan’ın memleketinde toplanmaya hazırlanır. Her yılki etkinliklerden farklı bir gündem, söylem olmamasına
rağmen iktidarın planıyla, faşist, gerici güruhların kışkırtması ile günler
öncesinden Sivas’a gidilmemesi yönünde tehdit içerikli çağrılar yapılır.
Aziz Nesin üzerinden “dinsizlik” pro-
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6-) Katliam süreci
yaşanırken devlet ve onun
faşist güçleri ne yapmıştır?
Devlet yaşananları uzaktan seyretmiş, Başbakan yardımcısı Erdal
İnönü ile kurulan iletişime rağmen saatlerce beklenilmiş, polisler faşist güruhların hazırlıklarına ve Madımak
Oteli etrafında kitleselleşmesine yardımcı olmuş, saatler sonra devreye giren asker, jandarma ise gücü olduğu
halde, olanağı varken kitleyi dağıtmak

SİVAS (GÜN TUTUŞUR)
yumrukluyorum duvarları
yumrukluyorum kara gecenin
bedenini
ellerim kan içinde
nehirler taşmış yanaklarımdan
otuz yedi can
otuz yedi gül çatlamış susuzluktan
sıvas’ın içinde
nasıl uyku tutar gözlerimi?
döne döne semaha duranlar
tutuştu önce
sonra türküler
sonra da şiir çığlıksız düştü türkülerin
yanıbaşına.
sivas, sivas... yiğitlik midir
emanet cana kıymak?
yiğitlik midir bir tutam ışığı
kör bıçakla güneşten koparıp
karanlığa kurban etmek?
söyle hangi kitapta vardır elleri
kolları bağlıyı yakmak?
var mıdır kardelen akında bir
avuç inciyi
ateşe tutmak lo?
böyle garip düştüğüme bakma ?
böyle mahzun durduğuma...
varsın ateşin suskunlukla beslensin
benim de yüreğim gençliğini almş
yanına yürür başı dik
senin de dağların var sivas,
senin de dağların...
dağlarında şahanların...
Gün tutuşur canım gece tutuşur
Yangınlarda tutsak canlar tutuşur
Külüm toprak olur yele karışır
Yürür gelir canlar yollar tutuşur
Sivas ellerinde sazım tutuşur
Söz tutuşur canım türkü tutuşur
Teller bizi söyler diller yarışır
Özgürlüğü yazan kalem tutuşur
Canlar can olur da eller tutuşur
Dost evinde canım sevda tutuşur
Pir sultan’lar ölmez binler yetişir
Akar gelir canlar tarih tutuşur
Söz: Hayati Azim - Müzik: Grup Yorum
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yerine katliama ortak olmuştur.

7-) Katliamda katledilenler
kimlerdir?
Nesimi Çimen, Metin Altıok, Asım
Bezirci, Hasret Gültekin, Behçet Aysan gibi aydınlar, yazarlar, sanatçılar,
halk ozanı aşıklar, genç, yaşlı, kadınerkek Alevi inanca sahip devrimci düşünceler taşıyan, insanı kamil bilen,
dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyen Pir Sultan’ı bugüne
taşıyanlar katledilmiştir.

8-) Katliama karşı
ortaya konulan tepkiler
ne olmuştur? Cenazeler
nasıl kaldırılmıştır?
İstanbul başta olmak üzere tüm ülkede, yurt dışında kitlesel eylemler örgütlenmiştir.
İstanbul'daki kitle o güne dek yapılan en kitlesel anmayı gerçekleştirmiştir. Yüz binlerin katılımıyla Kabataş
Meydanı'ndan Zincirlikuyu Mezarlığı’na kadar uzanan bir yürüyüşle tarihe geçmiştir. Yine Ankara’da Dikmen’den Kızılay’a kadar yüzbinlerin katıldığı cenaze kortejiyle şehitler kaldırılmıştır. TBMM önünde halk, “katiller
burada” diyerek meclisi taşlamıştır.
Devlet katliamdaki suçunu gizlemeye çalışıp, baskılar sonucu suçlular
ilan etse de, “kışkırtmalar olduğu”
söylemiyle yaşananları aklamaya çalışmış verilebilecek en az ceza ile bu
süreci kapatma yoluna gitmiştir. Halkın buna tepkisi de yoğun olmuştur.

9-) Katliam davasının
açılma süreci nasıl
gelişmiştir? Çıkan karar
ne olmuştur?
İnsanların diri diri yakıldığı böylesine vahşice işlenen katliamlara dair bu davanın açılmaması düşünülemez. Ancak
faşizmle yönetilen bizim gibi ülkelerde
iktidarlar bu davaları açmamak için
elinden geleni yapar. Bu davada da öyle
olmuştur, davanın açılmasını halk sağlamıştır.
Katliam davası açılmış olsa da
devlet katliamcıları koruma yoluna giderek tarafını belirtmiştir. Gösterme-

SIVAS’TA FAŞİZM TARAFINDAN
KATLEDİLENLER:
Behçet Sefa Aysan, Asım Bezirci, Nesimi
Çimen, Metin Altıok, Muhlis Akarsu,
Hasret Gültekin, Asaf Koçak, Erdal Ayrancı, Edibe Sulari, Serkan Doğan, Muammer Çiçek, Uğur Kaynar, Muhib Akarsu, Carına Cuanna, Gülender Akça, Yeşim Özkan, Handan Metin, Sait Metin,
İnci Türk, Nurcan Şahin, Huriye Özkan,
Ahmet Özyurt, Murat Gündüz, Mehmet
Atay, Koray Kaya, Menekşe Kaya, Özlem
Şahin, Gülsüm Karababa, Sehergül Ateş,
Asuman Sivri, Belkıs Çakır, Serpil Canik,
Yasemin Sivri

lik tutuklamalar yapılmış, adı-sanı
belli olan katliamcıların kaçması, gizlenmesi sağlanmıştır.
Daha sonra Adalet Bakanı olan
Şevket Kazan katliamcıların davasını üstlenmiş, AKP'nin ileri kadroları
katilleri ziyaret edip, ailelerini sahiplenmiş, katliamcıları açıktan desteklemiştir.
Bugün de katillerin avukatları
AKP’den ya milletvekili olmuş ya da
bir teşkilatında yönetici durumundadır.
Katliamdan yargılanan bir avuç kişi
iyi halden cezalar alırken, dava defalarca
bozulmuş, zaman aşımına uğratılmış
katliamdan arananların bizzat devlet tarafından korunduğu açığa çıkmıştır.
Katliam davasının zaman aşımına uğraması ve cezaların alt düzeyde olmasını ise Tayyip Erdoğan “hayırlı olsun”
diyerek karşılamıştır.

10-) 2 Temmuz Sivas
Madımak Katliamı’na
kim, nasıl yaklaşıyor?
Bu soruların iki cevabı vardır. Birincisi yıldönümlerinde yaşananlar.
İkincisi yaşamın her anında ortaya konulan mücadele anlayışıdır.
Sivas Madımak Katliamı’ndan bu
güne 22 yıl geçmiştir. Geçen 22 yılda
iktidarda kim bulunursa bulunsun aynı
olmuştur. Katliam davası ilerletilmemiş, yıl dönümlerinde yapılan anma ve
etkinlikler engellenmiştir. AKP iktidarı
ile bu süreç daha yoğun yaşatılmıştır.
Yıllarca katliam tartışmalarının içini
boşaltmak için özel çaba gösterilmiştir. Katliamın gerçekleştiği binanın

otel mi, kebapçı mı, müze mi olacağı yıllarca tartışılmış, sonunda katliamda yer alan iki kişiyi de katledilenlerle birlikte anacak şekilde isimlerin yazıldığı bir müze köşesi yaparak,
katledilenlerin aileleriyle, halkla alay
edilmiştir.
Alevi inancına sahip dernekler,
kültür merkezleri vb. kesimler sağduyu çağrıları yaparak yaşananlara kararlı bir tepki göstermeyerek, katliamı
yıldan yıla yapılan anma ve etkinliklerle sınırlamayı tercih etmişlerdir. Ki
bu yaklaşım devletin politikalarını bu
kadar pervasız yürütülmesine, katledilen ve onların aileleriyle alay edilmesine de zemin yaratmıştır.
CHP gibi düzen partileri, oportünizm, reformizm, Kürt milliyetçi hareket, Alevi kitlesini kendine yedeklemeye çalışarak politika yapmıştır.
Her yıl yapılan 2 Temmuz anmalarında devletin engelleme çabaları karşısında tutarlı, hesap soran bir mücadele değil, uzlaşmacı tavır izlenmiştir.
Oysa katil devlet şehitlerimizi anmamıza bile tahammül edemezken
“sağduyu” adına uzlaşmacılık şehitlerin
hesabını sormamaktır. Şehitleri sahiplenmemektir.
Biz Halk Cephesi olarak 2 Temmuz
anmalarında her zaman uzlaşmaz tavrımızla hesap soran olduk. Düşmanın
yürüyüşün önüne çıkarttığı barikatları aşmak için çatıştık, gözaltına alındık,
bedel ödedik...
Alevi örgütleri, reformizm, oportünizm ise “provokasyon” çıkartmamak adına hep geri adım atmıştır. Öyleki kimi yıllar katliamın gerçekleştirildiği Madımak Oteli’nin önüne çelenk
bile bırakılmadan geri dönülmüştür.
Halk Cephesi’nin militan ısrarcı
tutumları ise polis kadar bu örgütleri de
korkutmuştur. Polis bize saldırırken
onlar bizi yalnız bırakıp kaçmışlardır...
Bugün Sivas Katliamı’nın hesabını sormak; faşist düzene karşı savşamak, savaşı bayütmek ve asla uzlaşmamaktır.
Pir Sultanlar’ın yolunda, zalimin
zulmüne karşı mücadeleyi büyüterek
Sivas şehitlerini anmaya, yaşatmaya
devam edeceğiz.

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
TUTSAK LİSELİ DEV-GENÇ’LİLERE SAHİP ÇIKMAK;
GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR! BERKİN İÇİN ADALET İSTEMEKTİR!

14 TEMMUZ'DA TUTSAK LİSELİ DEV-GENÇ’Lİ EZGİ, HAZAL VE
BÜNYAMİN İÇİN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE OLALIM!

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015
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Arkadaşlık Nazım Hikmet'in bu duygu yoğunluğunu ortaya çıkartamayız...
Şimdi okullar kapalı... Teknik olarak
baktığımız da güya "tatildeyiz". Yok, dizelerinde söylediği gibidir;
Bunlar için ne yapacağız peki;
"Gözümüzün
dilinden
bize tatil yok... ne düzen bize tatil veriyor,
- Komiteleri oluşturmalıyız... Yani kolekElimizin sırrını bilirsin
ne de bu kadar baskı ve zulmün içinde, bu
tif çalışmanın yaşamdaki karşılığı olan komiNamuslu bir kitap gibi güler
kadar açlık ve yoksulluğun içinde biz böyteleri işletmeliyiz.
Alnımızın terini silensin."
le bir lükse sahibiz.
- Toplantılarımızı mutlaka her hafta düzenli
Düzen liselilere gerçek arHep söyledik tekrar söyleyelim. Evet kadaşlığı, dostluğu unuttur- yapmalıyız. 5 dakika da olsa bir araya gelyaşımız küçük ama yüreğimiz çok büyük. muş, yerine çıkarcılığı koy- meliyiz. Ne yaptık, ne yapmadık değerlendirBu ülke kadar, bu tarih kadar büyük... Evet muştur. Biz onlara gerçek ar- meli, buna göre çözümler yani politika üretbilmiyoruz, deneyimimiz yok, farkında de- kadaşlığı göstermeli, yaşat- meliyiz. Burjuvaziye bakın nasıl sürekli bağiliz birçok şeyin. Henüz belki bilinçli ha- malıyız.
kanlarını topluyor, MGK'yı topluyor, TÜSİAD
BUNUN ANLAMI BUGÜN düzenli toplanıyor... Ne için halk düşmanı poreket etmiyoruz.
Bilinç neydi; kendini ve çevreni tanı- TUTSAK OLAN LİSELİ DEV- litikalarında istikrarı böyle sağlıyorlar, soGENÇ’LİLERE SAHİP ÇIK- runlarını böyle çözüyorlar... Tabii onların çöyabilmek... Neyi ne kadar biliyoruz?
Evet dostu-düşmanımızı biliyoruz. Şu MAK, SIRA ARKADAŞLARI- zümü bizim karnımızın aç, sırtımızın açık olMIZI ZULMÜN ELİNDE BIan için bilincimiz bu kadar ama kavganın
ması anlamına geliyor...
RAKMAMAKTIR!
içinde büyüyecek.
- Eğitim çalışması her hafta yapmalıNasıl büyeyecek? Büyütmek için ne yapacağız?
yız. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile dergimizde;
Temel başlıklar olarak çıkartırsak:
- Temel gündeme ilişkin 4. sayfadan başlayan yazıları- Liseli Dev-Genç okulumuza mutlaka katılmalıyız. Bizim
mızı okumalısınız.
katılmamız da yetmez her okul çalışmasına başka liseli arka- 10 Soruda yazıları, onlar yoksa, Devrimci Okul yazıdaşlarımızı da katmayı bir zorunluluk olarak görmeliyiz.
larını mutlaka okumalısınız...
- Liseli Dev-Genç’liler olarak okul iki haftada bir olan okul
- Öğretmenimiz yine tabii okunmadan geçilmemeli...
çalışmalarını kendi mahallelerimize de taşımalıyız. Biz liseli- Her şey dışında liseliler gençliğe ilişkin tüm yazıları okuyiz. Bizi bizden iyi kimse tanıyamaz... Evet biz mahallemizden
malısınız.. Tabii okuduğunuz her yazı sonrasında değerçıkabiliyoruz ama liseliler mahalleden çıkamazlar, öyle çık delendirme yapabilmelisiniz... Sadece okuyup geçmemelisiniz.
yince... Mahalleye bu yüzden çalışmaları taşımalıyız.
Bu hafta bunları yazalım... En temellerden başlayalım.. HafLiseli Dev-Genç okullarını herkes kendi mahallesine tataya da daha neler yapabiliriz, neyi nasıl yapabiliriz... Bunşımalı...
ları tartışalım, konuşalım. Bu arada tekrar hatırlatma ya- Bize inanmalılar liseliler ama önce bizim inanmamız, ikna
palım...
olmamız gerekiyor. O zaman inanç ne demektir?
14 TEMMUZ'DA EZGİ, HAZAL VE BÜNYAMİN
İnanç; bilgi ve gerçekle oluşan duygu yoğunludur.
İÇİN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE OLMALI.
Yani bilgi yetmez. Eğitim çalışmaları bunun bir ayağı... DiSadece kendiniz değil tabii, herkes getirebildiği kadar inğer ayağı ise bu öğrendiklerimizi pratikle buluşturmaktır.
san getirmeli. Hedefimiz olmalı. Herkes en az yanında örŞimdi bakalım örneğin son süreçteki programlarımıza...
neğin iki kişi daha getirsin olmaz mı?
- Liseli Dev-Genç Okulu'na ilişkin nasıl bir çalışma
Yoksa çok az mı söyledik liseliler için?
yaptık?
Elbetteki liseliler için az olabilir... liseliler 5 de getirebilir
- Sezer ve Direnç'in 30 Haziran'da mahkemesi vardı geçti
ama şimdilik biz yine de 2'den başlayalım.
bunun için neyi ne kadar yaptık?
Her liseli hedef koysun, çok az kaldı mahkemeye. BerÖnümüzde 14 Temmuz'da Ezgi, Hazal ve Bünyamin'in mahkin'in hesabı için, katilleri için mahkemeye gitmeliyiz.
kemeleri var Çağlayan Adliyesi’nde...
Çünkü Ezgi, Hazal ve Bünyamin. Berkin için adalet istediOnları mahkemede yalnız bırakmamak için, düşmana onği için, katilleri istediği için tutsak şimdi. Hedeflerimizi koların yalnız olmadığını göstermek için, tutsaklıklarla bizi yılyalım... Programımızı belirleyelim ve ısrarlı birbirimizi dedıramayacaklarını mahkemede bulunarak göstermek için ne yapnetleyerek programlarımızı hayata geçirelim. Kaç bildiri datık, ne yapıyoruz? Bunlar sadece bir kaç örnek... Öğrendikleğıttık, kaç ozalit astık, kaç kişiyle konuştuk. Mutlaka bu sorimizi pratikle, yani gerçekle birleştirmeliyiz. Birleştirmezsek
mutlukta programlarımızı ele alalım.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Ülkemizde Gençlik
Mersin

Adalet İstemekten Asla
Vazgeçmeyeceğiz
Bursa: Bursa’da 24 Haziran’da Heykel’de Tutsak
Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması için eylem yapıldı.
Açıklamada, tutsak Dev-Genç’lilerin hem Berkin için hem
halk için adalet mücadelesi verdiği için tutuklandığı anlatıldı. “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler", "Berkin Elvan Ölümsüzdür", "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" sloganlarının atıldığı eyleme 6 kişi katıldı.

Mersin: Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması kampanyası kapsamında, 24 Haziran'da 14 kilişilik
eylem yapıldı. Mersin’in Kazanlı Mahallesi’nde yapılan
açıklama esnasında “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın DevGenç’liler” ve benzeri sloganlar atıldı.
İstanbul-Bağcılar:

Liseli Dev-Genç'liler, Yenimahalle Yürüyüş Yolu üzerinde 23 Haziran'da bildiri dağıtımı yaptı. Halka tutsak Liseli Dev-Genç’liler anlatıldı ve mahkemelerine çağrı yapıldı. 30 dakika süren çalışmaya 2 Liseli Dev Genç’li katıldı. Çalışmada 50 bildiri halka ulaştırıldı.

Halk Savaşçısı Şafak Yayla'nın
Mezarı Ziyaret Edildi!
Halkın Mühendis Mimarları, 20 Haziran günü Şafak
Yayla’nın ailesini ziyaret etti. Aysel Yayla, “hepiniz benim evladımsınız, sizleri çok seviyorum” dedi. Halkın
Mühendis Mimarları da tekrar geleceklerini söyledikten
sonra aileyle vedalaşarak köyden ayrıldılar.

TAYAD'lı Aileler'den de ziyaret

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

TAYAD’lı Aileler, geçen hafta Şafak Yayla’nın annesini ve mezarını ziyarete gittiler. Mezarda anma yaptıktan sonra ayrılan TAYAD’lı Aileler, tekrar geleceklerini
ve ne olursa olsun anne Aysel Yayla'yı ve Şafak Yayla'yı
yalnız bırakmayacaklarını söylediler ve İstanbul'a geri
döndüler.

Kürdistan Faşizme Mezar Olacak!

Dersim Halk Cephesi, 23 Haziran'da Yeraltı Çarşısı üzerinde, baskınlarda gözaltına alınan ve hala
gözaltında olan Halk Cepheliler için
eylem yaptı. Yapılan açıklamada"
Gözaltına alınan arkadaşlarımız hala

Sayı: 476

Emniyet Müdürlüğü’nde işkence ile
tutulmaktadırlar. Evet, bu ülkede
Adalet yok! Adalet halkın ellerindedir” denildi. Açıklamanın ardından
Dersim Grup Yorum Korosu ile birlikte türküler söylendi, halaylar çe-

kildi. Bir sonraki gün mahkemeye çıkarılan Halk Cephesi’nden Cansu
Öztürk, Diyar Zengin, Murat Karadağ, Zeynep Karademir ve Nurgül
Korkmaz tutuklanarak Elazığ E Tipi
Kapalı Hapishanesi’ne götürüldü.
Tutuklanma gerekçeleri ise demokratik eylemlere katılmak, Yürüyüş
ergisi dağıtmak ve Elif Sultan Kalsen’in cenazesini sahiplenmekti. Ayrıca arkadaşlarını sahiplenmek için
Dersim Adliyesi'nin önüne gelen
Halk Cepheliler, adliyenin bahçesine
bile alınmadı. Halk Cepheliler, bu dayatmayı kabul etmeyip içeri girmeye
çalışınca polis, Halk Cepheliler’i
darp etmeye başladı. Bu durum adliyenin dışında sloganlar atılarak teşhir
edildi.
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Ülkemizde Gençlik

13. Geleneksel
Hasan Selim Gönen
Alternatif Genç lik Kampına
Gidiyoruz!

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

Gençlik Federasyonu olarak, her sene eğitim-öğretim
yılı bitiminde 10 gün süren,
teorik eğitim çalışmalarını
ve pratik üretimleri harmanlayan bir yaz kampı
düzenliyoruz.
Bu sene de 13. defa
aynı amaçla bir aradayız.
Kampta her şeyimizi kolektif bir biçimde ele alacağız! Bencillik karşısında, her şeyi yapmak isteyen ama hiçbir şeyde karar
kılamayan maymun iştahlılık karşısında, düzenin kiri,
pası ve yozluğu karşısında sosyalist rekabeti ve kolektif
yaşamı hayata geçirdiğimiz bir
kamp kuracağız!
Bunun için alternatif biziz. Sosyalist düzeni ilk önce hayatımızda
kuracağız. Bu kampla, düzenin tüm kirinden kurtulacağımızı iddia etmiyoruz elbet, fakat kurtulmak için güçlü adımlar atacağız.
Bağımsız, demokratik ve sömürüsüz bir dünya isteyen tüm arkadaşlarımızı kampımıza çağırıyoruz!
Not: Kamping kuruyoruz. Kendi götürdüğümüz çadırlarda yaşıyoruz. Kamp yeri denize sıfır. Zeytin ağaçları ve çimenlikli, yaklaşık 2 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Duşluk, tuvalet ve mutfağı yapılı ve
kullanışlı.
Kampta teorik eğitim çalışmalarının yanı sıra, sportif çalışmalar
ve yarışmalar ile beraber tiyatrolar, müzik dinletileri ve film gösterimleri
gibi kültürel-sanatsal çalışmalar da yapıyoruz.
YER: NUH KAMPİNG ASSOS YOLU ÜZERİ, KÜÇÜKKUYU/
ÇANAKKALE
TARİH: 2 Temmuz - 11 Temmuz (İstanbul’dan yola çıkış ve
İstanbul’a dönüş)
Kamp Ücreti: Her Şey Dahil 50 TL (Gidiş Dönüş, Barınma,
3 Öğün Yemek ve İkramlar)
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 İzmir Konser
Çalıșmalarında
Polis Tacizi
Grup Yorum'un İzmir konseri için çalışmalar yapan Aydın Dev-Genç ve Grup
Yorum dinleyicilerine, polis taciz ve tehditlerde bulundu. Bununla ilgili Aydın
Dev-Genç'liler 27 Haziran günü bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "Faşist polis bir dinleyiciyi arayarak kendisini, hem ailesinin güvenliği hem de kendi güvenliği konusunda
tehditler savurarak işiyle ilgili olarak da engel tehdidinde bulundu.
Arkadaşımızın net tavrına rağmen bunu
sürdüren emniyetin katil polislerini uyarıyoruz. Hiçbir Dev-Genç’li Grup Yorum dinleyicisi, sizin baskılarınıza boyun eğmez" denildi.

 Antep'te
Liseli Dev-Genç 'liler
Piknikte Buluștu
28 Haziran'da Antep Burç Ormanı’nda
bir araya gelen Liseli Dev-Genç'liler piknik
gerçekleştirdiler. Liseli Dev-Genç'liler,
kahvaltı sonrası Yürüyüş dergisinin liseli köşesini okuyarak üzerine sohbetler ettiler.
13 kişinin katıldığı piknikte kebaplar,
meyveler yenildi, voleybol maçı oynandı,
halaylar çekildi ve türküler söylendi. Pikniğin sonunda ise alan temizlendikten sonra alandan ayrıldılar.

 Liseli Dev-Genç 'lilerin
Ailelerine Polis Tacizi!
Kartal'da 24 Haziran günü AKP'nin katil polisleri, Liseli Dev-Genç'lilerin ailelerini arayıp yalan bilgiler vererek, "DHKPC'nin yuvası Gençlik Federasyonu'na gidiyor" diyerek taciz etmeye ve çocuklarına
karşı kışkırtmaya çalıştı.
Liseli Dev-Genç’liler yaptıkları açıklamada; “AKP’nin katil polislerini bir kez
daha uyarıyoruz. Liseli Dev-Genç'lileri
‘terörist-örgüt üyesi’ ilan ederek suç işliyorsunuz. Liseli Dev-Genç'liler, halkın en
onurlu, en erdemli çocuklarıdır. Uzaklaştıramazsınız. Liseli Dev-Genç'lileri doğru yoldan ayıramazsınız” denildi.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!
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Faşizmle yönetilen ülkemizde;
açlık, işsizlik, yoksulluk, halka karşı
baskı, zulüm, adaletsizlik, katliam,
infaz, işçi katliamları, işkence, yalan,
provokasyon, linç, şafak baskınları
vb. neredeyse her gün karşılaştığımız
saldırılardır.
Madem ki faşizm; tekelci burjuvazinin en gerici, en şovenist, en
katliamcı ve kan dökücü diktatörlüğüdür, o halde hangi iktidar olursa
olsun halkın ve devrimcilerin payına
düşen aynı olacaktır. Peki, düzen doğasına uygun davranırken bizler ne
yapacağız? Anadolu'da dernek, kültür
merkezi, kütüphane ve diğer kurumlarımızı nasıl savunacağız? Baskın
anında neler yapacağız?
Günün hangi saatinde olursa olsun
kapıları açmayacağız. Elinde silahla
veya polis-asker kimliğiyle kurumlarımıza girmeleri hukuki değildir.
Öncelikle kapı ve pencerelerin önlerine dolap, masa, koltuk gibi ağır
şeyleri dayayıp içeri girmelerini mümkün olduğunca engelleyeceğiz.
Bu arada ulaşabildiğimiz avukatları veya demokratik kitle örgütlerini
arayıp haber vereceğiz. Eğer mümkünse internet aracılığıyla yaşananları
duyuracağız.
Baskın süresince, tek kişi bile olsak, sürekli sloganlar atıp polisi teşhir
edeceğiz. Unutmayacağız ki, gayrı
meşru olan onlardır. Çeşit çeşit silahı,
zırhlı araçları, kar maskeleriyle kapımıza dayananların Berkin'in,
Uğur'un ve binlerce çocuğumuzun
katili olduğunu anlatacağız.
Sınıflar savaşını egemenler başlattı. İlk kurşunu onlar sıktı, ilk kanı
onlar döktü... Bu nedenle tarihsel ve
siyasal olarak haklı olan biziz, haklı
olan bağımsız ve demokratik bir ülke
mücadelemizdir. Ve gelecek çürüyen
ve yozlaşan düzenin değil bizimdir,

Kurumlarımızı Savunmanın
Yolu da Kitle Çalışmasıdır!
"Kitle çalışmasının biçimi olarak belirttiğimiz "evden eve, kişiden kişiye, kulaktan kulağa"
çalışma, hayatın her alanını kucaklayarak genişler. "Evden eve,
kişiden kişiye, kulaktan kulağa..."
dolaşırken, çaresizleri, güçsüzleri
keşfeder, onlara çare olur, güç
veririz; dolaşırken, halkın öfkesini,
hoşnutsuzluğunu açığa çıkarır,
onların öfkesini mücadelemize
katarak devam ederiz. Onlardan
öğrenir, onlara bilinç taşırız, güçlendiririz, güçleniriz. Genişleriz,
devrimci hareketin dayanışmasını,
sarıp sarmalamasını onlara sunarız, onların imkanlarını toplayıp
hareketi güçlendiririz... Bu böyle
devam eder gider. Yeter ki "Evden
eve, kişiden kişiye, kulaktan kulağa..." durmadan ve durmadan
dolaşalım."
gelecek sosyalizmindir...
Gücümüzü haklılığımızdan, şehitlerimizden ve geçmiş deneyimlerimizden alacağız. Coşku ve moralimiz sayesinde, kapımıza dayananları
pişman edeceğiz. Gözaltı ve tutsaklık
sürecinde de, şehitlerimize, yoldaşlarımıza, halkımıza verdiğimiz sözler
gücümüz olacak...
Her Cepheli, baskı varsa direneceğim, düşman varsa savaşacağım
refleksiyle hareket eder. Direniş sarsıcıdır, direniş birleştiricidir. Bizim
direngenliğimiz, halkımızın sahiplenmesini getirecektir. Eylemlerimize
gelmeyen, hatta selam vermekten
bile korkan insanların böyle durumlarda polisle militanca çatıştığını çokça görmüşüzdür. Cüretimiz insanları
cesaretlendirecektir...
Peki, sahiplenilmek için cüretli
olmak ve direnmek yeterli midir?
Hayır!
Her an halkın içinde, sokakta, ey-

lemlerde, etkinliklerde insanlar bizi
görmelidir. Halk; düğünde, cenazede,
hastanede, grevlerde, okullarda, yoksul
mahallelerde, karda, ayazda, evinde,
iş yerinde baktığı her yerde bizi görmelidir. Anadolu'da, herkesin birbirini
tanıdığı yerlerde bunu daha rahat yapabiliriz. Kimin neye ihtiyacı olduğunu
tespit etmek, olanak yaratmak, dayanışmayı örgütlemek küçük şehirlerde
çok daha kolaydır. Yeter ki iğneyle
kuyu kazar gibi, bıkmadan yorulmadan
halkın içinde olalım...
Birkaç eyleme-faaliyete çağırdık
gelmedi, kaç kez dergi vermek istedik
almadı diyelim. “Ne yapıyoruz böyle
durumlarda?” belirleyici olan budur.
Pes mi ediyoruz, moralimiz mi bozuluyor, halka mı kızıyoruz yoksa ısrarla
gitmeye devam mı ediyoruz? Halkımızın 24 saat ideolojik bombardımana
tutulduğunu, yoksulluk-yozlaşma kıskacı altında olduğunu, türlü baskılarla
korkutulup sindirildiğini, emeğine,
kendine ve sınıfına yabancılaştırıldığını
aklımızdan çıkarmayacağız. Ancak o
zaman zorluklardan yılmaz, evden eve,
kişiden kişiye kitle çalışması yapabiliriz.
Hepimizin devrimciliğe başlama
nedenleri farklıdır; ama değişmeyen
vatan ve halk sevgimizdir. Uğruna
her bedeli ödemeye hazır olduğumuzu
söylediğimiz halkımıza gitmekten
vazgeçmek, devrimcilik tercihimizi
sorgulanır hale getirmektir. Vazgeçmeyeceğiz. Halkımız, verilen emeği
hiçbir zaman karşılıksız bırakmamıştır. Mesele sabır ve emektir...
Sonuç olarak;
Baskın ve operasyonlara karşı,
iktidarın ilk hedefi olan demokratik
kurumlarımızı savunacağız. Evlerimize, kurumlarımıza, istedikleri gibi
giremeyeceklerini göstereceğiz. Bulunduğumuz her yeri direniş mevzisine çevireceğiz.
Gücümüzün kaynağı haklılığımız
ve halkımızdır. Halkımızın desteğini
almak, bitmek bilmeyen bir enerjiyle
kitle çalışması yapmakla mümkündür.

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015
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Teslimiyete Karşı Direnerek, Yozlaşmaya
Karşı Örgütlenerek, Çürüyene Karşı Devrimci
Değerleri Sahiplenerek, Cüretkarlık ve
Uzlaşmazlık Geleneklerimizle
Umudu Büyütüyoruz!

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015
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nılan bizzat tanıklık
ettiğimiz olaylara bile
Yozlaşma; bozulma, aslını yitirmektir.
baksak... en yakınımızdaki ailemize, ak"soysuzlaşma, soyunu özelliklerini
rabalarımıza, akrankaybetmek"tir.
larımıza bile baksak...
yozlaşmanın geldiği
Bugün yozlaşma bir devlet politikası
boyutu görmemiz mümkün.
olarak uygulanıyor ülkemizde.... Bizi
Ama öyle bir duruma getirmiştir
soysuzlaştırmaya çalışıyorlar. Biz kimiz,
ki; emperyalizm bunu bile görecek
düşmanımız kim sorularına karşı bizi
gözümüzü bizden almıştır. Kör etmişcevapsız, savunmasız bırakıyorlar. Bizi
tir... Gördüğünü anlayamaz, duyduğunu
biz yapan; değerlerimizi, geleneklerimizi,
bilemez hale getirdiler.
onurlu tarihimizi yok sayıyorlar.
Kanıksattılar artık bu durumu, kabul
Emperyalizmin ideolojik hegomanettirdiler... "Normalleştirdiler"...
yasıyla; diziler, magazin- bugün ne
Biz ise devrimciler, halkın değerlerini
giysem- yesem programlarından, yadevrimci
değerlerle birlikte daha da büşamın içerisinde barlarına, kumar, fuyüten,
ileriye
taşıyan bu halkın onurlu
huş, alkol, uyuşturucu... Her şey ama
evlatları olarak buna direniyoruz.
her şey bu devletin, AKP iktidarının
Buna direnirken "yozlaşmaya karşı"
gözetemi ve denetimi altında sürdükampanyalar düzenliyoruz. Mahallerülüyor.
lerimizdeki kumarhane, fuhuş merKim için, ne için yapıyor sorusuna
kezlerinden, uyuşturucu satıcılarına
verdiğimiz cevap da diğer konulardaki
karşı... okul önlerinde nöbet tutmaktan
gibi değişmiyor.
mahallelerdeki devriye kadar değişik
Devlet politika- siyaset yapıyor.
yol
ve yöntemler bularak halkı bu
Halkın birliğinin, dayanışmasını,
yozlaşmaya karşı koymaya, korumaya
kendi hak ve özgürlüklerinin peşine
ve
mücadele etmeye çağırıyoruz.
düşmesin, sormasın- sorgulamasın
Bu çağrılarımız belki ölümümüz
diye bilinçlerini bulandırıyor, yozlaşpahasına oluyor..
mayla en büyük savunması olan halkın
İşte yozlaşmaya karşı şehit olan
değerlerini yok etmeye çalışıyor.
Birol
Karasu ve yakın zamanda devlet
Sömürüsünü engelleyecek olan bu
destekli uyuşturucu çeteleri tarafından
durumu; devlet buna ilişkin politika
katledilen
Hasan Ferit bunlardan ikiüreterek, YOZLAŞMAYLA çözüyor.
siydi.
Yoksulluğumuz arttıkça, yozlaşma
Yani bıkmadan usanmadan yozda boyutlanıyor... Bizi açlığa mahkum
laşmaya
karşı bedenlerimizle de olsa
ettikçe, sesimizi kısmak için bizi daha
barikat
olmaya
çalışıyoruz.
da yozlaştırıyorlar.
İşte bu noktada sadece mücadele
Düzene uygun kafalar, bedenler
etmek
değil, yozlaştırdığı insanlarımızı,
yaratıyorlar...
gençlerimizi
de bu bataklıktan çekip
Hem sömürüsünü tehdit eden enalmak için Hasan Ferit Uyuşturucu
gellerden kurtuluyor, hem de kumarile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ni yine
fuhuş vb. vergilendirme gibi araçlarla
halkın desteği ve katılımıyla açtık.
bunu da halkı soymanın, sömürmenin
Yozlaşmayı yaratanlar, büyütenler
bir aracı haline getiriyor.
bu sorunu çözemezler dedik.
İşte ülkemizde bu tablo bugün her
Bu düzen sürdüğü müddetçe yozzamankinden de çarpıcı bir şekilde
laşma da sürecektir dedik.
ortadadır.
Bu düzenin değişmesi için yarını
Her gün okuduğumuz gazetelere
bugünden inşaa edeceğiz dedik.
bile baksak, hergün çevremizde yaşa-

Bir taraftan hesap sorup, bu düzeni
değiştirmeye çalışırken diğer taraftan
da halka alternatifini gösterdik.
Seçeneksiz olmadığımızı ve bu düzenin tek alternatifi sosyalizm olduğunu
yaptıklarımızla bizzat göstermek istedik.
Halkı bu bataklık içerisinde hergün
daha da içe çekilir şekilde bırakmayı
kabul etmedik.
Sadece halkı örgütlemek için değil,
yozlaşmanın içerisinde uyuşturucu,
kumar ve alkolle kendine, ailesine ve
çevresine yabancılaşanların, insanlıktan
çıkartılanların bizim en yakınımızdakiler olduğunu bilerek hareket ettik.
Fuhuş bataklığındaki, uyuşturucu,
alkol bataklığındaki, kumar bataklığındaki kızlarımız, erkeklerimiz gençlerimiz yaşlılarımız bizdik... Bizim
parçalarımızdı..
Düzenin öğrettiği gibi “düşene bir
tekme de sen at...” denilmeyeceğini
anlattık ve bunun yükümlülüğünü bugün yerine getiriyoruz.
12- 15 yaşlarındaki uyuşturucu bağımlısı gençlerimizin değil, asıl suçlunun bu düzen olduğunu bilerek bağımlılığı ortaya çıkartan nedenlerle,
mücadeleyi büyütmeyi önümüze politika olarak koyduk.
Örneğin bonzai denilen uyuşturucu
AKP sürecinde yüzde 800 kat arttı.
Bonzai en ucuz, en etkili ve hızlı bağımlılık yapan sentetik bir uyuşturucuydu. Yasal olarak da satılan bu uyuşturucu özel olarak zaten halk çocukları
için üretilmişti... Düşünün her türlü
hak ve özgürlüklerin yasaklandığı ülkemizde, Berkin'i ekmek alırken, beynini kaldırıma döken bu düzen de...
bonzai gibi hızla insanlıktan çıkartan
uyuşturucu yasal olarak satıldı ve 800
arttı... ve buna karşı devletin uyuşturcuyla, bağımlılıkla mücadele için kurumu olan AMATEM'ler ise buna
orantılı olarak artacağına kapatıldı...
İşte böyle bir tablo da yozlaşmayla
mücadele için bu merkezi açtık.
Bugün mahalle mahalle geziyoruz.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Yozlaşmaya karşı barikatı güçlendirmeye çalışıyoruz.
Tedavi için gelenleri ilaçlarla
uyuşturmak yerine, yozlaşmaya
karşı değerlerimizi onlara öğretiyoruz. Kişiliklerini kazandırmayı, iradelerini kullanmayı öğretiyoruz. Sorun çözmeyi, sorunlarla mücadele etmeyi öğretiyor, güçlendirmeye
çalışıyoruz.
Bundan sonra da bu köşe altında
sizinle düzenli olarak yaptıklarımızı,
yapacaklarımızı paylaşmak istiyoruz...
Bu köşeden yine yozlaşmanın nerede
ne şekilde, hangi araçlarla sürdüğünü
anlatmak, buna karşı mücadeleye çağırmak istiyoruz.
Bu düzen bizi insanlığımızdan çıkartıyor. Yozlaştırıyor. İnsanlığımızı
korumak veya kazanmak için devrim-

cilere sırtımızı dayayalım... halkın değerlerine, tarihine sırtımızı dayayalım...
Bu yozlaşmaya karşı direnmek
için bugün kendimizi korumaya almamız yetmez. Tek başına değerleri
sahiplenmek de yetmez... Değerleri
sahiplenmek, yozlaşmaya karşı direnmek, insanlığımızı korumak için
BUGÜN DİRENMEK BU YOZLAŞMAYA KARŞI MÜCADELE
ETMEKTİR!
BU YOZLAŞMAYA KARŞI
DEVRİMCİLERİN YANINDA YER

ALMAKTIR!
Bu yüzden; Hasan Ferit Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezimizi sahiplenmeye çağırıyoruz.
Haftada bir gün mü olur, haftada bir saat mi...
Kim nasıl destek olabiliyorsa destek olmaya çağırıyoruz.
Ah vah değil, yazık değil...
Düzen yozlaştırıyor demek değil...
Emeğimizi kendimize katık etmeye, herkesin kendi gerçekliğinden
bu mücadelede yer almaya çağırıyoruz.
YOZLAŞMA,
BİRLİĞİN
ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGELDİR,
BUNU HALKIN ÖRGÜTLÜ
GÜCÜYLE YIKACAĞIZ!

2 Temmuz Şehitlerimizi Unutmadık, Unutturmayacağız!
2 Temmuz 1993 Sivas Madımak
Oteli’nde katledilen 35 insanımız
için birçok yerde katliamı lanetleyen
yürüyüşler düzenlendi.

İSTANBUL
Armutlu:
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Armutlu şubesi tarafından 30 Haziran'da Sivas Katliamı’nın hesabını
sormak için, Armutlu'da 150 kişinin
katıldığı bir yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşün sonunda Sivas şiiri
okundu ve 1 Temmuz akşamı Sivas'a
gidilmek için otobüslerle yola çıkalacağı söylenerek herkes Sivas'a çağrıldı.

Gazi:
Gazi Mahallesi’nde Sivas Katliamı’nı anmak için Gazi Eski Karakol'dan başlayan bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş esnasında katılım devam ediyordu ve 400 kişiden fazla
bir katılım oldu. Son olarak Gazi
Özgürlükler Derneği'nin önüne gelinerek açıklama okundu. Açıklama
“Pir Sultanlar gibi dövüşerek, Madımak’takiler gibi ölüme meydan
okuyarak, Gazi halkı gibi direnerek
zulmün üstüne yürüyelim.” sözleriyle
son bulurken, eylem ise Sivas’a ve
Çorum’a Çarşamba akşamı hareket

edileceği çağrısıyla son buldu.

Çayan:
Çayan Halk Meclisi 30 Haziran'da
Sivas Katliamı’nı protesto etmek ve
katledilenleri anmak için yürüyüş
yaptı. Sokullu Caddesi’nden Güzeltepe Meydanı’na yapılan yürüşte Sivas katliamının sorumlusu faşist
devlet olduğuna vurgu yapıldı. Yol
boyunca çekilen ajitasyonlarla Halk
Cephesi’nin başlattığı adalet kampanyasının duyurusu yapıldı. Sivas
Katliamı’nın hesabını sormak için
kampanyaya destek olmanın, direniş
çadırlarını ziyaret etmenin, eylemlere
katılmanın önemi vurgulandı.

Bahçelievler:
Bahçelievler Halk Cephesi 30
Haziran'da günü Yenibosna Pazar
Pazarı’nda Sivas Katliamı’nın anması
yapıldı. Halka, “22 yıl önce Sivas
Madımak Oteli’nde 35 insan diri
diri gerici faşistler tarafından yakılarak katledildi. Sivas Katliamı’ndan
katledilen 35 insanımızın hesabını
soracağız” anlatıldı. “2 Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür! Sivas’ın Hesabını
Soracağız!” sloganları atıldı.

1 Mayıs:
2 Temmuz Madımak Şehitleri
için 1 Mayıs Halk Cephesi, 70 kişinin

katılmış olduğu, meşaleli yürüyüş
öncesi çağrı bildirileri dağıtarak, 30
ozalit astı. Ayrıca “Hasan Ferit İçin
Adalet İstiyoruz!” ozalitlerinden 15
adet mahallenin çeşitli bölgelerine
asıtı. Yürüyüş karakol durağında
başlayıp cadde üzerinde devam etti.
Sesli çağrıyla başlayan yürüyüş karakol durağına doğru devam etti.
atılan sloganlarla da adalet kapmanyası vurgulandı.

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

Altınşehir:
30 Haziran akşamı Altınşehir Şahintepe’de Sivas Katliamı, 40 kişinin
katıldığı, meşaleli yürüyüşle protesto
edildi. Cemevi sokağının ardından
ana caddeye çıkılarak Cumartesi Pazarı girişine gelinerek basın açıklaması okundu. Açıklamada, AKP’nin
katliamın devamcısı olduğu, adaletin
ancak halkın örgütlü gücüyle geleceği, vurgulandı.

Hasan Ferit İçin
Adalet İstiyoruz!
Gülsuyu ve Gülensu Halk Cephesi,
1 temmuz günü Hasan Ferit için adalet
için "süresiz açlık grevi çadırı" kuracağını açıkladı.
Çadıra çağrı için 20 adet ozalit
asıldı.
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BİZ KİMİZ? NE İSTİYORUZ?

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

Bizler mimarlık öğrencileriyiz;
bilimsel bilgiden, teknikten ve sanattan uzak, emperyalist şirketlerin
arka bahçelerine dönüşen üniversitelerde kendi çabalarımızla doğru
yolda yürümeye çalışan mimarlık
öğrencileri…
Bizler yeni mezun mimarlarız;
mezun olduktan sonra iş bulma derdine düşen, bu dert ile uğraşırken
kendini; yeni mezun öğrenciden 5
yıl tecrübe isteyecek kadar, erkekler
için askerliğini bitirmeyi, kadınlar
için evlenmemeyi şart koşacak kadar,
ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar üniversite yabancı
dil eğitimi verirken, yabancı dili olmazsa olmaz kılacak kadar ve daha
nice sayamayacağımız ahmakça senaryosu olan bir komedya içinde bulan yeni mezunlarız...
Bizler kamuda çalışan mimarlarız;
kamuda çalıştırılırken bile toplumun
çıkarları için değil; bir avuç sömürücünün çıkarlarını savunmaya zorlanan, bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe sessiz kalmaya zorlanan ve
hatta yoksul halk ile düşmanlaştırılmaya çalışılan mimarlarız...
Bizler özel sektörde çalışan mimarlarız; gecekonduları yıkılan yoksul
halkın arazileri üzerine zenginlerin
tek gecelik eğlenceleri için saatlerce
kendimizden fedakarlık ederek binalar
tasarlamaya mecbur bırakılan mi-

marlarız…
Bizler kendi işini yapan mimarlarız; serbest çalışırken bile fikirleri
sistemin varolan sınırlarına hapsedilmeye çalışılan mimarlarız...
Bizler en çok da halkız, Anadolu
halkının birer parçasıyız.
Bizler feodal arkadaşlıklarımızdan
bir araya gelmedik veya salt kendi
mesleki sorunlarımız etrafında birleşelim diyerek kendimizi sınırlamadık, halktan soyutlamadık.
Anadolu’nun dört bir yanında halk
bu düzenin adaletsizliklerinden ne
çekiyorsa, biz de payımıza düşeni
çekiyor, halkın verdiği mücadelede
ise hem mesleki bilgimizle bir mimar
olarak, hem de halkın bir parçası
olarak mücadele ediyoruz. Halkın
sorunlarını, halktan öğrenerek ve
halka öğreterek beraber çözmeye çalışıyor, hayalini kurduğumuz dünyayı
kendi çözümlerimizle kuruyoruz.
Bizleri bir araya getiren bu mücadele,
bugün düzenin bize dayattığı adaletsizliğe karşı bir öfkedir.
Bizler eğitim hayatımız boyunca
öğretilen teorik bilgilerin hayata geçme aşamasında içinde bulunduğumuz
düzenin bize dayatmalarıyla buharlaşıp gitmesine izin vermeyen mimarlarız. Bu yolda kendimize halkı
güvenli sular ilan etmiş, dertlerimizin
üst çerçevede ortak olmasına rağmen
yalnızlaşmaya sürüklendiğimizin farkındalığını arttırmaya çalışan, direnen
mimarlarız...
Hepimizin yakın zaman diliminde
dilinde, kulağında, zihninde yer etmiş

“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganı ve bu
sloganın arkasındaki dayanışma ruhu
sessiz bir anlaşmadır adeta aramızda.
Oturduğumuz yerden okuyup, yazıp
çizmenin samimiyetine inanmayan;
mimari ve kentsel konularda gündelik
hayat pratiklerini, yerinde, yerlisinden,
yerlisiyle öğrenmeyi düstur edinmiş
mimarlarız...
Bugün en büyük problemlerimizden olan kentsel dönüşümü, arkasındaki mimarlık-siyaset ilişkisini,
gecekondu yaşamını, kentsel ayrışmayı, direniş mekanlarının hikayesini
vb. birçok konuyu üst dilden konuşup,
tartışmak yerine halkın ağzından dinlemeyi, onlardan öğrenmeyi tercih
ediyor, bilgilerimizi paylaşarak, beraber çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Bizler akademisyenler, kamu
çalışanları, özel sektör çalışanları,
öğrenciler, yeni mezunlar; özünde
halkız.
Biliyoruz ki biz HAKLIYIZ VE
BİZ KAZANACAĞIZ…

Halk İçin Mühendislik Mimarlık Dergisi’nin 4. Sayısı Çıktı!
Halkın Mühendis Mimarları, çıkardıkları derginin yeni
sayısını 25 Haziran’da bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada:
“…Elektrik Mühendisleri Meclisi, yeni sömürge ülkemizdeki
enerji politikalarındaki büyük soyguna karşı mücadele çağrısında bulunuyor bu sayımızda. Mimar Meclisi, İstanbul
Sarıyer’deki Küçükarmutlu Mahallesi’nde düzenleyeceği
Mimari Fikir Yarışması ile halk için mimarlık örneklerini
büyütmeye çağırıyor tüm mimarları.
Halkın Mühendis Mimarları olarak emperyalizme göbekten bağlı yeni sömürge ülkemizdeki enerji politikalarını
ele aldık bir kez daha. Bizler ise bu halk düşmanı politikaların
karşısında “Hayatı sosyalist çözümlerle donatacağız” diyoruz.
Halkımız enerji tekellerine bağlı değil, kendi elektriğimizi
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üretebilir, yoksul halka ışık saçabiliriz. Hasan Ferit Gedik
Rüzgâr Türbini bir kez daha Küçükarmutlu Mahallesi semalarında dönmekte şimdi. Henüz deneme aşamasında.
Ürettiğimiz türbinü geliştirip halka umudun ışığını götürecek
mühendisler arıyoruz.
Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi’nde umudumuz
Anadolu’ya yayılarak yeşermeye devam ediyor. Ankara’da
Hüseyingazi Mahallesi’nde kadınlarla birlikte kurduk yeni
halk bahçemizi. Ferhat Gerçek Yürüteci’ni ihtiyacı olan
tüm engelli halkımıza ulaştırmanın heyecanıyla yeni atölyeler
bulmak için düştük yollara. Bu düzen halkı pahalı ve
sağlıksız içme suları tüketmeye mecbur bırakıyor. Buna alternatif olarak su arıtma tesisi hedefliyoruz.” denildi.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Halk Savaşçısı Fırat Özçelik

Halk Düşmanlarını
Yargıladı!

Halk Kurtuluş Savaşçısı Fırat
Özçelik’in, Çağlayan Adliyesi
14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde,
25 Haziran'da ilk duruşması görüldü. Duruşma halk kurtuluş
savaşçısının hazırlamış olduğu 44 sayfalık savunmayla
başladı. Fırat Özçelik mahkemeye girdiğinde TAYAD’lı
Aileler ayağa kalkarak, zafer işaretleri yaparak evlatlarını selamladılar. Halk savaşçısının üzerine giydiği tişörtün arkasında, Selam Olsun Şafak, Bahtiyar, Elif’e
yazarken ön kısmında Berkin Elvan’ın resmi olduğu gözlendi. Fırat Özçelik okuduğu savunmada emperyalizmin
dünyayı kan gölüne çevirmesi, Ortadoğu halklarının katliamlara uğratılması, ülke topraklarının Amerika’nın çiftliği haline getirilmesi, Suriye’deki savaş, Haziran Ayaklanması’nda katledilen halk çocukları gibi pek çok konudan söz etti. Fırat Özçelik savunmasında Bağcılar’dan
Dersim dağlarına bayrağın her yerde dalgalandığını, onlarca kuşatma altında, binlerce merminin üzerlerine yağmur gibi yağarken, kanlarıyla duvarlara Devrimci Sol yazan şehitlerin yol gösterici olduğunu söyledi. Ülkemizde Marksizm-Leninizm, ışığında devrimi yapacak tek partinin DHKP-C olacağını vurguladı. Kızıldere’nin Cepheliler ’in doğum yeri olduğu her Cepheli’nin kerpiç evin
çatısında Mahir’in haykırdığı “Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik” şiarını 45 yıldır sürdürdüğünü, Mahir’in bıraktığı mirası Dayı’yla devam ettirdiklerini söyledi. Mahkeme başkanı halk savaşçısının, üst üste katil
Tayyip demesinden rahatsızlık duyarak susturmaya çalıştı. Halk savaşçısı ise “vur emrini ben verdim diyen birine katil denir, eğer dava açacaksanız açabilirsiniz” diyerek savunmasını okumaya devam etti.
TAYAD’lılar Fırat Özçelik’i selamlarıyla uğurlandıktan sonra, basın açıklaması yapmak üzere C kapısı
önüne indiler. TAYAD’lılar ve Liseli Dev-Gençliler polisin saldırısına uğradılar.

Kürt Halkımıza
Sıkılan Kurşunların,
Dövülen Kadınlarımızın,
Çocuklarımızın
Hesabını Soracağız

Roboski’de 29 Haziran’da köye yığınak yapan askerlere, halkın tepki göstermesi üzerine askerler halka ateş açtı.
Askerler açtıkları ateşle köylünün 4 katırını katletti. Halk
Cephesi 30 Haziran’da bununla ilgili yaptığı açıklamada;
“Saldırılarını durdurmak bilmeyen devlet, evlere kadar girip kadınlarımıza işkence yaptı, çocuklarımızı gözaltına aldı.
Açılan ateş halkı katletmek için açılmıştır. Bundan önce yine
kaçakçılığı engellemek bahanesiyle halkın üzerine havadan ateş açarak ve bombalar yağdırarak 34 insanımızı katletmişti ve bu katliamın hesabını hala vermemişlerdir. Roboski’de halka saldıran devlettir. Devlet Kürt halkımıza on
yılların sınıf kiniyle saldırıyor. Halka düşman bir devlet var
karşımızda ve halk düşmanı devlet, nasıl halka karşı her
gün daha çok silahlanıyorsa, buna karşı durabilmenin tek
yolu da direnmek ve savaşı yükseltmektir. Katledilen halkımızın hesabını soracağız” dedi.
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Evimizi Yıkmaya Gelenleri
Mahallemize Sokmayacağız!
Armutlu’da Büyükşehir Belediyesine ait zabıta aracının 24 Haziran günü mahallede turladığını gören halk,
sokak sokak zabıta aracını aramaya çıktı.10 kişilik kalabalık, zabıta aracını son durakta park halinde yakaladılar. Taş ve şişe toplayan halk, aracın camlarına kapılarına vurmaya başladı. Daha sonra Armutlu halkı olarak yapılan açıklamada: "Evimizi, mahallemizi yıkmak
isteyen ve onlara yardım eden hiç kimseyi, bu mahallede barındırmayacağız. Sokmayacağız mahallemize!
Tertemiz mahallemizi düzenin yoz politikalarıyla kirletmenize izin vermeyeceğiz, mahallemizi rantçılara ve
onların köpeklerine teslim etmeyeceğiz." denildi. Sabaha
karşı zabıtalar aracı gizli gizli kaçırdılar.
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Yürüyüş Milyonların Sesidir!
Yürüyüş Halktır Susturulamaz denilerek yapı- Bursa
lan çalışmalarda çalınan her kapıda adalet talebi gerçeğin sesi Yürüyüş dergisi insanlara ulaştırıldı.

İSTANBUL:
Kuruçeşme: Halk Cepheliler 23-25 Haziran'da Kuruçeşme'de 100 evi ziyaret etti, 30 dergi halka dağıtıldı. Beylikdüzü’nde yapılan dergi dağıtımında ise 12 dergi halka ulaştırıldı. Kuruçeşme
Devrimci İşçi Hareketi, 30 Haziran Salı günü saat
18.30 ile 20.30 arası Kuruçeşme Üç Evler Mahallesi’nde 4 kişi ile yapılan dergi dağıtımında 35 dergi
halkımıza ulaştırıldı.
Karanfilköy: Halkın Mühendis Mimarları 24 Haziran'da Karanfilköy Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi ve Grup
Yorum Büyük İstanbul Konseri’nin bildirilerinin dağıtımını yaptı. 4 kişinin katıldığı dağıtımda 30 dergi halka ulaştırıldı.
Bakırköy: Liseli Dev-Genç'liler 23 Haziran’da İncirli
metrobüsten başlayıp Bakırköy Meydanı'na kadar süren
dergi dağıtımında 27 dergiyi halka ulaştırdı. Çalışmaya 2
kişi katıldı.
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Bahçelievler: Halk Cepheliler Yenibosna Kuleli’de 23
Haziran'da yaptıkları dergi çalışmasında 30 dergiyi halka ulaştırdı. Çalışmaya 3 kişi katıldı.
1 Mayıs: Mahallede cadde üzerinde ve merkez esnafına 25 Haziran'da dergi dağıtımı yapıldı. Toplamda 250
dergi verildi.
Kağıthane: Gürsel Mahallesi’nde 27 Haziran'da kapı
çalışması yapıldı. Yürüyüş dergisi dağıtımı da yapıldı. 100
konser bildirisi dağıtıldı ve 42 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

ANKARA: Mamak Cengizhan Mahallesi’nde 26
Haziran'da toplu Yürüyüş dergisi dağıtıldı.Toplamda 125
derginin halka ulaştırıldığı çalışmaya 9 kişi katıldı.

BURSA: Kestel ilçesinde Kale ve Elmalık mahallelerinde 4 kişinin katıldığı dört buçuk saat süren dergi dağıtımı yapıldı. Toplamda 61 dergi halka ulaştırıldı. Bir sonraki gün Gemlik ilçesinde yapılan dağıtımda ise 67 dergi halka ulaştırıldı. 27 Haziran’da Teleferik Mahallesi’nde
yapılan ve 2 kişinin katıldığı dağıtımda ise 474. sayıdan
36 tane halka ulaştırıldı.

MERSİN: Kazanlı Mahallesi'nde Dev-Genç’liler
24 Haziran'da toplu dergi dağıtımına çıktı. Dağıtımda 100
dergi halka ulaştırıldı. Yapılan çalışmaya 11 kişi katıldı.

MALATYA:

Merkez ve Paşaköşkü Mahallesi’nde 23 Haziran'da esnaflara dergi dağıtımı yapıldı. Yapılan çalışmada toplam 30 Yürüyüş ve Dev-Genç dergi-
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Ankara

si halka ulaştırıldı.

KOCAELİGebze: Devrimci
İşçi Hareketi 24-25
Haziran’da Çayırova’nın İnönü, Mudurnutepe ve Ulaştepe mahallelerinde
70 adet dergi ve
1000 adet Grup
Yorum 30. yıl konseri bildirileri halka ulaştırıldı.
Çalışmaya 7 kişi katıldı.

ANTEP: Yürüyüş okurları 21 Haziran'da Düztepe
Mahallesi’nde adalet mücadelesini anlatıp 21 dergiyi halka ulaştırdı. Bir sonraki gün ise Yeşilsu Meydanı'nda 4 Yürüyüş okuru, ellerinde umudun ve gerçeğin sesi dergileriyle ajitasyonlar çekerek 22 dergiyi halka ulaştırdı. 2324 Haziran'da Düztepe'de esnaflara toplamda 76 dergi dağıtılırken; AKP’nin katil polisleri dergi dağıtan arkadaşlara saldırmak istedi. Halk da polislere "bunlar bizim çocuklarımız, bizi rahatsız etmiyorlar” diyerek devrimcilere sahip çıktılar.

DERSİM: Çarşı esnafına 28 Haziran’da toplamda
150 dergi dağıtıldı. Bir sonraki gün Sihenk Mahallesi esnafına 30 dergi ulaştırıldı. Ayrıca esnafa 11 Temmuz’da
Grup Yorum konseri olacağı söylendi. Çalışmalara toplamda 2 kişi katıldı.
AMED: 18 Haziran’da Onyıl ve Cezaevi Bölgesi'nde
28, Ofis Semti’nde 33 ve Kaynartepe Mahallesi’nde 13
dergi halka ulaştırıldı. 22 Haziran'da Kaynartepe Mahalle'sinde ise tanıtım amaçlı dergi masası açıldı. Masada toplam 4 dergi halka ulaştırıldı. Yine aynı gün yapılan dergi dağıtımında Ofis Semti’nde 2 dergi dağıtıldı.

Dergi Dağıtımcıları TAYAD’lı Aileler’le
Kahvaltıda Buluştu
Bahçelievler Halk Cephesi dergi dağıtımcıları bu ay ki
kahvaltısını TAYAD’lı Aileler’le birlikte 25 Haziran'da yaptı. Yapılan Kahvaltıya 5 kişi katıldı.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

AVRUPA’dakiBİZ

VATANINI KENDİ KADERİNE TERK EDENLER VATANSEVER OLAMAZ!

Yaz Tatilinde Vatanımıza Gidelim -4Yazımıza vatan sevgisi ile devam
ediyoruz. Kiminize sıkça duyduğunuz
için tekrar gelebilir ya da kimileriniz
soyut bulabilir. Ya da vatan da ne, burada doğduk, büyüdük, yaşıyoruz
işte diyebilir...
Vatan sözlük anlamı ile; bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin
hakim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprak bütününe denilmektedir.
Başka bir tanımıyla vatan, bir ulusun
bağımsız ve egemen olarak üzerinde
yaşadığı yeryüzü parçası ve onun
havası ile karasularına denir.
Vatan yalnızca toprak parçası değil, çok daha geniş bir kavram. Bizim
gibi çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kalanlarımız için sadece doğup
büyüdüğümüz yer değildir vatan.
Nesiller boyunca üzerinde yaşadığımız, dedelerimizin mezarlarının olduğu, dili-kültürü-yaşayışı-inancı-iklimi-geleceğe dair umuduyla kendimizi ait ve güvende hissettiğimiz
yerdir vatan.
Peki hiç gitmemiş ya da bir daha
gidemeyecek olanlar da vatanını sevebilir, özleyebilir mi? Bu soruya vereceğimiz cevap hiç kuşkusuz evet olmalıdır.
Dergimizde çok sık vurgulanan bir
gerçek var; her şeyin mutlaka sınıfsal olduğu ve maddi bir somutluğa dayandığı. Demek ki vatan sevgisi konusu da sınıfsal ve somut olmalı kafamızda. Yani egemenler, halkını
ezenler ya da ülkemizdeki gibi vatanı parsel parsel satanlar, Amerikan üsleriyle doldurup, ABD ve Avrupa
emperyalistlerinin çıkarları doğrultusunda yasalar çıkarıp uygulayanlar
vatanını sevemez. Vatanını ancak
halktan insanlar, emekçiler sevebilir.
Sevmek nedir? Öncelikle tanımaktır.
Kimimizin ailesi 4 kuşaktır Avrupa'da, belki köyünde memleketinde gidebileceği akrabası bile kalmamış.
Belki kimimiz ilticacı ailenin çocuğu
olduğumuzdan hiç gitmedik, bilmi-

yoruz. Belki doğru düzgün Türkçe konuşamadığımızdan anlaşamıyor, gitmek istemiyoruz. Belki kısacık tatil süremizde tuvalete, sinek böceğe, yemeklere hiç alışamayacakmışız gibi
geliyor. Öncelikle bu önyargılardan
kurtularak başlayalım işe.
Okullar kapandı ve tatildeyiz.
Belki tatil yerlerine, otele gideceğiz,
belki köyümüze. Ama giderken kafamızda şu düşünce olsun; ülkemi ve
insanımı tanıyacağım. Olumsuz örneklerle karşılaşsak bile somut koşullar içinde değerlendirelim gördüklerimizi, yaşadıklarımızı. Ülkemizin en yalın gerçeğidir yoksulluk.
Yoksulluğun olduğu her yerde yozlaşmanın da barındığını unutmayalım.
Bu gerçek bir yana, halkımızın olumlu özelliklerini, vatanımızın güzelliklerini, zenginliklerini görmeye çalışalım.
Gittiğimiz her yerde, karşılaştığımız her insana sorular soralım. Nasıl
yaşayıp, nasıl düşünüyor insanlarımız
öğrenelim. Mesela yolda birine adres
soralım, ya da bir kapıyı çalıp su isteyelim, ya da gittiğimiz esnafta bozuk paramız çıkmadığında ne diyeceğini aklımızda tutalım. Yaşadığımız
ülkede, 1 cent bile eksikse marketten
alışveriş yapamayız değil mi?
Ülkede insanlar birbirinin evine
çatkapı gider, ev sahibi bu durumu yadırgamaz örneğin. Sabah erkenden
kalkmak zorunda olduğu için misafirler bir an evvel gitsin diye gözü saatte değildir, geç saatlere kadar sohbet edilir. Sabah şiş gözlerle, lanet
okuyarak gitmez işe, şen şakraktır insanımız. Yatılı bir misafir geldiğinde,
yer yok ki nasıl yapsak acaba demez,
ya da çocukların odasını vermek zorunda kaldığı için surat asmaz.
Özellikle Anadolu'da kapı önü
oturmaları, birlikte yeme-içme, paylaşım, komşuluk, yardımseverlik, misafirperverlik, dayanışma, imece usulü çalışma, düğün-cenaze gibi özel
günlerde insanların birbirini yalnız bı-

rakmaması vb. çok daha yaygındır.
Daha bir çok şeyle karşılaşacağız gittiğimizde. Vatanımızın doğal güzellikleri bir yana, halkımızın güzelliklerini de görmeliyiz. Yoksul, yetersiz
beslenmeden genç yaşta kamburu
çıkmış, dişleri dökülmüş, göz altları kırışmış; ama gülerek bakan o sevgi dolu
gözleri de kazıyalım aklımıza.
Gençlerimiz yaşıtlarını gözlemeli, belki ortak bir dil konuşamıyor,
aynı şeylere gülmüyoruz bile. Bu
farklılığın neden kaynaklandığını düşünelim. Mutlaka ortak noktalarımız
çıkacaktır. İlkin zorlansak da kısa sürede alıştığımızı göreceğiz. Çünkü biz
oraya aitiz, onlardan biriyiz.
Anadolu'ya, köyümüze gidemiyorsak da İstanbul'a düşerelim yolumuzu. Yoksul mahallelere, devrimcilerin olduğu mahallelere gidelim. Okmeydanı, Gazi, Bağcılar,
Küçükarmutlu, Gülsuyu, Çayan...
Kurumlara gidelim, bizi misafir etmelerini isteyelim. Nereye gidersek
gidelim mutlaka mezarlara gidelim.
Dayı'mızın, Berkin'in, Hasan Ferit'in,
Hasan Selim'in, Elif, Şafak, Bahtiyar'ın mezarlarını ziyaret edelim.
Gittiğimiz yerlerde şehit mezarı var
mı diye soralım, karanfilimizi alıp
yanlarına koşalım. Onlara vefa borcumuz olduğunu unutmayalım. Bunca bencillik ve çıkar dünyasında kendini bizler için, bağımsız, demokratik ve sosyalist bir ülke için kendini
feda edenlerin yanında kendimizi ne
kadar iyi hissettiğimizi göreceğiz.
Bu gidişimizin, önceki tatillerimizden
büyük bir farkı olsun. Vatanımızı ve
bir parçası olduğumuz halkı daha
yakından tanıyalım. Çünkü sevmek,
tanımakla başlayacak. Hatta kaldığımız süre içinde karşılaştığımız olayları not alalım, döndüğümüzde tekrar
okuyup, arkadaşlarımızla paylaşalım. Ne kadar güzel günler geçirdiğimizi tekrar hatırlayalım. Değerli arkadaşlar, şimdiden hepinize iyi tatiller diliyoruz.
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Belirleyici Olan Emeğimizdir!

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

Biz emek harcayarak verimli sonuçlar alırız. Emek harcamaktan
kaçmamalıyız. Emek vermenin bizi
ne kadar mutlu edeceğini, ne kadar
güçlü edeceğini unutmamalıyız.
Emperyalizm gücümüzden korkuyor.
"Genciz, devrimciyiz emperyalizmin korkulu rüyasıyız" diyoruz. Evet biz bu sloganımızı boşuna atmıyoruz, bunun altını dolduruyoruz. Biz emeğimizle emperyalizme korku saçacağız.
Emek harcayarak çok daha verimli sonuçlar alacağız, bizi ilerletecek olan emeğimizdir. Biz bu yolda
ilerlemek istiyorsak emek harcayacağız. Sabırla çoşkuyla istekle emek
harcayacağız.
İstekle emek harcamanın önemi
çok büyük. İstek, çoşku yoksa emek
harcamaktan kaçma vardır.
Bu çoşkuyu isteği yaratmak istiyorsak, İKTİDAR iddiamızla hareket
etmeliyiz. Evet biz bu yolda yürürken
her yaptığımız işte her örgütlediğimiz

Cephelinin araçları;
Hesap sorma bilinci, sonuç
alana kadar ısrar, TIRNAKLARIYLA KAZIMA PAHASINA yoğun
bir emek, yüreğinde büyük bir
halk sevgisi, savaşçı bir
kimlik. İşte halkımızı bu
araçlarla örgütleyeceğiz ve
kazanacağız!
eylemde bu iddia ile hareket etmeliyiz. Bizim asıl hedefimiz bu iktidarı
yıkıp yerine halkın iktidarını koymak
olmalıdır.
Bu iddia ile hareket etmek, devrime inanmaktır. İnanç varsa istek de
vardır yani emek harcama isteği de
olacaktır.
Uzun lafın kısası; "Devrime inanmak, emek harcamaktır." Biz bu
devrimi bu iktidar iddiasını sahiplenirsek bu iddia ile hareket edersek çok

Penye Atölyemizi
Kurduk

Halkımıza
verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Diren
Kazova Kooperatifi bünyesinde kurulan penye atölyesinde
aramıza katılan
Mikail ve Şirin
arkadaşlarla üretime başladık.
Bu daha başlangıç mücadeleye
devam…

Diren Kazova
Kooperatifi
1 Temmuz 2015
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daha verimli sonuçlar alırız. Bu
yolda ilerlemenin kilit noktası inanç
ve güven duymaktır.
Etrafımızdakileri ikna edeceğiz,
hiç bıkmadan hiç usanmadan gerçekleri anlatacağız. Büyük bir sabırla hareket edeceğiz. "Bunu ikna
edemezsin, çok zor..", "Bu çok
gerici bizi dinlemez", "bu böyle şu
şöyle"lerden çıkmalıyız. Zor yoktur,
emek vardır. Biz ne kadar emek harcarsak o kadar verimli sonuçlar alırız. Evet bazen yıllar sürebilir birilerini ikna etmek, ama bazen de çok
hızlı olur. Ama hazıra konmamalıyız.
Kendiliğindenciliğe bırakmayacağız.
Kendiliğinden hiçbir şey olmaz, herşey bize bağlı, dediğimiz gibi belirleyici olan EMEĞİMİZDİR!
EMEK HARCAMAK, VERİMLİ SONUÇLAR ALMAKTIR!
SORUNLARIMIZI CÖZMEK
İÇİN EMEK VERMELİYİZ!
AVRUPA DEV-GENÇ

Asi Gazetesi Evvel Temmuz
Festivali Çalışmalarına
Başladı
Hatay’da, Evvel Temmuz Halk Festivalinin çalışmaları için 28 Haziran'da Asi Gazetesinde kahvaltıda buluşuldu. Kahvaltının ardından,
Festivalin duyurusunu yap- Kamu Emekçileri
mak için afiş, bildiri dağıtımı, Meclisi dergisinin
masa açma, anons araçlarıyla yeni
köyleri gezme programları ko- sayısı
nuşuldu. Tüm baskı ve yasak- Ç IKTI!
lamalara rağmen direnmek,
birlikte hareket etmek ve özellikle ısrar etmek her zaman için
kazanım sağladığı anlatıldı.

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ!

Avrupa’da
Toplantılarımız Bize Güç Katıyor!
Londra Halk Kültür Merkezi’nde 28 Haziran günü, 17
kişinin katıldığı 43. Halk Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda "Direnen Kazanır" hakkında konuşuldu. Hatice Yüksel'in direnişi zaferle sonuçlanması, Anıl Sayar'ın
yapılan kampanyalar sonucu tahliye olması, özgür tutsaklarımızdan Özkan Güzel’in direnişini kazanması hakkında konuşuldu.

Emperyalizme Karşı Mücadele
Etmek Suç Değil, Görevdir!
Yunanistan’ın Atina şehrinde 26 Haziran tarihinde
4 Türkiyeli devrimcinin yargılandığı dava başladı.
Mahkemeye Türkiyeli Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi olarak katılım sağlandı. 9:00'da başlayan mahkemede, emperyalizme karşı savaşmak suç değil, görev
olduğuna dair bildiriler dağıtıldı. Mahkeme Yunanistan
solu ile birlikte 60 kişi katıldı, tüm sol örgütlerden desteğe gelenler oldu.
Mahkemede iki tanık polisin dışında, Türkiyeli
devrimciler, 2 Syriza milletvekili, Anarşist K-Voks, tanık olarak dinlendi.
Son olarak mahkeme saat 15.00'da karar için 17 Temmuz'a ertelendi.

İrlanda Cumhuriyetçi Tutsakları Destek Grubu
(İRPSG), 27 Haziran’da, hukuksuzca tutuklu olan
ve ağır tecrit koşullarında olan enternasyonalist
Stephen Kaczynski’ye Özgürlük kampanyası çerçevesinde çalışmalarını sürdüren komite üyeleriyle
bir toplantı yaparak dayanışmayı büyüttü. Ve son olarak
internet sitelerinden "Stephen Kaczynski'ye Özgürlük" kampanyasını duyuracaklarını belirttiler.

Kemer Sıkma Dayatmaları
Referanduma Gidiyor!
29 Haziran günü saat 19.30’da Yunanistan’ın Atina
şehrinin Sintagma Meydanında halk toplanarak miting
yapıp konser verdi ve 5 Temmuz günü yapılacak olan
referandum oylamasına karşı olduklarını haykırdılar. Eyleme katılan on binlerce insan; “Ne feda edilecek bir şeyimiz kaldı, ne de kemer sıkacak halimiz kaldı. Artık
yeter” dedi.

Stuttgart Halk Kültür Evi
Piknik Düzenledi!
27 Haziran günü Stuttgart Halk Kültür Evi, yaklaşık
100 kişinin katıldığı, Haziran şehitlerini anma pikniği düzenledi. Piknikte çeşitli sanatçılar ve Grup Boran türküler söyledi. Bunun yanı sıra halk savaşçısı Şafak Yayla'nın
annesi Aysel Yayla ile telefon bağlantısı kuruldu. Aysel Yayla'nın kitleye, “Oğlumun yoldaşlarısınız. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu unutmayın” sözleri duygulu anlar yaşattı. Telefon bağlantısının sonunda kitle hep bir ağızdan
“Şafak Yayla Ölümsüzdür” sloganını attı.
Bir ırkçının polisi araması sonucu piknik alanına gelen polisler, pankartın yasak olduğunu söyleyerek pikniği engellemeye çalıştı. Bir süre piknik alanında bekleyen
polisler program akışını engelleyemedi.

Sayı: 476

Yürüyüş
5 Temmuz
2015

Dergimiz Gücümüz ve
Sesimizdir!
Halkımıza gerçekleri ulaştırmak için Londra sokaklarında Yürüyüş dergisi standı kuruldu.
Londra'nın Edmonton bölgesinde açılan ve iki saat
açık kalan stantta 16 dergi halkımıza ulaştırıldı.
Londra'nın Wood Green bölgesinde Yürüyüş dergisi standında ise 13 dergi halkımıza ulaştırıldı ve Stephen Kaczynski’ye sahip çıkmak için bildiriler dağıtılarak halkımızla sohbet edildi.
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“...Baskının, işkencenin, sömürünün ve katliamların sürdüğü
bir ülkede tarafsızlık diye bir şey olamaz. Bu düzende herkes şöyle
ya da böyle taraf olmak durumundadır. Ben de sömürülen emekçi
halkımın yanında ve saflarındayım. Sömürüsüz, sınıfsız bir düzen
kurmak için mücadele ediyorum. Mücadele ettiğim için devrimciyim. Devrimcilikten, devrim için savaşmayı anlıyorum.”
Nihat Şahin

13 Temmuz - 19 Temmuz
Sevgi Erdoğan: 1956 doğumluydu.
Devrimciliğe sempatisi Mahirler’le başladı
ve o günden itibaren 25 yılının her anı,
mücadele içinde, örgütlülük içinde geçen
bir devrimci oldu. Bu 25 yılda, işkencelerden, hapishanelerden geçti, sayısız görevSevgi Erdoğan ler üstlendi. Son üstlendiği görev,
Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler
saldırısında, Birinci Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak
saldırının önünde barikat olmaktı. 14 Temmuz 2001’de,
12 Temmuz’da katledilen eşi İbrahim Erdoğan’ın ölüm
yıldönümünden iki gün sonra şehit düştü.

1996’da hapishanelerdeki ölüm orucu sürecinde,
direnen tutsakları desteklemek amacıyla, 15 T e m
m u z 1996’da İstanbul
Emine Tunçal Gültepe merkezindeki
Ali Ertürk
düzen kurumlarına karşı
gerçekleştirilen baskından
sonra geri çekilirken,
Telsizler Mahallesi’nde bir
evde
kuşatıldılar.
Hapishanelerde ölüm orucunda bulunan yoldaşları
Hanım Gül
Hasan Hüseyin Onat
gibi son nefeslerine kadar
direnerek şehit düştüler. (Hanım Gül,
evin sahibiydi, kuşatmada polis tarafından
vuruldu ve kaldırıldığı hastanede, 22
Temmuz’da yine polis tarafından katledildi.)
Hasan
Hüseyin,
Amasya
Gülizar Şimşek Gümüşhacıköy doğumluydu. Lise yıllarında DLMK (Demokratik Lise İçin
Mücadele Komiteleri) ve Halkevi faaliyetlerinde yer
aldı. 1996’da halkın adaletini uygulamak için SPB’li
oldu. Gülizar, Sivas Kangal’a bağlı Topardıç Köyü’ndendi.
Köyüne gelen gerillalar aracılığıyla tanıştı devrimcilerle.
Çalışmak için geldiği İstanbul’da kavganın neferi oldu.
Emine, 1973 Ankara Ayaş İlçesi doğumludur. Hacettepe
Üniversitesi’nde Dev-Genç’li oldu. Önce Ankara DevGenç Komitesi’nde, sonra bölgede görevler aldı. 1996’da
bir SPB’liydi. Ali, 1975 Tokat Zile doğumludur. 1995
yılında Muharrem Karakuş şehit düştüğünde o bir savaşçı
oldu. Israrla ekiplerinin adının Muharrem Karakuş
olmasını istemişti. Hanım Gül, o en zor günlerde dahi
Parti-Cephe’ye kapısını açan bir yiğit Anadolu kadınıydı.

1979
İstanbul
doğumlu
olan Levent
Doğan, 19
Temmuz
Levent Doğan 1996’da
ölüm orucunu desteklemek için
Bağcılar Namık Kemal
Caddesi’nde yapılan bir
gösteri sırasında polis tarafından katledildi. 17 yaşında genç bir devrimciydi.

14 Temmuz
1 9 7 9 ’ d a
İstanbul’da
“Emperyalizme,
Faşizme,
Pahalılığa ve
Hüseyin Aksoy İşsizliğe Karşı
Mücadele”
kampanyasında bildiri dağıtırken jandarmalar tarafından
vurularak katledildi.
1965 Maraş
doğumludur.
İstanbul
Anadolu Yakası
emekçilerinin
mücadelesinde
Rıza Güneşer
yer
aldı.
1992’de Halkın
Gücü gazetesinde çalışmaya
başladı. 14 Temmuz 1993’te
İstanbul İkitelli Parseller’de,
darbeci kontra çetesi tarafından
pusu kurularak katledildi.
15 Temmuz
2 0 0 1 ’ d e
Almanya
Dortmund’da
Devrimci hareketin faaliyetİskender Eroğlu leri içinde yer
alırken, hastalığı sonucu aramızdan ayrıldı.

15 Temmuz 2012’de
Atina’da kaldığı evde intihar
ederek hayatına son veren
Melek Serin, 28 Haziran
1978’de Çorum-Alaca
Çikhasan Köyü’nde doğdu.
Melek Serin
2001 yılında Yurt-Kur’da
memur olarak çalıştı. 2003 yılında gerillaya
yönelik bir operasyonda tutuklandı. Çorum,
Ulucanlar, Uşak, Sincan hapishanelerinde
toplam 5 yıl tutsaklık yaşadı. Tutsaklığı
bittiğinde; tereddütsüz örgütlü mücadeleye
devam etti. Melek Serin bir devrim emekçisiydi. Bu emekçiliğini yurtdışında da
sürdürdü. Mücadelesini sürdürdüğü
Atina’da, içine düştüğü çıkmazlar sonunda,
iç düşmanına yenik düşerek; 15 Temmuz
2012 günü yaşamına son verdi.

İsmail Akarçeşme

Nurten Demir

14 Temmuz 1992’de İstanbul
Kasımpaşa’da üslerinin kuşatılması karşısında çatışarak şehit düştüler. İkisi de
SDB üyesiydiler.
Devrim ve sosyalizm için
mücadelenin saflarına katıldı. Mücadelenin bedelini
12 Eylül sonrasında işkence
ve tutsaklıkla ödedi. 12
Eylül sonrasının hapishane
Bahattin İşcan direnişinde onurlu bir
mücadele verdi. Tahliye
olduktan sonra, 16 Temmuz 1988’de
çalıştığı işyerinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
12 Temmuz
1991’de
İstanbul’da
gerçekleştirilen katliam
operasyonuFintöz Dikme
Buluthan Kangalgil
nun devamında, 14 Temmuz günü Ankara’da bulundukları üs polis tarafından kuşatıldı ve
çatışarak şehit düştüler. SDB üyesiydiler.

Anıları Mirasımız
Aynı SDB içinde yer alan bir yoldaşı anlatıyor:

Nurten Demir (Ayşe):

“Fedakar ve Duygulu Bir Savaşçı”
Nurten yoldaş, Kadıköy Kültür Dayanışma Derneği’ne gidip
geliyordu. Tartışmalara fazla katılmayan, çoğunlukla dinleyen
birisiydi. KKDD kapatılınca Kartal’da Devrimci Sol Güçler’in
toplandığı bir binaya gelmeye başladı. Ama bu süre içerisinde
suskunluğunu atmış, konuşkan, yeni gelen insanlarla candan
ilgilenen birisi olmuştu. Anadolu yakasının hemen her bölgesine
gidip çalışma yapıyordu. ‘90 başlarında yapılan bir operasyonda
gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Burjuva basında hakkında
spekülatif haberler çıkmıştı. Çalışma yaptığı birçok bölgedeki
insanlarımız bu haberlere inanmış, gıyabında Nurten’i yargılamıştı.
‘92 başında kendisini silahlı birliklerde gördüğümde şaşırmıştım.
Daha önce de birbirimizi tanıdığımızdan dolayı kendisi hakkında
anlatılanları söyleyip benim de bunlara inandığımı, şimdi yanlış
düşündüğümü sandığımı anlattığımda gülerek “Şubede olumsuz
bir tavır sergiledim. Ama cezaevindeki yoldaşlarım benimle çok
iyi ilgilendiler. Gittiğimde ruh halim çok kötüydü. Onların uğraşı
sonucu tekrar kendi benliğimi buldum. Benim hakkımda olumsuz
düşünmen doğal, çünkü Devrimci Sol insanına yaraşır bir tavır
sergileyemedim... Şu bir gerçek ki; özellikle cezaevi sürecinden
sonra insanlarımızın tüm olumsuz yaklaşımlarına rağmen harekete
olan güvenim hiç sarsılmadı. Tutuklanmadan önce güvenim
zayıfmış, yenildim...” diye anlatmıştı. Hep devrimci harereketi
sahiplenmelerini anlatıyordu.
Bir dönem hep üsde kalıyordu. Tüm evin işini tek başına
yapmak istedi. Müdahale ettiğimizde “Siz akşama kadar sokakta
geziyorsunuz, oradan oraya dolaşıyor, yoruluyorsunuz. Oysa ben
ne yapıyorum. Sadece kitap okuyor, gazete arşivi ve telefon rehberinden isim bakıyorum. Ev işlerini size bırakırsam ne yapacağım
akşama kadar” der gülerdi. Faaliyetlerde yer almak istediğini sık
sık belirtir, ama üssün kurumlaşmasının önemini de bilerek yaptıklarından yakınmazdı. Üs yaşamı ile ilgili kuralları denetler, sık
sık yaptığımız eksiklikler konusunda bizi uyarırdı.
Sokak çalışmalarına başlayıp dışarı faaliyetlerde yer aldığında
coşkuyla sevinmişti. Eylem yerlerine malzeme taşıma, notları
taşıma görevleri kendisine verilmişti. Kendisinin ve bir yoldaşımızın
Malatyalı’ydı.
Örgütlü mücadeleye 1989’da
Yenibosna’da
başladı.
Cüretiyle, militanlığıyla yolKemal Aygül
daşlarının
güvenini kazandı. Oligarşiye,
faşistlere karşı Devrimci Sol
Halk Milisleri’nde yer aldı.
16 Temmuz 1993’te İstanbul
Şirinevler’de polis tarafından
sokak ortasında kurşunlanarak
katledildi.

Gülnaz Sarıoğlu

Murat Kaymak

Nihat Şahin

Osman Sönmez

bizimle randevusu vardı. O yoldaşımızla aynı bölgede randevulaştık
ve kendisi özel bir araçla gelecekti. Genel kanı olan ve düşmanın
en fazla kullandığı araba olan Renault ile gelmişti. Nurten yoldaş
Renault’a dayanmış bekleyen yoldaşı hemen takip ya da bölgede
sivil ekip kuşkusuna kapılarak uzun süre bakmış, daha sonra
alternatif randevuya gelmişti. Araçlı yoldaş o alternatif randevuya
kalmıştı. Nurten’le sokakta buluşup yürümeye başlayınca araçlı
yoldaş yanımızdan geçti gitti. Nurten hemen beni uyararak “Bu
adamı daha önceki randevu yerinde de gördüm. Reno marka bir
aracın yanındaydı. Oldukça da dikkatliydi” diyerek aracı tarif
etmeye ve plakasını söylemeye başladı. Her şeyde itinalı,
dikkatliydi. Ama bu dikkat ve itina ne onun “pimpirikliğinden”,
ne de polis fobisindendi. O hep devrimci harekete, yoldaşlarına
bir zarar gelmemesi için böyle davranırdı.
Yoldaşlık ilişkisindeki titizliği hep öğretici, güven dolu,
sevecendi. Eleştirilerinde acımasızdı. Bir yoldaşımız yaralanmıştı.
Fazla önemli bir yara olmadığı halde günlerce başında uykusuz
beklemiş, “git yat, biraz dinlen” dediğimizde bize kızmış, “yarın
gündüz uyurum, gece ihtiyaç olur” diyerek bizi susturmuştu.
Evde, birlikte kaldığımız bir yoldaş “Gel Ayşe’ye bir oyun
oynayalım. Ben içeri girip senin vurulduğunu, şehit düştüğünü
söyleyeyim. Bakayım ne diyecek” demişti. O yoldaş kapıyı çalıp
içeri girdi. Nurten yoldaşı oturma odasına götürdü. Televizyonun
sesini biraz açtı. İçeri girerken girip saklandım. Nurten’e
görünmeden saklanmıştım. Yoldaş konuştuğumuz gibi anlatınca
Nurten yoldaş ağlamaya başladı. “Neden daha dikkatli olmadınız?
Birbirinizi koruyamadınız mı?” diye kızıyordu. Erkek yoldaş
üzüntülü ama aynı zamanda alaycı bir şekilde “Sulu gözlü, bu bir
savaş, şehit de vereceğiz, tutsak da. Ağlayacaktın neden savaşa
geldin. Evinde otursaydın ya” diye konuşunca “Ağlamam
zayıflıktan değil, yoldaşlarıma olan sevgimden. Devrimciler hiç
mi ağlamaz? Bu ağlamam düşmana olan kinimden ileri geliyor.
Ama sen ağlamazsın, kafan hala feodal. Buraya gelmişsin ama
bence boşuna...” Daha bir sürü şey sayıp döktü. Yoldaşın ruhsuzluğundan, güvensizliğinden, yoldaşlarını sevmeme vb. sayarak
yerden yere vurdu. Bu arada beni içeri girer girmez gördüğünde
önce afalladı, sonra ikimiz de gülünce bizi evin içinde bir güzel
kovalamıştı. Sonra bizi odamızdan çağırıp tavrımızın eleştirisini
yaparak böyle şeylerin şakasının bile hoş olmayacağını söyleyip,
yoldaşlarımızın şehitliğiyle alay anlamına geldiğini anlattı. Nurten
yoldaş, bir yoldaşımızın burnu kanasa üzerine titrer, birisi biraz
gözükmese “hasta mı?” diye sorardı. O, yoldaşlara olan sevgisinin
abidesiydi.

Halkımızın özgürlüğü, vatanımızın bağımsızlığı için dağlara çıkmışlardı. 15 Temmuz 1994’te Sivas’ın Zara ilçesi, Kanlıçayır Köyü
Otluçimen Mezrası’nda çıkan çatışmalarda şehit düştüler. Nihat,1975
Malatya Hekimhan doğumludur. Kürt milliyetindendir. 1978’de
devrimci düşüncelerle tanıştı. Öğretmen olarak mücadelede yer aldı.
1993’te gerillaya katıldı. Ahmet Karlangaç Kır Birliği’nde komutan
yardımcısı oldu. Gülnaz, 1970 Antakya doğumludur. Arap milliyetindendir.
1980’lerin ortalarında mücadeleye katıldı. 1993 yazında gerilla olarak
Sivas dağlarına adım attı. Murat, 1974 Sivas doğumludur. Türk milliyetindendir. 1991’de bir süre başka bir siyasetin saflarında mücadele
etti. Aynı yıl Devrimci Sol’cu olup, ‘91 yazında gerillaya katıldı.
Osman, 1961 Bursa, Gemlik doğumludur. Lise yıllarında devrimcilerle
tanıştı. Bursa bölgesinde legal, illegal görevler aldı. 7 yıl tutsak kaldı.
‘91’de gerillaya katıldı.

Kıssadan Hisse

Özlü Söz
Gerçek bilgi, yaparak ve denenerek
öğrenilen bilgidir.
(Descartes)
Hayatta uygulanmamış bilgi gerçek
değildir. Öğretici de değildir.

Atasözü
Karga, kekliği taklit edeyim demiş; kendi yürüyüşünü şaşırmış.
- Başkalarını taklit edenler, kendi kişiliğini kaybederler...

Çiftçi İle Çocukları
Olmayan yok toprakta, bü tü n iş çalışmakta.
Zengin bir çiftçi anlar ölü mü nü n
yaklaştığını, oğullarını çağırtıp der ki :
«Çocuklar, ataların bize miras kalan toprağını satmayın sakın : içinde bir define var.
Yerini bilmiyorum. Fakat biraz gayretle bulursanız onu, geçirirsiniz ele.
Oraktan sonra alt ü st edin her yanını tarlanızın çapalayın, belleyin, kazın, el
değmemiş hiçbir yeri kalmasın...» Baba
ölü r, çocuklar altü st eder tarlayı, bulamazlar defineyi, parayı fakat işlenmiş tarla iki kat mahsul verir.
Akıllı ihtiyar, ölmeden önce, oğullarına göstermiş olur ki böylece: Çalışmak
definedir.
Nazım Hikmet, La Fonten’den
Masallar

Deyim
-Bıçak yarası onulur (geçer), dil yarası onulmaz (geçmez).
Bıçağın açtığı yara bir süre canımızı yakar; yara kapanınca acısı hafifler ve giderek kaybolur. Ama hakaret, ağır söz gibi gönü l kırıcı davranışlar hiçbir zaman unutulmaz. Değişik vesilelerle hatırlandığında aynı acıyı verir.

POLİS, GRUP YORUM
KONSERİNE KATILIMI ENGELLEMEYE
ÇALIȘIYOR!
“KÖPEĞİN DUASI KABUL OLSA
GÖKTEN KEMİK YAĞAR”DI!

Şiir
O Çadır
O çadır büyüktür
Bir meydana kurulmuşsa eğer
Adalet için
Büyük insanlığı içine alacak kadar
O çadır güçlüdür
Adaletsizliği devasa saraylardan
Ferit’ten Mustafa Dede’ye
Acısın direnç eyleyen halk
Güçlüdür düşmanlarına karşı
O çadır sağlamdır
Bakmayın derme çatma haline
Sökemez zalimin fırtınası
Kökleri derinlerdedir
Yüreğindedir halkın
O çadır konuşur
Gündüz ve gece
Gece gündüz hiç durmadan
Adalet ister hiç susmadan
Ve saçlarına ak düşmüş bir ana
Halkın adaleti der umudumuz

Ümit İlter

POLİSİN TÜM ENGELLEME
ÇABALARINA RAĞMEN YÜZBİNLER
BAKIRKÖY MEYDANI’NDAYDI

İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR

