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ADALETİN BEDELİ
Adalet İçin İkitelli’de Açlık Grevi Yapan 1 Halk Cepheli İçin
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Emperyalizm, geri bıraktırılmış yeni sömürge ülkelerde, ekonomik,
politik, kültürel, askeri olarak egemenliğini devam ettirmekle
ülkedeki faşist terörden doğrudan sorumludur. Emperyalizme,
halkların sorunlarını çözecek misyonlar yüklemek;
emperyalizm ve işbirlikçi egemen güçler ilişkisini anlamamak bir yana,
emperyalizme manevra alanları sağlayarak, halklar üzerinde
yeni oyunlar oynamasına ve daha çok terör uygulamasına yol açmak
demektir. Bu anlayış, öylesine geliştirildi ki, dost, düşman, ilerici,
anti-emperyalist ve emperyalizm kavramları unutuldu, unutturulmaya
çalışıldı. Her şey emperyalizmin şiddetini üzerlerine çekmeme adına
onlara yaltaklanmaya kadar vardı. Bu düşünceler, ideolojik, ekonomik,
kültürel, askeri hemen her noktada gelişerek, emperyalistlere karşı
büyük bir özenti hâkim oldu...
Gerçeği karartmadan, eveleyip gevelemeden çıplak haliyle
ortaya koymak gerekir. Bugün bütün dünyada,
uluslara ve halklara karşı dizginsiz bir şiddeti kullanan ve bu şiddetle,
halkları sindirip teslim almak isteyen emperyalistler ve onların
işbirlikçisi iktidarlardır, yani teröristlerdir.
Terörist, emperyalistler ve işbirlikçileridir...
Emperyalizme tutarlı bir şekilde karşı olmayanlar ve savaşmayanlar,
emperyalizmin terör olgusunu bilerek görmezden geliyor ve gelecekteki
iktidarlarını da, emperyalizmle birlikte oluşturmayı planlıyorlar
demektir. Bu tarz; barış, demokrasi, terörizme karşı olma vb.
birçok kılıfla karşımıza çıkan ve çıkacak olan, düzeni koruyan,
ona yönelen devrimci şiddet karşısında saf tutan bir gelişmedir...
Bağımsız bir örgüt, bağımsız bir ülke, özgür bir halk ancak
emperyalizmin ideolojik, politik, kültürel, tüm politikalarından
kopuş sağlayarak ve savaşarak kazanılabilir.
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Ortadoğu halklarının baş
düşmanı emperyalizmdir!
IŞİD, emperyalizmle
işbirliğinin örtüsü yapılamaz!
Grup Yorum konser
çalışmalarının coşkusu
tüm ülkeye yayıldı!

faşizme karşı omuz omuza!
Grup Yorum 30. yıl
etkinliklerinde yasak
barikatlarını yıkarak ilerliyor!
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Melis Alphan:
“Yüzbinlerce insana
konser yasaklayan ülke”
TAYAD’lı Ailelerden:
Tutsaklarımız mahkemeleri
devrimin kürsüleri haline
getirmişlerdir!
O kürsüde,
evlatlarımızın yanındayız!
Sol’un Köşe Taşları:
MLKP 5. Kongresi,
Kürt milliyetçi harekete tabi
olmanın “teorik” sefaletidir!
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DİH, HUKUK VE DAYANIŞMA HATTI
ÖRGÜTLEDİ
DİH, işçilerin haklarını
arayabilecekleri, yardım ve
dayanışma talep
edebilecekleri hukuk ve
dayanışma hattının
duyurusunu yaptı.
"Hak gaspları
kader değildir..." başlığı altında hukuk danışma ve işçi hattı
tanıtıldı.

Hukuk Danışma: 0545 814 01 18
İşçi Hattı: 0545 960 49 71

SALDIRILARA DİRENİŞLERİ
BÜYÜTEREK VE HESAP SORARAK
CEVAP VERECEĞİZ!

Faşizmin Adaleti Yok!
Yaşasın Halkın Adaleti!

ADALETİN
BEDELİ
Adalet için İkitelli’de açlık
grevi yapan 1 Halk Cepheli
için 7 akrep, 1 TOMA,
1 Çevik Kuvvet otobüs polis...
Çayan’da 3 haftadır yüzlerce
polis, onlarca akrep ve
TOMA’larla 11 kez saldırı ve
gözaltı...
Adalet istemek, çadır açmak,
açlık grevi yapmak için bile
TOMA’lara, akreplere, faşist
polislere karşı en büyük
bedeli göze alarak
direnmek zorundayız!

Adalet çadırlarımızı mahallelerde
yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 13
Haziran’da Çayan Mahallesi’nin ardından 1 Temmuz’da Gülsuyu, İkitelli, Gazi mahallelerinde de adalet
çadırları kuruldu.
Adalet çadırlarında açlık grevi
eylemlerimiz de devam ediyor.
Haftanın bir günü; her salı adalet
için halkımızı tencere-tava çalmaya
davet ediyoruz.
ADALET İSTİYORUZ!
Çünkü bu ülkede adalet yok, haksızlıklar, zulüm, açlık-yoksulluk diz
boyu. Görülmeyecek gibi değil. Bilinmeyecek gibi değil. Herkes farkında
adaletsizliğin, zulmün. Şikayetçi olmayan yok gibidir.
Pek çoğunun sesi çıkmıyor. Nasıl
ses vereceğini bilmiyor. Kimileri ise
adaletsiz düzenden adalet beklentisine
sokuyor bizi. Parlamentosunu bize
çözüm olarak sunuyor. Mahkemelerini
çözüm olarak sunuyor.
Biz adalet istiyoruz derken düzenden adalet beklemiyoruz.
Halkımıza adalet için mücadele
çağrısı yapıyoruz. Halkımıza adalet
için örgütlenme çağrısı yapıyoruz.
Halkımıza adalet için Cephe’ye katılın diyoruz.

Adalet İstemek,
Adalet Aramak,
Bedelleri Göze Almaktır
AKP’nin polisi ilk günden itibaren
adalet kampanyamıza saldırmaya başladı. 13 Haziran günü Taksim’de
yaptığımız adalet çağrımıza saldır-
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dılar, onlarca arkadaşımız gözaltına
alındı. Durmadık. Aynı gün Çayan’da
adalet çadırımızı kurduk, açlık grevine
başladık. AKP polisi yine saldırdı.
Çadırımızı çaldılar. Yeniden kurduk.
Kurulan adalet çadırlarında adalet
için açlık grevleri yapılıyor.
Bu ülkede açlık grevi yapmak da,
adalet çadırı açmak da saldırı gerekçesi. Gözaltına alınma, işkence görme
nedeni.
Böyle bir ülkede demokrasiden,
özgürlüklerden söz edilebilir mi?
Böyle bir ülkede adaletten söz
edilebilir mi? Sonuçta o çadırlar, o
açlık grevleri ADALET İSTİYORUZ
diyedir.
Saldırılar AKP polisinin keyfi,
rastgele saldırıları değildir. Saldırı
halk için adaletedir, adalet arayışınadır.
Bilinçli, iradi saldırılardır.
Korkuyorlar. Adalet isteğimizden
korkuyorlar.
Halkımız adalet istemenin bedelini
bir biçimde ödemektedir. Adalet istediği için işinden, aşından olanlar...
Adaletsizliklere, haksızlıklara karşı
çıktığı için intihar edip hayatına son
verenler... Soruşturmalara uğrayanlar,
haklarında davalar açılanlar, ceza
alanlar... Bedellerin ifadesidir.
Halkımıza, bizi adaletsizliğe
mahkum edenlere karşı savaşmasını
öğretmeliyiz. Buna uygun örgütlenmesini öğretmeliyiz.
Direnmek elbet bedel ödemeyi
göze almaktır. Ancak direnmeden de
kazanılamıyor.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Adalet Çadırlarının
Varlığı
Elif’lerin, Şafak’ların,
Bahtiyar’ların Varlığıdır!
Elif, Şafak, Bahtiyar... adalet için
şehit düştüler. Ve bizler şimdi çadırlarımızı, açlık grevlerini adalet
için yapıyoruz.
Bir çadır açmak, bir açlık grevi
yapmak için de çatışan durumdayız.
Hemen her gün, gece yarıları saldırıya
karşı direnmek durumundayız.
Adalet çadırlarında AKP’nin pol-

isleriyle süren irade çatışması adalet
savaşının küçük bir karesidir. AKP’nin
polisi buna göre hareket ediyor. Gece
saldırıyor. Çadırları ve eşyaları talan
edip çalıyor. Bir gün gelip başka bir
gün gelmiyor. Çadır yasadışı ise hiç
izin vermemesi, yasaklaması, çadırda
olanları gözaltına alması, hatta tutuklaması gerekir. Ama böyle yapmıyor. Çünkü çadırlarımız meşrudur,
suç değildir.
Ancak AKP’nin polisi için suç
olup olmaması önemli değildir. O
da kendi anlayışıyla hareket ediyor.

Adalet Çadırlarımız Çayan’da, İkitelli’de, Gülsuyu’nda, Gazi’de…

AKP SALDIRIYOR BİZ DİRENİYORUZ
Adalet çadırlarımız kurulduğu ilk günden itibaren AKP polisinin saldırılarıyla
karşılaştı. Tahammülsüzlük Cephe’nin
varlığınadır, adalet arayışının kendisinedir.
13 Haziran’da iki kez saldırıya uğrayan
Çayan Mahallesi’ndeki adalet çadırı, 14,
15, 17 Haziran’da da saldırıya uğradı. 5
Temmuz günü on birinci kez saldırıyla
karşılaştı. Muhtemel ki saldırılar devam
edecek.
“Gece saat 23.15 sıralarında AKP’nin
katil sürüleri Çayan Mahallesi’nde açlık
grevi çadırına 11 akrep, 2 , 2 sivil polis
aracı, 1 Özel Harekât aracı ve iş makineleri
ile saldırdı. Çadırda bulunan ve açlık
grevinde olan 2 Halk Cepheli’ye tazyikli
su ve plastik mermilerle saldırdılar, katil
sürüleri mahalleyi gaza boğdular. İş makineleri ile çadırı yıkıp pankartımızı
söküp çaldılar.”
Bu satırlar her gün tekrarlanan saldırıların kısa bir özetidir.
Saldırılar Çayan’la sınırlı kalmadı.
1 Temmuz günü kurulan İkitelli’deki
adalet çadırı da 3 Temmuz günü saldırıya
uğradı. 3 Temmuz günü sabaha karşı

05.30'da 7 akrep denilen zırhlı araç, 1
TOMA, 1 Çevik Kuvvet otobüsü ile
gelen katil polisler açlık grevinde olanlardan 1 kişiyi gözaltına aldıktan sonra
çadırı talan ettiler, çadır da bulunan bütün
malzemeleri çaldılar.
Gülsuyu’nda da AKP polisinin yardımcısı uyuşturucu çeteleri işbaşındaydı.
6 Temmuz günü çadırı taciz ettiler.
Ve DİRENİŞ…
Onlar saldırıyor biz de direnmeye,
adalet savaşımızı büyütmeye devam ediyoruz. Aşağıdaki satırlar da her saldırıya
karşı verilen cevabın kısa özetidir:
“Cepheliler yapılan saldırıya karşı
anında molotoflarla ve havai fişekler ile
cevap vererek katil sürüleri ile 2 saat çatıştı. Çatışmanın sonunda katil köpekler
mahalleden defedildi ve hemen ardından
saat 01.30 sıralarında Halk Cepheliler
direniş çadırını yeniden kurdular.”
Akreplerin gelişiyle sokak başlarına
barikat kuran ve sloganlarla polis baskınını
halka duyuran çadır nöbetçilerine akreplerle saldırdılar.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Bunu bir savaş gibi ele alıyor.
Bizi çadırdan vazgeçirmeye çalışıyor. Bunu kabul etmeyeceğimizi de
biliyor. Bizi çadırı koruma sınırına
hapsetmeye zorluyor. Savunmada
kalmamızı istiyor. Gece yarıları saldırarak, terör estirerek halk üzerinde
korku yaymayı, adalet isteminden
uzak durmalarını sağlamayı hedefliyor.

Savunmada Kalmayacağız
Ne silahlı savaşta ne demokratik
savaşta savunmaya çekilmeyeceğiz.
Çünkü ülkemizde demokratik mücadele, hak arama mücadelesi de savaş gerçeği koşullarına göre sürüyor.
Hak aramak, taleplerimizi kabul ettirmek, bedel ödemeyi göze almaktan,
cüretli olmaktan geçiyor. Bu ülkemiz
gerçeğidir.
O halde bizde kampanyamızı bir
savaş gibi ele alıp örgütleyeceğiz...
Savaş koşullarında örgütleyeceğiz.
Savaşçı gibi düşüneceğiz. Bir çadıra
saldırı olursa on çadır açacağız. Düşman bir adım atıyorsa, biz on adım
atacağız on tane karşılık vereceğiz.
Çadırlarımızı halka mal edeceğiz.
Halkımızı katacağız. Çadırlarımızı
ve açlık grevlerini halkımızı adalet
temelinde örgütlenmenin aracı haline
getireceğiz.
Hedefimiz adaleti sağlamak. O
halde adalet isteğimizi her gün büyütecek ve bu hedefe kilitleneceğiz.
Elif’lerin, Şafak’ların, Bahtiyar’ların cüretiyle savaşacağız. Onlar gibi
adalet hedefine kilitleneceğiz. Onlar
gibi düşmanlarımızı titreteceğiz.

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

Demokratikte, Silahlı
Alanda Savaşın Özü
Aynıdır
Savaşın alanı değişiktir, biçimi
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değişiktir ancak özü aynıdır. Hedefi
aynıdır. Bunu unutmamalıyız.

ki doğru yapıyoruz diye düşüneceğiz.

Nerede olursa olsun düşman, her
yerde savaşın kurallarına göre hareket
ediyor. “Onlar silahlı, bunlar demokratik” demiyor. “O yasadışı, bu
yasal” diye bakmıyor. “Onların elinde silah var, bunlar çadırda ve açlık
grevi yapıyor” diye düşünmüyor.

Elif’in, Şafak’ın, Bahtiyar’ın eylemlerine hazırlandığı ciddiyetle,
hangi sonucu yaratacağımızı, ne istediğimizi iyi bilerek örgütleyeceğiz
çadırlarımızı, açlık grevlerimizi... Etkimizi daha nasıl büyütürüz diye
kafa yoracağız. Halkımızı daha nasıl
katabiliriz diye yoğunlaşacağız.

Ne istediğimize, ne yaptığımıza,
neyi hedeflediğimize, halka ne mesaj
verdiğimize, ne sonuç yaratacağımıza
bakıyor. Saldırısının boyutuna, şiddetine, saldırıp-saldırmayacağına
buna göre karar veriyor.

Şimdi elimizdeki silahlar adalet
çadırıdır, açlık grevleridir, pankartlarımızdır, dövizlerimizdir, duvar yazılamalarımız, adalet kürsülerimizdir.
Halkımıza yönelik kapı çalışmalarımız,
çağrılarımız, adalet komitelerimizdir.

“Altı üstü bir çadır, bir açlık
grevi, bırakın kendi hallerinde yapsınlar” gibi apolitik bakmıyor. Politik
ve sınıfsal bakıyor.

Saldırıları bu bilinçle göğüsleyeceğiz. Saldırılara bunlarla karşılık
vereceğiz.

Biz de, düşman saldırıyorsa demek

Adalet yoksa adalet savaşçılarımız
olacak. Adaleti böyle kazanacağız.

Sonuç Olarak;
1- Halk düşmanı AKP’nin katilleri
koruyan düzenine karşı adalet talebimizi dalga dalga tüm ülkeye yayacağız.
2- Faşizmin çadırlarımıza saldırıları
karşısında geri adım atmayacağız.
Adalet çadırlarımızı ve açlık grevlerinin tüm ülke çapına yayacağız.
3- Faşizmin adalet talebimize saldırıları karşısında savunmaya geçmeyecek hesap soracağız!
4- Adalet bu düzenin mahkemelerinden çıkmayacak, katillerin yakasına
yapışıp halkın adaletiyle hesap soracağız.
5- Halkımız; tüm adaletsizliklerin
hesabını sormak için Cephe saflarında
birleşin...
YAŞASIN HALKIN ADALETİ

Zulüm ve Adaletsizlik Oldukça
Fedalar Hep Olacak!
Sayı: 477
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Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nde 4 Temmuz'da “Feda” konusu üzerine çalışma
yapıldı. Yeni tahliye olan Ümit İlter’in de katıldığı çalışmaya
100 Halk Cepheli katıldı.
Saatler öncesinde merkezin toplantı salonu feda şehitlerinin
fotoğrafları ve yazılarla donatıldı.
Program öncelikle saygı duruşuyla başladı, ardından
Cephe’nin feda tarihi ve Fidan Kalşen’in 19 Aralık 2000’de
gerçekleştirdiği feda eylemi canlandırıldı. Fidan’ın yaktığı
ateş canlandırılırken tüm katılımcılar ayakta alkışladı.
Tiyatronun ardından seminere geçildi. Feda’nın ne ifade
ettiği üzerine daha çok katılımcıların söz aldığı canlı bir
anlatım yapıldı. Fedanın halk ve vatan sevgisi olduğu vurgulandı ve bunun bir çaresizlik değil halkın adalet özlemi,
adaleti olduğunun altı çizildi. Fedanın aynı zamanda düşmana
duyulan öfkenin ve kinin en yoğunlaşmış hali olduğuna,
inançları için insanların düşmanın kalelerine kadar girebildiklerine işaret edildi. En özüyle fedanın siyasal bir tercih
olduğu ve iktidarı alma savaşının neticesinde, bu iddia ile
ortaya çıktığı üzerine vurgu yapıldı. Çalışmanın arasında
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gelen Ümit İlter selamlandı.
Yıllarını Özgür Tutsaklık ile geçirmiş olan Ümit İlter de
feda üzerine yaptığı konuşmada fedanın direnme hakkı ve
zalimden hesap sorma özgürlüğü olduğunu söyledi. Muharrem
Karademir’in feda üzerine benzetmesini de hatırlatan İlter
halkımızın feda kültürünü bin yıllardır içinde barındırdığını,
bugün de Cephelilerin bu kültürü yaşattığını söyledi. Mahir
Hüseyin Ulaş olarak çıkılan iktidar yolunda bugün de
Bahtiyar, Şafak ve Elif Sultan olarak yoldan bir milim sapmadan ilerlendiğini söyledi.
İlter’in konuşmasının ardından ara verilerek topluca
dışarı çıkıldı. Burada da sohbetler devam edildi. Ara bittikten
sonra bir diğer yeni tahliye Kerem Baylan da bütün Özgür
Tutsakların selamını yüklenerek geldiğini söyledi.
Sonrasında canlandırma tekrar izlendi. Seminer bölümünde
ise fedanın halkın elindeki önemli bir silah olduğu, Büyük
Direniş’le ve Haziran Ayaklanması’yla kitleselleştiği vurgulandı. Fedayı ve feda şehitlerinin kararlılığını anlatan
sinevizyonun ardından tahliye tatlıları ikramıyla çalışma
sonlandırıldı.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Gülsuyu Kuruçeşme

İkitelli

Berkin Elvan Meydanı’nda Adalet İstiyoruz!

Adalet Arayışımızı Duymayan
Kalmayacak

Kocamustafapaşa Dayanışması
Berkin Elvan Meydanı’nda 4 haftadır
yaptığı “Adalet İstiyoruz” kampanyasına bu hafta da 4 Temmuz’da devam etti.
Bahçelievler Halk Cephesi 7 Temmuz'da her hafta olduğu gibi tencere
tava için kapı çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada 25 kapı çalındı ve sohbetler
edildi.
Gülsuyu - Gülensu Mahallesi’nde
Hasan Ferit İçin Adalet İstiyoruz
kampanyası çerçevesinde 1 Temmuz’da Heykel Meydanı’na Halk
Cepheliler çadır kurdular.

Filim Gösterimlerinde
Dayanışmamızı ve Adalet
Talebimizi Büyütüyoruz
Gazi Mahallesi'nde 3 Temmuz'da
Adalet Çadırında Kemal Sunal'ın
"100 Numaralı Adam" filmi izlendi.
Film gösterimine 35 kişi katıldı.
Sarıgazi: Kar Tanesi Parkı’nda
26 Haziran'da “Adalet Kampanyası”
çerçevesinde Halk Meclisi film gösterimi yaptı. “Pardon” filmini 30 kişi
izledi.

Hasan Ferit’e
Adalet İstiyoruz!
Adalet yine halkın ellerinde, halkın
taleplerinde… Bahçelievler’de Halk
Cepheliler tarafından 7 Temmuz'da
Hasan Ferit Gedik mahkemesi için
70 afiş asıldı.

Çocuk Katilleri,
Sizi Uyarıyoruz!
Adalet Çadırımıza
Saldırmanın Bedelini
Ödeyeceksiniz! Katil Polisler
Çayan’da Adalet Çadırına
On birinci Kez Saldırdı
Çayan Mahallesi’nde eli kanlı
katil polisler 4 Temmuz ve 5 Temmuz
gecesi, saat 4.30'da 4 akrep, 2 TOMA
ile çadıra saldırdı. Çayan Halk Cephesi yaptığı açıklamada “AKP’nin
katil polisleri sanmayın ki biz adalet
talebimizden ve mücadelemizden
vazgeçeceğiz. Adalet istiyoruz, vermezseniz biz zorla söke söke alacağız.
Çocuk katilleri sizi uyarıyoruz, adalet
çadırımıza saldırmanın bedelini ödeyeceksiniz” dedi..

Adalet Talebimiz
Dalga Dalga Yayılıyor!
1 Temmuz’da “Adalet İstiyoruz
Alacağız” kampanyası çerçevesinde
Halk Cepheliler açlık grevi çadırı
açtılar.
İkitelli Adalet İçin Açlık Grevi
Çadırının 1. Günü - 1 Temmuz 2015
İkitelli Özgürlük Parkı’nda çadır
açma hazırlıkları sırasında fotoğraf
çekmeye çalışan polisler “Katil Polis
Mahalleden Defol” sloganlarıyla mahalleden kovuldu. Halkın demleyip
getirdiği çaylarla sohbetler ve direniş
devam etti.
Adalet Çadırında 2.Gün:

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Sabah 07.00'de kalkarak çevre temizliğinin yapılmasıyla güne başlandı.“Bu ülkede adalet yok” başlıklı
bir pano hazırlandı. Akşam parkta
diğer kurumların 2 Temmuz ile ilgili
anma programı olduğu için park kalabalıktı ve birçok kişi çadırımızı ziyaret etti, bilgi aldı. Bahçelievler,
Esenler, Altınşehir'den gelenlerle
iyice kalabalıklaşan çadırda hep beraber halaya duruldu. Davullarla alkışlarla halay bitirildi.
Adalet Çadırında 3. Gün:
07.00'de çevre temizliği yaparak
açlık grevinde olduğumuzu belirten
bir pano yapıldı. Saat 10.00'da gözaltından çıkan arkadaşımızın da gelmesiyle birlikte "Adalet İstiyoruz
Alacağız" "Baskılar Gözaltılar Bizi
Yıldıramaz" sloganları atıldı. Saat
20.00'de türkü gecesi çağrısına gelen
insanlarla polis saldırısı üzerine kısa
bir sohbet yapıldıktan sonra türküler
söylendi, halaylar çekildi.
Adalet Çadırında 4. Gün
Çadır direnişimizin 4. günündeyiz.
Türkü gecesinin bitiminden sonra
"ben nöbete kalırım" diyen genç,
yeni bir arkadaşımızın sahiplenmesinin sevinciyle gece nöbeti hazırlıklarını yaptık. Semaverimizde çayımız kaynarken küçük de bir ateş
eksik olmadı. Sohbetlerle voltalarla
güzel bir gece geçti.
Adalet Çadırında 5. Gün!
Açlık grevi ve çadır direnişimizin

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015
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Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

5. günündeyiz. Sabah bir teyzemiz geliyor
"iyi ki siz buradasınız bu parkta hep serseriler oluyordu siz geldiniz geleli yoklar"
diyor. Evini tarif edip ihtiyaç olursa gelin
diyor. 18.30 sıralarında 1 TOMA geçiyor
çadırımızın önünden. Çevredeki gençler
ve esnaf taşlıyor, hemen halk tepki gösteriyor “ne işi var bunun burada" diye..
Adalet Çadırının 6. Günü!
Adalet için açlık grevinin 5. gününün
gecesinde 01.00 sıralarında katil polis
zırhlı araçla taciz amaçlı çadırımızın
önünden geçti. Daha sonra ziyaretimize
gelenlerle tutsaklara mektup yazdık, içerisi
dışarısıyla bir bütün olan adalet mücadelemizi kağıda döktük.
Adalet Çadırının 7. Günü!
Bu gece polis hiç geçmedi... Halkımızın
sahiplenmesi, mevzimizden vazgeçmememiz sayesinde saldırıları püskürttük.
Boyacı bir abimiz geliyor üstü başı emekçiliğiyle dolu, elinde gazeteden kesilmiş
bir küpür, panomuza asmamız için getirmiş.
Kafe sahibi bir abimiz büyük bir karton
çay yollamış teşekkür ediyoruz. Yeni
tahliye olan Kerem Baylan arkadaşımız
ziyarete geliyor, sarılıyoruz sıkı sıkı.
Gökay Ege Serbest Bırakıldı!
İkitelli'de 3 Temmuz'da sabaha karşı
katil polisler çadıra operasyon yaparak
Gökay Ege'yi gözaltına almıştı. AKP’nin
katil polislerinin kendi aralarında yaptıkları
konuşmada "Ben bunları biliyorum bunlar
uyuşturucuya karşı Arenapark'ın karşısında
bizim aylarca giremediğimiz yere 1 günde
girip dağıttılar" dediler.

"Köpeklerinizi Bağlayın
Yoksa Tasmanın Sahiplerini
Hedef Alacağız"
Binlerce Hasan Ferit Olup
Bu Bataklığı Kurutacağız!
Adalet İstiyoruz Alacağız!
Gülsuyu Açlık Grevinin 1. Günü - 1
Temmuz 2015
Çadırımızı 1 Temmuz’da açıklama yaparak açmaya başladık. Açıklamada Hasan
Ferit’in uyuşturucu çetelerine karşı mücadele
ederken vurularak katledilmesi ve bunların
tamamen kentsel dönüşüm rantı sağlamak
için yapıldığı vurgulandı.
Gülsuyu Adalet İçin Açlık Grevi Çadırının 2. Gün
Erken saatlerde kalkarak çadırımızın
etrafını düzenleyerek ve temizleyerek
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Röportaj

Bu Düzenin Adaleti Yok
Yaşasın Halkın Adaleti
Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?
Münir Anuştekin: Mesleğim
kasap. 35 yaşında, Diyarbakır ili
Bağlar ilçesinde oturuyorum.
Yürüyüş: Adalet var mı?
Münir Anuştekin: Valla adalet
yok. Eşitsizlikten dolayı yok. Devlet tarafından ayrımcılıktan dolayı
bir adaletsizlik var.
Yürüyüş: Adalet neyi ifade ediyor sizin için?
Münir Anuştekin: Eşitliği, beraberliği, hak- hukukta kişiler arasında üstünlük sağlanmayan bir
yapı. Adaletin olmadığı yerde yaşam da olmaz.
Yürüyüş: Peki nasıl adalet sağlanabilir?
Münir Anuştekin: Halkın söz
sahibi olduğu bir adalet sağlanmalı.
Yürüyüş: Sizi tanıyabilirmiyiz?
Mehmet Güneş: Öğrenciyim
ve aynı zamanda seyyar tezgahta
kavun satıyorum.
Yürüyüş: Adalet var mı?
Mehmet Güneş: Bence adalet
yok. Adalet olsaydı doğu-batı ayrımcılık olmazdı.
Yürüyüş: Adalet neyi ifade ediyor sizin için?
Mehmet Güneş: Eşitlik... Tüm
vatandaşlara eşit bir şekilde davranılmasıdır. Ayrımcılığın yapılmamasıdır.
Yürüyüş: Peki nasıl adalet sağlanabilir?
Mehmet Güneş: Bana sorarsan
adalet din üzerinden gitmelidir.
Mesela bir tecavüzcüye verilen
cüzi miktarda cezalar var. Onlar
da erteleniyor. Tecavüz edilen
kadın ise ya ölüm ya da istemediği
bir evlilikle karşılaşıyor. Bu ancak

dini adaletle, islami şekilde çözülmelidir. Biz böyle gidersek, bu
krizle Arjantin’e benzeyeceğiz.
Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?
Zelal Öcal: 18 yaşında ve öğrenciyim. Diyarbakır/ Kayapınar
semtinde oturuyor.
Yürüyüş: Adalet var mı?
Zelal Öcal:Yaşadığım toplumda yok.
Yürüyüş: Adalet neyi ifade ediyor sizin için?
Zelal Öcal: Adalet her insana
hak ettiği değerin verilmesidir.
Yürüyüş: Peki nasıl adalet sağlanabilir?Zelal Öcal: Adalet toplumun
bilinçlendirilmesi ve egolarından
arındırılması ile sağlanır.
Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?
Atilla İnce : Öğrenci, 18 yaşında.Diyarbakır/Yenişehir ilçesinde oturuyorum.
Yürüyüş: Adalet var mı?
Atilla İnce: Yok
Yürüyüş: Adalet neyi ifade ediyor sizin için?
Atilla İnce: Adalet aynı etkilere
aynı tepkilerin verilmesidir
Yürüyüş: Peki nasıl adalet sağlanabilir?
Atilla İnce: Dünya yok olursa
adalet sağlanır.
Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?
Eczacı: Adalet nerede var mıdır? Ben de sana onu sorayım.
Yürüyüş: Ülkemizde var mıdır
adalet?
Eczacı: Bence sadece ülkemizde değil, bütün dünyada adalet
göremiyorum. İnsanlar arasında
adaletin olduğunu düşünmüyorum.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Gülsuyu Adalet İçin Açlık
Grevi Çadırının 5. Gün
Adaletin ekmeğini de kendisi
pişirmeli halkın, Gündelik ekmek
gibi. Bol, pişkin, verimli.
Erkenden kalkıp etrafı düzenleyerek başlıyoruz güne. Mahalleden bir abimizle ablamız destek
açlık grevine başlıyor. Saat 11.00'de
Adalet Kampanyası ve mahkemeye
çağrı afişlerini asmaya gidiyoruz.
Mahallemizin gençleri yalnız bırakmıyorlar bizleri. Gece geç saatlere kadar sohbet ediyoruz. Bir
günü daha böylece bitiriyoruz.

İkitelli

Hasan Ferit İçin
Adalet İstemekten
Asla Vazgeçmeyeceğiz
Bağcılar Karanfiller Kültür
Gülsuyu
güne başladık. Mahalleden bir ablamız geliyor. Açlık grevi nedenleri
ve özellikleri hakkında sohbet ettik.
İhtiyaçlarımızı gidermek istediğini
söyleyip su ve şeker alarak desteğini
sunuyor. Büyük Direnişimizde ölümsüzleşen Zehra ve Canan kardeşlerin
amcası geliyor. Sohbetimiz hemen
koyulaşıyor.
Gülsuyu Adalet İçin Açlık Grevi
Çadırının 3. Günü
Sabah erken saatlerde kalkarak
temizlikle başladık güne. Akşam
üzeri çadırımızı Nuray anne ziyaret
ediyor. Akşam iş çıkışı olması nedeniyle çadırımız kalabalıklaşıyor. İhtiyaçlarımızı gideriyor arkadaşlarımız.
Bir günü de böylece bitirmiş oluyoruz.
Gülsuyu Adalet İçin Açlık Grevi
Çadırının 4. Gün
Bu Ülkede Adalet Yok! Adalet
Alana Kadar Mücadele Edeceğiz!
Sabah erken saatlerde güne başlıyoruz. Bugün 3 kişi destek açlık
grevine başlıyorlar. Hasan Ferit için
olması Gülsuyu halkı açısından ayrı
bir önemi var. Sabah destek açlık
grevine başlayan arkadaşlar akşam
geç saatte bitiriyorlar. Nöbetimizi
ayarlıyoruz yarın yapacağımız işlerimizi planlayıp günümüzü bitiriyoruz.

Merkezi'nde 29 Haziran'da "Hasan
Ferit İçin Adalet İstiyoruz Alacağız" konulu söyleşiye Hasan Ferit'in annesi Nuray Gedik ile dedesi
Mustafa Meray ve Halk Cephesinden
bir kişi konuşmacı olarak katıldı.
Söyleşi 19.30'da başladı.Sözü ilk
olarak dede aldı; Hasan Ferit'ten ve
şu ana kadar verilen mücadeleden
bahsetti. Halkın adaletine güvendiğini
dile getirdi. Daha sonra anne Nuray
Gedik mahkemelerin önemli olduğunu, oralarda da hesap sorulması
gerektiğini, hakları için sonuna kadar
mahkemeye gideceklerini dile getirdi.
Son olarak Halk Cephesi’nin Adalet
İstiyoruz Alacağız kampanyasından
ve dava sürecinden bahsederek bu
davanın herkesin davası olduğunu
mahkemelere katılmanın suç olmadığını Hasan Ferit'in uyuşturucu çeteleri tarafından vurulduğunu onu
sahiplenmenin suç olmadığını anlattı.
Söyleşiye 31 kişi katıldı.

Gazi: PSAKD Gazi Şehitler Cemevi olarak Hasan Ferit Gedik'in mahkemesi için anne Nuray Gedik’in de
katılımıyla “Adalet İstiyoruz” paneli
yapıldı. Saldırılara karşı direnişinin
meşru olduğu ve Hasan Ferit Gedik'in
bu meşrulukla hareket ederek halkın
yanında yer alarak şehit düştüğüne ve
mahkemelerinin sahiplenilmesi gerektiğinin vurgusu yapılarak tüm halkı
mahkemelerini sahiplenmesi için mü-

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

cadeleye çağırdı. Panele 35 kişi katıldı.
Bahçelievler: Mahallede 4 Temmuz günü Hasan Ferit’in mahkemesine çağrı afişi ve 150 “Adalet İstiyoruz” bildirisi dağıtıldı.

Esenler: Mahallede 1 Temmuz'da
Hasan Ferit Gedik Mahkemesi için
afişleme çalışması yapıldı.13 Temmuz
günü Kartal Adliyesi’nde olacak olan
mahkeme afişlerden 60 adet asıldı.

Çayan: Sokullu Caddesi üzerine
4 Temmuz'da Hasan Ferit Gedik'in
mahkemeye çağrı pankartı asıldı.

Bağcılar: “Adalet İstiyoruz”
kampanyası dahilinde 2 adalet gönüllüsü tarafından yapılan çalışmada
90 afiş asıldı.

Okmeydanı: 5 ve 6 Temmuz
günlerinde Okmeydanı’nın Mahmut
Şevket Paşa bölgesine toplamda 150
afiş asıldı.Çalışmada 150 civarında
bildiri dağıtıldı.

Tencere-Tava’yla,
Sazla Türküyle
Elimizde Olan Neyse,
Adaletsizliğe Karşı
Ses Çıkartmaya
Devam Edeceğiz!

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

Bahçelievler: Her hafta salı
günü, bu hafta da 7 Temmuz'da
20.00’da Bahçelievler Halk Cephesi
Zafer Mahallesi’nde Hasan Ferit Gedik için Tencere-Tava eylemi yaptı.

Bağcılar: Bağcılar’da eylem bu
hafta 7 Temmuz'da Hürriyet Caddesi
üzerinde yapıldı. Saat 21.00’de yol
üzerindeki Erzincanlılar Derneği
önünde bir araya gelen Halk Cepheliler burada ajitasyonla eyleme başladılar.

Gazi: Gazi Mahallesi’nde 7 Temmuz’da Adalet istemini sürdüren
Halk Cepheliler, tencere – tavalara
vurarak seslerini duyurdular. 21.00’da
başlayan eyleme 9 kişi katıldı.
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Sömürü düzeninde hukuk, adaletsizliğin
kabul ettirilmesidir!

Adaletsizliklerin
Kaynağını Kurutacağız!
ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

"Adaletsizlik yaşadınız mı hiç?"
diye sorsak, "hayır" cevabını alır
mıyız? Yazıyı okumaya başlayan herkesten, yaşadığı bir adaletsizliği düşünerek bu yazıyı okumasını isteriz.
Birden fazla adaletsizlik de düşünülebilir, çok uzak bir ihtimal de değildir
bu... Doğru düşünmek için "Ne,
Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Neden,
Kim" sorularını sorarız.
Adaletsizlikleri değerlendirirken
de bu soruları sormalıyız. Tüm adaletsizliklerin kaynağı, tüm suçların
sebebi, tüm kötülüklerin anası çürümüş
bu düzendir. Hırsızlık yapan neden
hırsızlık yapar? Açlığın, yoksulluğun,
işsizliğin olduğu bir düzende hırsızlık
suç değil, çaresizliktir. Asıl hırsızlık
özel mülkiyetin varlığıdır. Sabancıları,
Koçların, Eczacıbaşıların, Ülkerlerin...
emeğimizi çalarak zenginleşmesidir
gerçek suç. Düzenin adalet sisteminde
suç ve suçlu kavramı değişir.
Düzene göre, halk düşmanlarını
cezalandırmak, müebbet hapisle cezalandırılırken; halkın adaletinde halk
düşmanlarının cezalandırılması en
birinci taleptir.
* Şırnak'ın Cizre ilçesinde, evinin
önündeki boş arazide oyun oynarken
polis tarafından açılan ateşle öldürülen
12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın katillerinin yargılanmasına 2 Temmuz'da
devam edildi.
Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmaya SEGBİS'le katılan
katil polisler, Nihat'ın vurulmasından
haberleri olmadığını söylediler. Tanık
polislerden Ersin İnce ise, "Ben polisim, verilen işi yaparım onun dışında
bir şeye karışmam" diyerek gerçek
sorumlunun devlet olduğunu itiraf
etti. Nihat'ın da Berkin'in de katilleri
aynıdır.
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Tayyip gibi yolsuzluk yaparak
halkın parasını çalanlar adalet
suyunun başını tutarken; yolsuzluklara karşı mücadele eden devrimcilere saldırılıyor. Hırsızlar
iktidarda, başkentin göbeğinde
açlıktan kirpi yiyen halkımızdan bir
kişi ciğerine saplanan kemikten
dolayı ölümden dönüyor.
Biz her gün işe giderken daha
yolda ölüyoruz. Merdivenden düşüyoruz; inşaattan düşüyoruz; kum torbası yerine konulup tersanede deney
uğruna öldürülüyoruz; su borularını
döşerken şehrin göbeğinde göçük
altında kalıp ölüyoruz; ormanda topladığımız mantarı yiyip zehirleniyoruz; vapura binerken vapurun hareket
etmesi sonucu denize düşüp ölüyoruz;
durakta beklerken bakımı yapılmamış
otobüsün durağa dalması sonucu ölüyoruz; aç kaldığı için ya da ekmek
almaya gittiği sırada çocuklarımız
ölüyor... Ve daha onlarca, yüzlerce,
binlerce örnek... Peki ölüm kader
mi? Yoksulluk kader mi?
Ölümlerimizden sorumlu olanlar
mı suçlu; onlardan hesap soranlar
mı?
Suç ve suçlu kavramı, katillerin iktidarında başkadır; halkın
iktidarında başkadır. Adalet kavramında olduğu gibi... Halkımızın
"Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin" sözü vardır.
Başa dönersek; yani halkımız hırsızlık yapıyorsa eğer, NEDEN sorusunu sormalıyız. Bu soruya alacağımız cevap gerçek suçluyu bulmamıza
yardım eder. Atasözünde olduğu gibi,
asıl suçlu aç bırakanlardır, bizi kirpi
yemek zorunda bırakanlardır.
Hırsızlık, yoksulluğun yüksek seviyede olduğu bir toplumda suç olarak
görülür ve hırsızlar ceza alır. Ancak
suçlu, hırsızlık yapan değildir. Suçlu,
suçu oluşturan, insanları açlığa, yoksulluğa götüren, işsiz bırakan bu sistemdir. Burada sistem değerlendirilmesi yapılmalıdır. Adalet bu cezanın doğruluğunu tartıştırdığında
gerçek adalettir. Aksi taktirde bu

"Ceza kavramını eğitmek-dönüştürmek-kazanmak değil, intikamcı
bir mantıkla ve otoritesini sağlamlaştırma, kendi adaletsiz düzenini
koruma amacıyla ele alan burjuva
adalet, mekanik-katı kurallara sahiptir. Uygulanacak cezada işlenen suçun
niteliği, verilen zarar, yaratılan tahribatın boyutu, suç işleyenin konumu,
suçun işlenmesinde objektif ve subjektif faktörler, suçu işleyenin kendini
aşma, hatalarını düzeltme, savaşı
sürdürmedeki irade ve kararlılığı,
mücadelenin boyutu, yaşanan sürecin
özgünlükleri gibi bütün faktörlerin
bir arada ele alınıp değerlendirilmesi,
yargılama ile devrimci adalet, bütün
adalet anlayışlarından ayrılır."
ceza da adalet yoktur.
Sonuç olarak; adaletsizliğin kaynağını kurutmadan tek tek adaletsizlikleri yok edemeyiz. Kaynak ise
bu düzenin kendisidir.

DÜZELTME:
Dergimizin 475. sayısında "Adalet
Yoksa Adalet Savaşçıları Vardır" köşesinde
yayınlanan "Katillerin Milletvekili yapıldığı
Bu Düzeni Halkın Adaletiyle Yıkacağız"
başlıklı yazıda Kamil Günay'ın MHP
Tekirdağ milletvekilliği yaptığı belirtilmiştir.
Bu bilgi yanlıştır. Doğrusu Kamil Günay
Üç kez MHP’den Tekirdağ milletvekilliğine
adaylığını koymuş ancak seçilememiştir.
Yazıda geçen "... birini öldürüp, diğerini ağır yaralayan yedi sivil faşistten
birisiydi" cümlesindeki düzeltme ise şöyle:
İki Kıbrıslı öğrenci de öldürülmüştür.
İkincisi; faşistler yedi kişi değillerdir.
Kıbrıslı öğrencileri öldüren, yine aynı okul
faşistlerinden Zihni Açba ise 2015 seçimlerinde MHP Adapazarı milletvekili olarak
meclise girmiştir.
Yanlışı düzeltir, okurlarımızdan özür
dileriz.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Halkın
Hukuk
Bürosu

YA ADALET YA ADALET
BAŞKA YOLU YOK!

“Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun” der bir Latin atasözü.
Konfiçyüs ise; adalet kutup yıldızı gibidir bütün dünya onun etrafında döner. Öyle ekmek gibi su gibi lazımdır
ki aç kalır yaşayamazsınız adalet olmadan. Hanım Kavaklıoğlu gibi elinize silah alır çocuklarınızla kendinizi evinize kilitlersiniz. Adınız yalnızca K.Y olarak geçer haber bültenlerine ama adaletin olmadığını göstermek
için bakanlık önünde silahlanır pompalılarla ateş erdersiniz. Bir bakarsınız biri kendini yakmış, biri köprüye
çıkmış, biri intihar etmiş. Bunların hepsi adaletsizliğin sonucudur. Akli dengesi yerinde olmayan bir kişi diye geçer ismi ya da azılı bir terörist ama adaletsizlik deli de eder insanı asi de...
Yanlızca aşağıda saydığımız bir kaç
örnek bile deli eder insanı bu düzen dedirtecek cinsten değil mi?
1- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi’nin verilerine göre 2015 yılının ilk 6 ayında 794 işçi öldü. Sadece mayıs ayında trafik/servis kazalarında 48 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'da meydana gelen son kaza
ile sayı 63’e yükseldi. Ölenler arasındaki Burak Kaya sadece 15 yaşındaydı.
10 işçinin katledildiği Torunlar
davasında tutuklu sanık kalmadı.
Ölen arkadaşlarının parçalanmış cesetlerinin küreklerle çuvala doldurulduğunu gören işçi Ercan Kılavuz'a
"itibarı zedelemek" suçlamasıyla
18 bin lira istemiyle dava açıldı.
2- İzmir’de Karabağlar Polis Merkezi’nde Fevziye Cengiz isimli kadını karakolda işkence gördü. Bu işkence
kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Buna rağmen sanık
polislere işkenceden dava açılmadı.
Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler Beyit Sezgin ve Hakan
Yörük’ün, Cengiz’i feci şekilde dövmelerini işkence değil “basit yaralama” kapsamında gördü. İki polisi 1 yıl
3’er ay hapis cezasına mahküm etti.
Bu ceza da denetimli serbestlik kapsamından görüldü ve polisler ceza çek-

meksizin kurtuldular.
3- Bursa’da Bosch fabrikası işçileri
işçi ücretlerindeki adaletsizliğe isyan
etti. Renault ve Tofaş fabrikasında çalışan işçiler ile Bosch fabrikasında çalışan işçiler aynı sendikaya üyeydiler.
Toplu sözleşme yapma hakkına sahip
bu sendika Bosch fabrikasında çalışan
işçilere 1500 TL daha az ücret ödüyordu. Oysa aynı çalışma havzasında
ve aynı nitelikte iş yapıyorlardı.
4- 17 Aralık sonrasında HSYK da
yapılan değişiklikler özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve yasa değişiklikleri ile beraber geçmiş yargılamalarda yapılan hukuksuzlukların
açığa çıkarılabilmesi için bir yol aralandı. Bu yoldan önce Aziz Yıldırım
ve Balyoz davası hükümlüleri geçti.
duruşmalar sırasında yaşanan hukuka
aykırılıklar ve yasa değişiklikleri gözönüne alınarak iki davada da yeniden
yargılama kararı çıktı. Balyoz davası
hükümlüleri tahliye olurken Aziz Yıldırım hükmü kesinleşmiş olmasına
rağmen hiç hapis yatmadı. Aynı gerekçelerle ve aynı hukuki sebeplerle
yapılan bütün yeniden yargılama başvurularına red cevabı geldi. Devrimci tutsaklar Aysun Akdağ ve Yasemin
Karadağ’ın başvurularına ise Balyoz
ve Aziz Yıldırım davalarında görev
yapmış hakim ve savcı birbirinden
farklı iki gerekçe ile değil adalet dağıtmak en açık hukuk kurallarını bile
ayaklar altına alıp çiğneyebileceğini
gösterdi.
5- 90'lı yıllarda yaşanan infazlarla ilgili Eski Başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Genelkurmay
eski Başkanı Doğan Güreş'in de arasında bulunduğu bazı kişiler hakkında ise ek takipsizlik kararı verildi.
6- Suç işlemek için silahlı çete
oluşturduğu gerekçesiyle Susurluk
davasından yargılanan Mehmet Ağar
5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Örgüt
davalarından yargılanan kişiler yüksek
güvenlikli F tipi hapishanelerde tutulurken Mehmet Ağar Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki yazlık hapishanede
adeta tatil yaptı. 1 yıl yan gelip yatan

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Mehmet Ağar’ı milletvekilinden ünlü
patronlara, sporculara ve bürokratlara kadar yüzlerce ziyaretçisi oldu.
7- İstanbul’daki Tayyip Erdoğan’ın
katıldığı Roman Çalıştayı’nda Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız pankartı
açan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz
sekiz buçuk yıl hapis cezası aldılar.
8- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçakları bir çoğu çocuk
olan 34 kişiyi katletti. Olayla ilgili soruşturma dosyası Genelkurmay Askeri
Savcılığı'na gönderildi. 34 kişinin öldürüldüğü bir katliamdan sorumlu
tutulan kimse yok. Soruşturmada gizlilik kararı verildi ve soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Buna karşılık
Cumhurbaşkanına hakaret etttiği gerekçesiyle hakim adayı Umut Kılıç
derhal tutuklandı ve bir hafta hapis yattı.
9- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle
yargılanan gazeteci Bülent Keneş'e, 1
yıl 9 ay hapis cezası verildi.
10 - Devam eden Ermenek davasında sanıklardan mühendis Yavuz
Özsoy 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği, daha sonra hakkındaki tutuklama kararına rağmen hala tutuklanmadığı ortaya çıktı. Yine Ermenek'te 18 madencinin ailelerine verilecek evlerin tapu dağıtım töreninde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan konuşma için kürsüye çıktığında
madenci aileleri tarafından protesto
edildi. Yıldız kürsüye çıktığında
AKP’liler Türkiye seninle gurur duyuyor sloganı atınca Mehmet Tokat'ın
eşi Zeynep Tokat ayağa kalkarak neyle gurur duyuyorsunuz, bizim acımız
var, ne demek gurur duyuyoruz diye
bağırdı. Polisler tarafından salondan çıkarıldı, tören iptal edildi.
11 - Hayrulah Baygül (27), serebral palsi(beyin felci) hastası 3 yaşındaki oğlu Enes'in hastane masraflarını karşılamak için çalıştığı Soma
AŞ.nin Eynez ocağında katledildi.

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

11

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

Babası öldükten sonra aylık 1000
lirayı aşan hastane masrafları devlet tarafından karşılanmayan Enes hayatını kaybetti.
12 -Geçen yıl haziran ayında kendisine hırsız diyen üniversitelileri korumalarına dövdüren Reza Zarrab’ın
yalıları ve köşk inşaatlarını kaçak olduğu iddiasıyla savcılığa bildiren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’ il üyesi Hüseyin Sağ'a
saldırıldı.
13 -Ferhat Gerçek; Yürüyüş dergisi
tanıtımı sırasında polis tarafından vurularak felç bırakıldı. Ferhat'a 3.5 yıl,
vuran polise ise 2.5 yıl ceza verildi.
14- Baran Tursun; İzmir'de dur
ihtarına uymadığı gerekçesiyle aracında polis kurşunuyla öldürüldü.
Davasında sanık polis Oral Emre
Atar 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Aynı
dava kapsamında delilleri gizlemek ve
evrakta sahtecilikten yargılanan 10 polis ise beraat etti.
15- Uğur Kaymaz; Uğur ve babası Ahmet Kaymaz, 21 Kasım
2004’te polis tarafından ‘yasadışı örgüt üyelerine operasyon’ gerekçe-

siyle öldürüldü. Dört polis hakkında
kamu davası açıldı ancak polisler
‘meşru müdafaa’dan beraat etti. 12
yaşındaki Uğur’un cansız bedeninden
13, babasından 8 kurşun çıkmıştı.
Kamuoyuna yapılan resmi açıklamadaysa, ‘iki terörist öldürüldü’ denilmişti.
16- Ceylan Önkol; Diyarbakır
Lice'de kontrgerillanın düzenlediği
patlamada 12 yaşındaki Ceylan Önkol
yaşamını yitirdi. Patlama alanına savcıyı güvenlik gerekçesiyle götürmeyen
jandarma görevlileri hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
17- İbrahim Aras; Adana’nın
Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahalllesi’nde, polisin attığı ses bombasıyla başından vurulan 15 yaşındaki İbrahim Aras yaşamını yitirdi. Sanık polis tutuksuz yargılanıyor.
18- Pozantı Cezaevi’nde çocukların uğradığı hak ihlalleri nedeniyle yapılan suç duyuruları savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandırıldı.
İşkenceciler hakkında hiçbir dava
açılmadı. Ancak mağdur çocuklara
“yaralama, tehdit, hakaret, mala za-

rar vermek ve memura mukavemet” gibi suçlamalarla dava açıldı.
19- Torunlar İnşaat'ta patronların
kar hırsı nedeniyle katledilen 10 işçinin yargılandığı davada tutuklu sanık
kalmadı. Patronlar hakkında en ufak
bir işlem yapılmadı.
20- Ankara'da, bundan 4 yıl önce
20 işçinin ölümüyle sonuçlanan Ostim
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlamalarla ilgili davanın duruşmasının
başlamasıyla bitmesi bir oldu. Olayın
faili 7 sanık tutuksuz yargılanıyor. Ve
daha geçtiğimiz günlerde Manisa'da,
gece gündüz demeden çalışmak zorunda olan ve bir kamyonetin kasasında günlüğü 9 lira için ölüme gönderilen tarım işçileri...
Aslında görüyoruz ki, saydığımız
ve sayamadığımız yüzlerce olayla bir
katledenler var birde katledilenler
var. Bu karşıtlık tarih boyunca süregelmiş. Katledenler; halkın emeğini
sömüren bir avuç kan emici, katledilenler ise; biziz, halk çocukları, yoksullar, milyonlar. Ve adaleti bu iki sınıf arasındaki çatışmada arayacağız.

İNSANLIK ONURUNU KORUMANIN
TEK YOLU VARDIR: DİRENMEK
Halkın Hukuk Bürosu Silivri Hapishanesi’nde devrimci
tutsaklara yapılan saldırılarla ve tecrit politikasıyla ilgili 4
Temmuz'da bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "Silivri Hapishaneler Kampüsü’nde bu
güne kadar yapılan son hapishane olmasının yanında ileri derecede tecrit uygulamaları bakımından da diğerlerinden ayrılan bir hapishane var. Hapishane personelinin kendi arasında “9 no’lu” ya da F tipi dedikleri bu kampüsün
ayrık duran dev binasında yalnızca “kapalı” diye yazıyor.
Adına kapalı hapishane dedikleri bu hapishane Adalet Bakanlığının kendi tanımına göre BTOK (Belirli Bir Tipi Olmayan) Kapalı Ceza İnfaz Kurumu niteliğinde.
Adını ilk önce iktidarın paralel yapı olarak tabir edip geçmiş dönemde iç çelişkileri sebebiyle tasfiye ettiği polis ve
yargı mensubu kişilerin bu hapishaneye getirilmesi ile birlikte duyurdu. Daha sonra bölge hapishanelerinden getirilen
ve yasadışı silahlı örgüt davalarından yargılanan kişiler bu
hapishaneye kapatıldı. Bunun üzerine polisler yaygarayı bastılar bizi örgütçülerle yan yana koyuyorlar çünkü bizi öldürmek istiyorlar diye. Bu tür tutukluların gerçekten de bugüne kadar kapatıldığı herkesten farklı hapishaneler olduğuysa bir gerçek. Silivri Hapishanesi’nde müvekkille-
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rinin çağırması üzerine 29 Haziran'da hapishaneye gittik.
Müvekkillerimizle yaptığımız görüşmede müvekkillerimiz
şu bilgileri aktardı bize: “Aylık aramaya asker geldi. Bu
şekilde aramayı kabul etmeyeceğimizi, askerin nezaret edebileceğini, ancak aramanın gardiyanlar tarafından yapılması
gerektiğini söyledik. Bunun üzerine 60-70 gardiyan hücreye girdi. Bizi zorla havalandırmaya çıkardı işkence ile
ellerimizi ve ayaklarımızı çapraz şekilde ters kelepçeledi.
Bu halde bizi sürükleyerek süngerli odaya götürdüler. Orada da kelepçelerimizi çıkarmadılar. Biz 8 kişiydik 4 erli
gruplar halinde iki süngerli odaya attılar. İki haftadır telefon hakkımız engelleniyordu. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Aynı gün yani 24 Haziran öğleden sonra arama bahanesi ile bize işkence yaptılar. Bizde bize yapılanları protesto etmek için bir sonraki gün 1 günlük açlık grevi yaptık. Aynı gün tek tek revire çıkıp işkenceyi raporlaştırdık.
Hapishane idaresi özel hayatın gizliliğini ihlal edip kameralarla sizin yaşamınızı izlemeye başladığında, ayağa kaldırıp sizden sayım vermenizi istediğinde, postallarıyla girip en kaba haliyle sizi itip kakmaya başladığında, insanlık onuru yaralanır. Bunun tek ilacı vardır; Direnmek” denildi.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim

ADALET, KÜRDİSTAN'IN DA
YAKICI TALEBİDİR!
Adaletsizliğin diz boyu olduğu bir
ülkede yaşıyoruz. Katliamlardan hak
gasplarına, sokak ortasında çocuk, kadın, genç yaşlı demeden insanların öldürüldüğü ve bunların artık neredeyse sıradanlaştığı ve kanıksandığı
Kürdistan'da hak ve adalet arayışları uzun yıllardır neredeyse yok denilecek düzeye indirgenmiştir.
Kürdistan'da Kürt halkı ve orada
yaşayan tüm halkların yaşadığı sorunlar Türkiye'nin diğer bölgelerinden
az değil, daha da fazladır. Kürdistan'da
Kürt halkının ek olarak yaşadığı şovenist saldırılardan, asimilasyona,
çocukların sokak ortasında katledilmesine, sınır boylarında uçaklarla
toplu katliamlara varan saldırılar yaşanmaktadır.
Sadece bir kaç günlük bir eylemlilik sürecinde 50’nin üzerinde insan
katledilebilmektedir. Kobane eylemleri döneminde bu yaşanmıştır. Roboski'de uçaklarla bombalanan insanlar katledilmiştir.
Bu yaşananların hesabı sorulmamıştır. Bu katliamları gerçekleştirenler hesap verecekleri yerde üste çıkıp bir de hesap sormaya girişebilecek bir pervasızlık sergileyebilmişlerdir.
Kürt çocukları onlarca kez pervasızca katledilmiştir. En son Nihat
Kazanhan'da bu katliamların nasıl
yaşandığı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Ancak bu katliamlar ne yenidir ne de sondur. Diyarbakır'da Kürt
çocuklarını katleden devlet güçlerinin
elini güçlendirmek için dönemin Başbakanı olan Tayyip Erdoğan “Kadın
da olsa çocuk da olsa” diyerek katliam yapmakta bir sakınca görmediklerini açıkça ilan eden konuşmalar yapıyordu. Ve sonucu Uğur Kaymaz’lar, Ceylan’lar, Nihat’lar... onlarca çocuğun pervasızca katledilmesi.

Ve yakın zamanda seçimler öncesi
ve sonrasında yaşanan onlarca saldırı ve katliamlar... Miting alanlarının
bombalanmasına varan katliamcılık.
Ve “faili meçhuller”, toplu mezarlar
vb.
Tüm bunlara bakarak Kürt
halkı katledilebilir mi diyeceğiz...
Bunu kanıksayacak mıyız? Elbette hayır!
Ancak genel olarak ve Kürt milliyetçi hareketin politikaları yanıyla
baktığımızda bunun adeta kanıksandığını görebiliyoruz.
Ki, Kürdistan'da halkın yaşadığı
sorunlar, adaletsizlikler bunlarla da sınırlı değildir.
Bu açık saldırı ve katiamların dışında Kürdistan halkı madenlerde
karın tokluğuna kölece koşullarda
çalıştırılmakta, yoksulluk ve açlık
adeta “kader” haline getirilerek kanıksatılmaya çalışılmaktadır.
Bu yanıyla Kürdistan'da halkın sorunları dağ gibidir demek yanlış olmaz.
Fakat bu sorunlarının çözümü ve
bu sorunları için mücadele etme konusunda ise geri durumdadır. Bunda
en büyük etken kuşkusuz Kürt milliyetçi hareketin bölgeye ilişkin politikalarıdır. Bu katliamları adeta sıradanlaştıran, politik hesaplarına uygun
ise “yüksek sesli” demeçlere konu
eden ama böyle bir durum yoksa
“provokasyon” diyerek geçiştirip
üstünü örten bir anlayış söz konusudur. Kobane eylemleri döneminde
katledilen 50 insan için neredeyse kıllarını kıpırdatmamışlardır.
Burası Kürdistan, burada her şey
ağır bedel gerektirir... Bu nedenle bir
şey yapamazsın... Yaparsa da sadece
gerilla yapar bakış açısı yerleştirilmiştir.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Oysa gerçek böyle değildir. Dünyanın her yanında işgalciler, egemenler halkların kanını pervasızca
dökmüş, katliamda sınır tanımamışlardır.
Halk kitleleri bu saldırganlığa
karşı seslerini yükselttikleri oranda
katliamları geriletebilmiş, sorumlularından hesap sorabilmişlerdir. Vietnam'dan Latin Amerika ülkelerine
kadar dünyanın dört bir yanında bunun örnekleri vardır, bilinir.
Saldırganlık ve katliamcılık sömüren ve sömürülenin olduğu her yerde vardır ve olacaktır. Kimi yerde biraz daha fazla kimi yerde daha az olması bu gerçeği değiştirmez.
Alınan tavır kimi yerlerde ve zamanlarda daha fazla bedel istese dahi
sessizlik ve boyun eğişin ödettiği
bedelden daha ağır değildir. Sessizlik
ve boyun eğiş daha fazla katliamın ve
saldırganlığın önünü açar. Onurun
ayaklar altına serilmesinin yanısıra
uzun zamana yayılmış ve her gün kaybedilen değerlerden, kimlikten ve
halkın tepesine çöken sömürü ve zulümden başka bir şey yaşanmaz. Bu
tarihsel ve toplumsal bir gerçektir.
Halklar ne zaman başkaldırmış ve
haklarını aramaya başlamışlar orada
egemen güç başlangıçta daha fazla
saldırıp katliamlara girişmiştir. Ama
er veya geç halkların haklarını tanımak zorunda kalmıştır.
Bugün başlattığımız “Adalet İstiyoruz Alacağız” kampanyası bu yanıyla önemlidir... Bu kampanya sadece Kürdistan dışındaki bölgeler
için değildir. Kürdistan'da da halkın
adalet talebi yakıcıdır.
Adalet istemezsek, hesap sormazsak katlediliyoruz ve adeta üstü
örtülüyor.
Devletin katliamlarından hesap sormamak, adalet istememek
devletin yeni katliamlarının önünün
açılmasıdır.
Bu nedenle Kürdistan'da yaşanan
her katliamın, her saldırganlığın hesabını biz soracağız. Bunu Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacı, teslimiyetçi politikalarına bırakamayız. Bölge halkının talebi yakıcıdır ve bizim
talebimizdir.

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015
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Kürdistan'da Cepheliler Adalet
talebini Kürt halkının yaşadığı somut
örnekler üzerinden yükseltmelidir.
Kürt halkına yaşadıkları ve ödedikleri
bedellerin hesabının sorulması bilincini taşımalı ve onları harekete geçirmeliyiz.
Kürt milliyetçi hareketin insanları boş, teslimiyetçi beklentiler içine
soktuğu bir dönemde halkın adalet talebi gerilemediği gibi, tersine her geçen gün daha da artmaktadır. Ve halk
kendiliğinden de olsa sokaklara dökülüp adalet talebini haykıran eylemler yapabilmektedir. Kobane eylemlerinde yaşanan tam da budur. Kürt
milliyetçi harekete rağmen halk sokaklara dökülmüş ve bedel ödemiştir.
Kürt halkı ve tüm halkların en
meşru ve en yakıcı talebidir adalet.

Kürdistan halkının adalet talebine
sahip çıkmalı ve Kürt halkına yaşatılan her acının hesabını sorabilmeliyiz. Kürt halkını “Adalet İstiyoruz
Alacağız” bilinciyle harekete geçirmeli ve Kürdistan'da adalet talebini
gür sesle haykıran bir çalışmayı hayata geçirmeliyiz.
Dağ, taş demeden Kürdistan'ın
dört bir yanında halkla birlikte adalet talebini haykıran olmalıyız. Kürdistan'da Adalet İstiyoruz, Vermezseniz Alacağız diyerek ev ev
dolaşalım.
Unutmayalım Kürdistan'da her
evin bir şehidi vardır ve sorulmadık
köklü ve derin bir hesabı vardır.
Kimi kaybedilmiş, kimi katledilip
cesedine bile işkence yapılmış, kimi
yakılmış, kimi işkenceden geçiril-

miştir. Yoksulluk ve açlığın çalmadığı
kapı yoktur Kürdistan'da.
Kürt milliyetçileri 17 yıllık faili
meçhullerin, katliamların üzerine kalem çekmeye hazır olduklarını açıklayarak uzlaşmak için kırk takla atsalar da Kürt halkının adalet talebi
karşılanmadıkça bu topraklarda silahlar susmayacaktır. Adalet isteyen
halkın savaşı bitmeyecektir.
Adalet halkın kararlılığı ve savaşıyla elde edilecektir.
Halkın ekmeğidir adalet ve bu ekmeği, karın doyurmak için gerekli
olan ekmek gibi mücadele ederek, savaşarak elde edeceğiz.
O halde Kürdistan'da “Adalet İstiyoruz, Alacağız” diyerek halka gidelim ve halkla birlikte Kürt halkının
istediği, beklediği adaleti sağlayalım.

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

Birliğimizden Güç Alıyoruz!
5 Temmuz'da TAYAD'lı Aileler Çayan'da buluşup çay
içip pastalarını yediler. Birlikte olmanın güzelliğini yaşadılar.
Bu nedenle bu buluşmada TAYAD'lı Aileler ne tür faaliyetleri olduğunu ve ne sorunlar yaşadıklarını anlatan bir
konuşma yaptılar.
Toplantıda Yürüyüş dergisi dağıtmanın önemine ve dağıtılan sayının nasıl arttırılabileceği konuşuldu ve hafta içi
üç gün yapılan dergi dağıtımına toplantıya katılanlar davet edildi.
Bakırköy Hapishanesi önünde tutulan nöbetlerden bahsedilip tutsakları sahiplenmenin önemi vurgulandı.
Hapishanede tutsakların havalandırmalarına takılan kameralar ve avukat görüş yerlerini cam fanus haline getirildiği anlatıldı. Bu konuyla ilgili TAYAD'ın yaptığı
kampanya çerçevesinde neler yapıldığı anlatıldı.
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Bu ay içerisinde TAYAD BÜLTEN’in çıkarılacağının
bilgisi verildi.
TAYAD'lı Ailelerin toplantılarına kısa bir süre önce tahliye olan Ümit İlter de misafir olarak katıldı. Toplantıda
uzun tutsaklık sonrasında Ümit İlter’e de düşünceleri soruldu. Ümit İlter konuşmasında;
“Burada sizlerle olmak çok güzel... TAYAD’lı Aileler
onurdur, değerdir bizim için. Sanmayın ki hapishanedeki yoldaşlarımız tutsak, onlar tutsak değil buradalar,
sanmayın ki mezardaki şehitlerimiz toprağın altında onlar da burada bizimle birlikte. Düşman bizi bitiremeyecek.
Tüm yaşadıklarımızın hesabını tek tek soracağız.
Sizler bizim her zaman moral verenimiz oldunuz. İçerdeki tutsaklarımız sizlerden güç alıyorlar. Hepimiz birlikte
güçlüyüz" dedi.Yaklaşık 30 TAYAD'lının katıldığı toplantı
pasta yenilip çay içilerek 1,5 saat sonra bitirildi.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

BU KORKU NİYE
BU KORKU KİMDEN?
BESE ve İnsansız Hava Araçları
ile çekilen görüntülerin saraya aktarılması...
Tayyip Erdoğan en son Amerika’dan iki adet silahla donatılmış
İnsansız Hava Aracı sözü aldı. Onu
da sarayın korumasına ayırırsa şaşırmayız.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Ak Saray’ı 4 Temmuz’da “halkla İlişBütün bunların gösterdiği bir gerkiler faaliyeti” olarak “akretide” gaçek var; o da Tayyip Erdoğan’ın korzeteciler aracılığıyla halka tanıtıldı.
kularının büyüklüğüdür.
Basında çıkan haberlere göre 1150
Peşinde bir koruma ordusu olodalık, 1 milyar 370 milyon TL’ye
madan Tayyip Erdoğan 1150 odalı
mal olan ‘Ak Saray’ın gezilmesi 2
sarayın içinde bile gezemeyecektir.
saat 15 dakika sürdü.
Çünkü suçludur Tayyip Erdoğan.
Saray gezisinden ayrıntılar şöyle;
Suçludur; Berkin Elvanlar’ın,
‘Ak Saray’ın, 24 saat medyayı takip
Haziran şehitlerinin, Uğur Kaymazeden, internet sitelerini‘didik didik’
lar’ın, Roboski köylülerinin, Enes
irdeleyen bir “basın birimi” var.
Atalar’ın ve daha binlerce kişinin
Saray’ın Basın Başdanışmanlıkatliam emrini vermiştir.
ğı’nın bulunduğu katta “Analiz Şube
Suçludur; ülkemizin yer altı, yer
Müdürlüğü” adı altında binlerce
üstü kaynaklarını, halkımızın onlarca
internet sitesi geliştirilen bir yazılımla
yıllık emeğini işbirlikçi ve emperyalist
an be an takip ediliyor.
tekellere peşkeş çekmiş, vatanımızı
‘Haber İlişki Ağacı’ denilen sisyağma, talan ettirmiştir.
tem, internet sitelerinin manşetlerinSuçludur, çünkü 13 yıllık iktiden haber takibi yaparken, raporlama
darında iş cinayetlerinde katledilen
birimi de bu haberlerin raporlanişçilerin sayısı 15 bini aştı. Cezalanmasını sağlıyor.
dırılan tek bir patron yoktur.
Tüm TV kanalları ve gazetelerin
AKP kendi iktidarını desteklede tarandığı birimde, ayrıca bu hameyen herkesi düşmanı olarak görberlerin kapsamlı analizleri
mektedir. Ve Tayyip Erdode hazırlanıyor.
ğan 13 yıllık halk düşmanı
“185 metrelik koridorlarpolitikaların baş sorumludaki aydınlatmaların haresudur.
kete duyarlı olduğu gözleOnun için Tayyip Ernirken, üst düzey güvenlik
doğan gölgesinden bile
önlemleri dikkat çekiyor.
korkmaktadır.
Koruma ve kamera saHalkın da bir adaletinin
yısıyla ilgili bilgiler ise payolduğunu biliyor ve halkın
laşılmıyor.
adaletinden korkuyor.
Sarayın batı tarafında yer
Ve aldığı hiçbir güvenalan Haberleşme Güvenlik
lik önleminin kendini koSistemleri binasında ise maruyamayacağını biliyor.
“Asayiş odasından bütün Türkiye
kam katı, kampüsün çevresi
Onun için halkın olduğu
ve koridorlar 24 saat hare- izlenebiliyormuş.. Mobese görüntüleri,
her yerde halkın adaletiyle
ketli ve yüz tanıma sistekarşılaşma korkusu Erdoİnsansız Hava Aracı görüntüleri her
mine sahip kameralarla tağan’ın kabusudur.
kip ediliyor. Bina çevresinşey... Cadde cadde... BBG evi gibi!...”
deki tüm olaylar, bu merkez sayesinde en yakın
koruma ekibine veriliyor.”
5 Temmuz tarihli Milliyet gazetesinden Mehmet Tezkan Ak Saray gezisinde önemli bir ayrıntıya dikkati çekmiş. Şöyle diyor Tezkan: “Küçük gibi görünecek ama
önemli bir ayrıntı... Asayiş Odasından bütün Türkiye izlenebiliyormuş... MOBESE görüntüleri, İnsansız Hava Aracı görüntüleri her
şey... Cadde cadde... BBG evi gibi!...”
Tezkan’ın
dikkat
çektiği
“ayrıntı”da Tayyip Erdoğan’ın korkuları gizli...
- Harekete duyarlı aydınlatma,
- 24 saat hareketli ve yüz tanıma
sistemine sahip kameralarla sarayın her yanının gözetlenmesi...
- Binlerce kamera ve nasıl bir
güvenlik önlemleri alındığının izlenmesi,
- Gazetecilere gezdirilmeyen
“makam katı”
- Saray üzerinde uçuşa yasak
hava sahası,
- Asayiş Odası,
- Bütün Türkiye’yi izleyen MO-

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015
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IŞİD EMPERYALİZMİN KUKLASIDIR
ORTADOĞU HALKLARININ BAŞ DÜŞMANI EMPERYALİZMDİR!

IŞİD, EMPERYALİZMLE
İŞBİRLİĞİNİN ÖRTÜSÜ YAPILAMAZ!

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

Kobane'de geçtiğimiz ay sonunda
IŞİD eliyle ve AKP'nin tezgahladığı
bir saldırı gerçekleştirildi... Saldırıda
iki yüzün üzerinde sivil katledilirken,
yüzlerce insan da yaralandı... Katliamı
gerçekleştirenlerin iki koldan Kobane'ye sızan IŞİD çeteleri olduğu
ortaya çıktı. Bu çetelerin iki koldan
Kobane'ye sızdıkları ve sızmanın bir
kolunun, Türkiye üzerinden olduğu
YPG kaynakları tarafından kesin bir
dille açıklandı... Belgeleri olduğu
söylendi. Yine saldırı sonrası kaçanların bir kısmının da Türkiye'ye geçtikleri açıklandı. Bu durum Türkiye'nin, AKP iktidarının saldırıdaki
rolünü oldukça açık bir şekilde ortaya
koymaktadır...
Kobane Katliamı; öncesi ve sonrasıyla birlikte, bir çok gerçeğin bir
kez daha tartışılmasını da gerektirmektedir.
Ortadoğu bölgesi “at izinin it
izine karıştığı” bir bölge durumundadır. Saldıranın ve saldırıya uğrayanın çok açık olduğu, saldırının kimin eliyle gerçekleştiği açıkça bilinmesine ve söylenmesine rağmen
kısa süre içinde tüm bu söylemlerin
bir kenara bırakılmaya da hazır olunduğu bir ortam yaratıyor. Bu ortamı
ve bunda rol oynayanların rolünün
ne olduğunu tartışmakta yarar var.

Kobane'ye Kim,
Neden Saldırdı?
Bu saldırıyı gerçekleştiren gücün
IŞİD olduğu açıktır ve bu bilinmektedir... IŞİD'in kim olduğunu ise defalarca yazdık. Bölgede emperyalistler
eliyle yaratılan ve işbirlikçileri eliyle
de beslenen bir canavardır... Emperyalistlerin “ölümü gösterip sıtmaya
razı etme” politikalarına denk düşen
bir harekat tarzı vardır. Gerek Irak'ta
ve gerekse de Suriye'de halklara karşı
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en vahşi saldırıları gerçekleştiren bu
gücün harekat tarzı ve saldırı gerçekleştirdiği bölgelerin belirlenmesinde ve bunlara yön verilmesinde
emperyalistler ve işbirlikçileri
AKP'nin rolü oldukça açıktır... Emperyalistler her ne kadar IŞİD'e karşı
bir koalisyon güç oluşturmuş olsalar
da ve bu gücün hava saldırılarıyla
IŞİD güçleri bombalansa da bu gerçek
değişmez...
Emperyalistler kendi yarattıkları
canavarı yok etme üzerine kurdukları
politika ile bölge halklarını ve güçlerini kendilerine mahkum etme ve
bağlama politikası gütmekte ve bunda
EMPERYALİZMLE İŞBİRLİĞİ
AKILLILIK OLAMAZ
Alman Gazetesi Die Zeit'e konuşan Demirtaş, PYD-ABD ilişkisi
ve koalisyon tartışmalarına ilişkin
gazetenin "Şu an Kürtler’in Ortadoğu'da hızlı ilerlemesinin en büyük desteği Amerika'dır. Ancak
bu yabancı güçler hep büyük acılar getirdi, en azından insanlar
öyle algılıyor. Kürtler’in ABD ile
ittifakını nasıl görüyorsunuz?"
sorusuna şu cevabı verdi: "Amerika'nın da, Kürtler’in de taktiksel
yaklaştığını düşünüyorum. Kürtler
de diplomasi ve uluslararası ilişkileri sonuna kadar kendi çıkarları
için kullanmalılar, öbür türlüsü
akılsızlık olurdu. Şu anda IŞİD'e
karşı, özellikle radikal gruplara
karşı mücadele, koalisyon güçleri
ile PYD güçlerinin bazı alanlarda
ortak hareket etmesini sağlıyor.”

da büyük başarılar sağlamış durumdadırlar.
Emperyalistlerin IŞİD'i yönlendirme ve lojistik olarak beslemesinde
en büyük aracıları AKP iktidarının
olduğu Türkiye'dir. Başından beri
Türkiye üzerinden silah ve savaşçı
desteği alan IŞİD, geri çekilirken de
Türkiye topraklarını kullanmış ve
halen de kullanmaktadır. Türkiye'de
yakalanan MİT tırları bu kullanmanın
en büyük kanıtıdır. Bu, Amerika
başta olmak üzere tüm emperyalistler
tarafından da bilindiği halde ne hikmetse hiçbirinin sesi çıkmadı. Sözde
IŞİD'e karşı savaşan bu güçler IŞİD'e
sağlanan lojistik desteğe sessiz kalıyorlar. Bu da IŞİD'in kimin oyuncağı
olduğu gerçeğinin en çıplak kanıtıdır.
Keza Kobane saldırısı sonrasında
Türkiye topraklarından gelen saldırganların, saldırıyı gerçekleştirdiği de
çok açık bir gerçek olduğu halde
AKP iktidarı bunu hemen yalanlama
ihtiyacı duymuş, Amerika da AKP'nin
rolünün üstünü örtme konusunda
destek olmuştur. Bu da son kanıtlardan biridir.
İşte emperyalizmin bu gayrı meşru
çocuğu, AKP beslemesi olan güç
saldırmıştır Kobane'ye. Saldırının en
önemli amacı AKP'nin bölgeye ilişkin
kaygıları ve bunun önüne geçme çabasıdır.
Bölgede YPG güçlerinin Tel Abyad'ı ele geçirmesinden sonra, Türkiye
tarafında, bölgede bir Kürt devleti
kurulacağı tartışmaları da başladı...
Buna karşı olan ve bunu açıkça da
söyleyen, bu doğrultuda tehditler de
savuran Türkiye oligarşisi, Kürt bölgesi oluşturulmasını engellemek için
saldıracağının da sinyallerini vermektedir... Sınır ötesi operasyon yapacağı tehditleri savuran oligarşinin,
bunu yapabilecek iradesi bulunmadığı

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

için, bu tür bir saldırı, tehdit olmanın
ötesine elbette geçemez.
Ancak Osmanlı'da oyun çoktur
ve AKP de bu gerçeğe uygun olarak
ellerindeki oyuncağı değerlendirme
yoluna gitmiştir. IŞİD eliyle katliama
girişmiştir. IŞİD çetelerinin Kobane'ye
sızması ve yaptıkları katliam ile
PYD'ye gözdağı vermek istemiştir.
AKP bölgede yeni bir Kürt devleti
kurulabilme olasılığına ilişkin kaygılarını, hem saldırı tehditleri ve hem
de böyle bir katliamla ortaya koyarken, Amerika nezdinde de bu rahatsızlığını ifade etmiştir. Ve Amerika
tarafından bir kez daha sırtı sıvazlanıp,
böyle bir oluşuma izin verilmeyeceği
söylenerek, sakinleştirilmiştir.
AKP'nin böyle bir rahatsızlığının
olması ve bu şekilde katliamlara girişmiş olması elbette tek başına bölgede politika belirleyebilmesi ve istediğini yapabilmesi anlamına gelmemektedir... AKP'nin, Türkiye oligarşisinin bölgede kendi başına hiçbir
şey yapabilme iradesi yoktur. Ancak
emperyalistlerin belirledikleri çerçeve
içinde rol oyanayabilir ve en fazla
rolünü biraz genişletebilmek için çeşitli provokasyonlar, saldırılar tezgahlayabilir. Bunları da çok fazla
ileri götürmeden ve emperyalistlerin
genel çıkarlarına zarar vermeden
yapmak zorunda olduğunu bilir...
Bu yanıyla AKP'nin Kobane'ye
saldırıyı tezgahlamış olması her ne
kadar emperyalist güçlere rağmen
olsa da, emperyalistlerin genel bölge
çıkarlarına zarar veren bir durumu
da yaratmamaktadır.
Bu saldırı nedeniyle, bölgedeki
Kürt güçlerinin, emperyalizmle ilişkilerinin zedelenmesi ve onların emperyalistlerden yüz çevirmesi gibi
bir duruma yol açma tehlikesi olabilirdi. Ancak bölgedeki güçlerin durumuna ve emperyalizm karşısında
böyle bir iradeye sahip olup olmadıklarına bakıldığında bunun mümkün
olmadığı da açıkça görülmektedir.

Kendi İradesi Olmayan
Milliyetçilik!
Kobane Katliamı sonrasında yapılan tüm açıklamaları alt alta koyduğumuzda Kürt milliyetçilerinin

ABD Başkanı Barack Obama,
Pentagon'dan IŞİD'e karşı savaş
hakkında aldığı brifingten sonra
yaptığı açıklamada, IŞİD'in lojistik
merkezi olan Türkiye sınırındaki
Tel Abyad'ın alınmasından memnuniyetini ifade ederek, "karada
etkili bir ortağınız olduğunda
IŞİD'in geriletilebildiğini gördük"
dedi... Savunma Bakanı Ash Carter
da, YPG'lilerin hedefleri bombalaması için ABD'ye bildirdiğini
söyledi. Kürt güçlerinin 'becerisini'
övüp, ABD'nin onlara 'taktik destek' verme fırsatı yakaladığını
söyleyen Carter, ABD'nin Suriye'de
bombardımanı artırmasında
'YPG'nin başarılarının' payını vurguladı. (Cumhuriyet, 8.7.2015)
nasıl bir iradesizlik sergilediklerini
görürüz... Kobane saldırganları IŞİD
çeteleridir ve bunların nereden, nasıl
geldikleri de bilinmektedir. Katliamın
hemen arkasından yapılan açıklamaların hepsi de bunu göstermektedir.
Gerek PYD'nin yaptığı açıklamalar
ve gerekse de HDP, KCK vb.nin
yaptığı açıklamaların hepsinde ortak
olan saldırganların Türkiye üzerinden
geldiği ve kaçabilenlerin de yine
Türkiye'ye kaçtıkları yönündedir...
Ve bu haliyle de, katliamda Türkiye'nin önemli bir rolü olduğu açıklanmıştır.
KCK katliamdan hemen sonra
50-60 kişilik bir gücün Türkiye üzerinden Kobane'ye sızdığı ve katliamı
gerçekleştirdiğini belirterek şunları
söylüyordu: “Başta da Türk Devleti
ve AKP Hükümeti sorumludur. Bu
saldırıları teşvik eden ve normalleştirenler ‘PYD, IŞİD’den daha tehlikelidir’ diyenlerdir”
Yine IŞİD’in Kobani’ye yönelik
saldırılarıyla ilgili Artı Haber’de
Banu Güven’in sorularına karşılık
PYD Eş Başkanı Salih Müslim “Cerablustan geçmeleri imkansız. Çünkü orada bir nehir var ve YPG tarafından kontrol ediliyor” diyerek
saldırının Türkiye üzerinden gerçekleştirildiğini açıklıyor.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Demirtaş da, TV’de IŞİD’in Kobane
saldırısıyla ilgili olarak “IŞİD’in sınırdan giriş yaptığına dair ciddi deliller var” diyerek benzer içerikte
bir açıklama yapmıştır.
Ki bu açıklamaların hepsi gerçeği
ortaya koymakta ve AKP'nin bu katliamdaki rolünü belirtmektedir.
Ancak gerçek bu olmasına ve bu
şekilde dile getirilmiş olmasına rağmen, sonraki gelişmeler bu gerçeğin
savunulmasını zorlaştırmıştır.
AKP kendi rolünün açığa çıkmasının hemen ardından, yüksek sesle
katliamda rolü olmadığını açıklayarak,
yalanlara sarılmıştır. AKP yaptığı
açıklamaların ardından, Amerika ile
de görüşerek durumu izah etmiştir.
Bundan sonrasında ise Amerika'nın
bölgedeki has işbirlikçisine, bir kez
daha kol kanat gerdiğini görüyoruz.
Rolleri çok açık olduğu halde
Amerika'lılar AKP'yi koruma amaçlı
açıklamalar yapmışlardır. Muhtemeldir ki, kapalı kapılar ardında böyle
bir saldırı nedeniyle, AKP'nin kulağını
çekmişlerdir. Ancak sadece halka
zarar veren ve emperyalist çıkarlara zarar vermeyen böyle bir saldırı
için daha fazla abartmaya gerek
olmadığını düşünerek, uşaklarına
sahip çıkmayı tercih ettiler. Çünkü
IŞİD'in denetimi ve yönlendirmesini
esas olarak Türkiye-AKP üzerinden
yapmaktadırlar.
Bu amaçla Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin
AKP'yi sahiplenen şu açıklamaları
geldi: "Sadece size şunu işaret edebilirim. Türkiye Dışişleri Bakanlığı
bu iddiaları tamamen yalanladı.
Yani, bu konuda onlara inanmamak
için hiçbir sebebimiz yok."
Dışişleri sözcüsü, Türkiye'nin çok
önemli bir NATO müttefiki olduğunu
belirterek "Türkiye tabi ki koalisyona
desteğini sürdürüyor ve bu konuda
biz de onlara minnettar olmaya devam ediyoruz." Kirby açıklamasının
devamında Türkiye'nin sızmalara ve
ülke içindeki mülteci gibi bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Bunların zor bir problem olduğunu belirterek "Yabancı savaşçıların akışının engellenmesi konusunda bir ilerleme sağlanabilir
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mi? Evet. Başkan Obama, bunu
kendisi de söylemişti. Ama sadece
Türkiye değil, hemen hemen koalisyonun bütün üyeleriyle ilgili bir
durum. Yani yabancı savaşçı, radikalleşme, bütün bu problemler sadece Türkiye'nin değil uluslararası
toplum için bir problemdir" diyerek
Türkiye oligarşisine hem açık destek
vermiş ve hem de mevcut durumu
kendince izah ederek kol kanat germiştir.
Emperyalistler elbette bu şekilde
bölgedeki has uşaklarını koruyacak
ve onların yaptıklarının üstünü örtmeye çalışacaklardır. Çünkü daha
onlara ihtiyaçları vardır ve onların
bazı, deyim yerindeyse yaramazlıklarının üstünü örterek yıpratmamaya
çalışacaklardır.
Bu emperyalistlerin kendi çıkar
hesapları gereğidir ve bu haliyle de
normaldir. Normal olmayan, emperyalistler gerçeği bu şekilde tersyüz
ederken, Kürt milliyetçilerinin buna
yaklaşımlarıdır. Çünkü katliama uğrayan Kürt halkıdır ve katiller de
bellidir.
Bu durumda katillerin ve onların
ipini elinde bulunduranların yakasına
yapışmak doğru olandır... Fakat Kürt
milliyetçileri bunu yapmak yerine,
emperyalistlerin yaklaşımı üzerine
çark ediyorlar. İşte Selahattin Demirtaş'ın konuya ilişkin yaptığı son
açıklamaları bunu göstermektedir.
Şöyle diyor:
"IŞİD'in Türkiye topraklarından
sızmadığına gönülden inanmak istiyorum. Umarız Türkiye IŞİD'e
desteğini kesmiştir. Biz buna inanmak istiyoruz" diyen Demirtaş şunları
da ekliyor "IŞİD militanları Türkiye'den rahatlıkla geçiyor. AKP hükümeti IŞİD yanlısı görüntüden
vazgeçmeli"
Gerçeğin böyle olmadığını bile
bile bu şekilde açıklamalara girişmek,
AKP'nin IŞİD desteği sanki sadece
görüntüymüş gibi bir hava yaratmakla Demirtaş, hem Amerika'nın
açıklamalarına ters düşmemeye ve
hem de AKP ile emperyalistlere
uyumluluk mesajı vermeye çalışıyor.
Keza benzer şekilde Salih Müslim
de “PYD olarak ve Demokratik

UZLAŞMACILIKTA,
GERİ ADIMDA SINIR YOKTUR
TBMM Başkanlık Divanı'na
HDP'nin Dilek Öcalan'ı göstermesi
üzerine MHP, hem Başkanlık Divanı'ndaki 18 olan üye sayısının
17'ye düşürülerek HDP'ye bir eksik
üye verilmesini hem de Abdullah
Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'ın
Katip Üye olarak yer almasına
itiraz etmişti. Bunun üzerine HDP,
kendisine düşecek katip üyelik
için Dilek Öcalan'ın yerine, Mardin
Milletvekili Erol Dora'yı aday gösterdi.
Meclise "demokrasi" getireceğini söyeleyen HDP'liler, bırakın
demokrasi getirmeyi, UZLAŞMACI
politikalarının sonucu, kendi meşruluklarını savunamaz durumdalar.
İstedikleri adayları bile gösteremiyorlar.
Özerklik Yönetimi içerisinde yer
alan tüm ortaklarımız bir kez daha
belirtmek istiyoruz; komşularımızın
kendi iç düzenlerini bozmak ya da
ayaklar altına almak gibi bir niyetimiz yoktur” diyerek Türkiye oligarşisini teskin etme çabası içine
girmiştir.
Gerçeği tersyüz ederek, Kürt halkının yaşadığı bir katliamın sorumlularından hesap sormak yerine, bu
şekilde katillerle uzlaşma içine girenlerin, kendi iradelerinin varlığından
söz edilebilir mi? Elbette edilemez.

Milliyetçi Körlük
Emperyalizme Kara
Gücü Yaratıyor!
Kobane'ye yapılan saldırının ardından, bölgede Kürt milliyetçilerinin
nasıl bir role soyunduklarını da, yapılan açıklamalardan daha net olarak
görebiliyoruz. İradesizliğin vardığı
boyutu da bununla görebiliyoruz.
Emperyalisler bölgede yaptıkları
bazı hava saldırılarını açıklarken bir
gerçeği ortaya koyuyorlar. Bölgedeki
güçleri nasıl kontrol altında tuttuklarını ve bu güçleri nasıl değerlendirdiklerini gösteriyorlar.

Amerika’nın öncülüğündeki koalisyonun, Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Ortak Görev Gücü
Sözcüsü Thomas Gilleran'ın yaptığı
bir açıklamayı gazeteler şu şekilde
verdiler: “ABD’nin öncülüğündeki
koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada 4 Temmuz’da Suriye’de
IŞİD'in kontrolündeki Rakka’da yaptığı hava saldırılarında, örgütün hareket alanının daraltıldığı kaydedildi.
Örgütün kontrolündeki binaların ve
Suriye içindeki transit yolunun imha
edildiği bilgisi verilen açıklamada,
Suriye’nin kuzeyinde "sahadaki kuvvetlerin eylemleriyle birleşen" hava
saldırılarının da IŞİD'e yönelik baskıyı artırdığına vurgu yapıldı.” (5
Temmuz 2015, Aktaran Al Jazeera)
İşte her şey bu kadar açık... Emperyalizmin saldırıları “sahadaki
kuvvet” olarak değerlendirdiği güçlerle birleşiyor... Bu haliyle emperyalistler açıkça YPG'yi kendilerinin
kara gücü olarak görüyor.

ABD Başkanı Barack
Obama: "Karada Etkili
Bir Ortağınız Olduğunda
IŞİD'in Geriletilebildiğini
Gördük"
Amerikalılar'ın bu açıklamaları
PYD ve Salih Müslim'in, Murat Karayılan'ın açıklamalarıyla da örtüşüyor.
YPG bölgede Amerika'nın kara
gücü gibi hareket etmekte, Amerikalılar da tüm hesaplarını onların
kullanılmasına göre şekillendirmektedir... Hava saldırılarını onların ilerleme veya çekilme yönlerine göre
düzenliyor, kara gücü olarak gördükleri YPG ile koordineli bir şekilde
IŞİD'e karşı savaş adı altında, bölgeyi
emperyalizmin çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar.
Nitekim ABD Başkanı Barack
Obama da, IŞİD'in lojistik merkezi
olan Türkiye sınırındaki Tel Abyad'ın
alınmasından memnuniyetini ifade
ederek "karada etkili bir ortağınız
olduğunda IŞİD'in geriletilebildiğini
gördük" diyerek YPG’yi, karada
kullandıkları ortakları olarak gör-
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düklerini itiraf ediyor.
Emperyalistlerin kendi bölge politikaları, bölgedeki tüm güçleri kendilerine göre düzenleme ve yönlendirme üzerine kuruludur. Ve zaten
IŞİD de bunun için yaratılmıştır. Burada önemli olan emperyalistlerin
istek ve beklentileri değil, bölgedeki
güçlerin buna rıza gösterip göstermemeleridir. Emperyalizmin kendi
çıkarlarına göre tezgahladığı oyunda
rol alıp almamasıdır.
Buna bakıldığında Kürt milliyetçilerinin buna ne kadar hazır olduklarını ve bunu nasıl da bir marifetmiş
gibi pazarladıklarını görüyoruz.
Salih Müslim yaptığı bir açıklama
şöyle diyor:
"Suriye'nin birliği ve tüm haklarıyla tüm oluşumları savunacak demokratik çerçevede bir sistem istiyoruz. Komşu ülkelerle iyi ilişkiler
temelinde toplumlarla ilişkilerimiz
oluşturmak istiyoruz. Teröre karşı
koalisyonun bir parçasıyız. Bunun
üzerine Türk yetkililerinden provokatif
siyaseti bırakmaları çağrısında bulunuyoruz" (1 Temmuz 2015, Cumhuriyet)
Müslim, emperyalist güçlerin bir
parçası olmalarını bu sözleriyle açıklarken, benzer sözler ve rollerini anlatan açıklamaları Murat Karayılan
da dile getirmektedir:
“Çağdaş demokratik bir güç DAİŞ
ile başa çıkabileceğini kanıtladı. DAİŞ’in gücünü kırarak yeni bir ü lkeyi
kurabileceğini de göstermiş oldu. Bu
direniş DAİŞ’i kırdı. Basit bir iş değildi. DAİŞ sıradan bir gü ç değildi.
Devletler başa çıkamıyor. Tü m Suriye
muhalefeti bir araya gelmiş ona karşı
duramıyorlar. Onlar da YPG’den
yardım istiyorlar. YPG onlara da
yardım edecektir. Çü nkü YPG bir
savaş dü zeyi edindi. Artık bir iradedir.
Bir gü çtü r. Bir içeriği var. Bu bir
gerçektir. Bu gerçek kendisiyle ne
getiriyor? Demokratik Suriye devriminin temelini oluşturuyor.” (ANF
23.06.2015)
Devletlerin başa çıkamadığı IŞİD
karşısında, etkili bir güç olmalarıyla
oynadıkları rolü anlatıyor Karayılan.
Ve IŞİD ile başa çıkamayan bu gücün
yani emperyalizmin, kendilerinden

“Köprüyü Geçene Kadar”
anlayışı oportünizmdir;
Herkese ‘dayı’ dersiniz!..
Meral Danış Bektaş: Bir gerilim
yok. Ama biz bu yemin metnini
anayasal bir zorunluluk gereği
okuyoruz.
Feleknas Uca: AB parlamentosunda iken “Türkçe bilmiyorum”
diye Türkiyeli devrimcilerle görüşmeyi reddeden Uca, oligarşinin
parlamentosunda yemin etmek
için harıl harıl Türkçe öğrendi.
HDP Mardin milletvekili Mehmet
Ali Aslan: "Büyük Türk milleti"
yerine "Büyük Türkiye milleti" deyince yeminini tekrarlamak zorunda kaldı.
yardım istemesiyle, kendilerinin de
buna hazır olduğunu belirtiyor.
Bu “yardım”ın nedenine bakıldığında bunun ne anlama geldiği de
açık olarak görülüyor: “Demokratik
Suriye devrimi”... Yani emperyalistlerin yıllardır yapmaya çalıştıkları
Esad yönetiminin iktidardan düşürülmesi... Emperyalist politikanın
bölgede etkin kılınması...
Kürt milletçileri açısından bölgede
kendilerine rol verilmesi ve karşılığında da bir özerk Kürt bölgesinin
oluşturulması veya mümkünse bir
Kürt devletinin oluşturulması temel
önemdedir.
Elbette milliyetçi bakış açısı buna
yol açıyor. Milliyetçi bir hareket olmaları ve Kürt halkının kendi devletine sahip olması talebi nedeniyle
bu normal gibi görülebilir. Ancak
doğru ve meşru mudur? İşte bu tartışmaya muhtaç bir konudur.
Günümüzde milliyetçiliğin, adeta
emperyalizmin oyuncak gibi kullandığı, bir ideolojik savruluş haline
geldiğini çok açık olarak görebiliyoruz. Gerek Sovyetler Birliği'nin
yıkılması sonrasında ve gerekse de
dünyanın değişik bölgelerinde emperyalizmin müdahaleleri sırasında
gördüğümüz gerçek budur. Emperyalistler milliyetçilik kisvesi altında,
bölge halklarını kışkırtarak, kendi
politikalarının aleti haline getirebil-
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mekte ve bölgeleri istedikleri gibi
şekillendirmekte ve yönlendirebilmektedirler. Kafkaslar’dan, Balkanlar’a kadar, uzunca bir süredir Ortadoğu bölgesinde, özellikle de Kürtler
üzerinden benzer politikaları hayata
geçiriyor emperyalistler.
Emperyalistlerin, daha önce Irak'ta
Saddam yönetimini devirmek için,
bölgesel Kürdistan yönetimini nasıl
şekillendirdiğini ve o günden bu
yana da Barzani iktidarını nasıl bir
kukla gibi kullandığını biliyoruz.
Keza Balkan devletlerinden Ukrayna'ya, Gürcistan'a kadar oluşan devletlerin emperyalistlerle girdikleri
ilişkilere ve bölgede oynadıkları role
baktığımızda da aynı şeyi görürüz...
Emperyalizm milliyetçiliği, kendi çıkarları doğrultusunda istediği gibi
kullanmaktadır.
Bu haliyle yaşanan gelişme,
ulusların kaderlerini tayin etmesi
değildir. Tersine ulusların kendi
kaderlerini emperyalizme bağlayarak, yeni bir kölelik zincirini
boyunlarına geçirmesidir.
Her zaman söylediğimiz gibi emperyalistler halklara özgürlük getirmez, kölelik getirirler. Bu gerçek
dün defalarca kanıtlanmış olmasına
rağmen hala daha bu gerçeği görmemek körlüktür. Bu körlüğü yaratan
da milliyetçi bakış açısıdır.
Kürt milliyetçilerinin durumu da
bugün bu şekildedir.

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

Sonuç olarak;
1- Kobane'ye saldıran güç
IŞİD'tir... Bu gücü yaratan ve yönlendiren ise emperyalistler ve AKP'dir.
Ve dolayısıyla yaşanan katliamda
bunlar da rol sahibidirler, sorumludurlar.
2- Katliamın en önemli sebebi,
AKP'nin, bölgede bir Kürt devleti
oluşturulması kaygılarıdır. Bunun
önüne geçebilmek için katliam dahil,
her türlü tezgahı yapabilecek niteliktedirler. Kobane'de yapılan katliamı, PKK ve PYD'yi uyararak, bölgede Kürt devleti kurmanın önüne
geçecekleri mesajını vermek için
yapmışlardır.
3- AKP'nin tezgahladığı bu saldırı
karşısında, Kürt milliyetçileri saldı-
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rının nereden ve nasıl yapıldığını
başlangıçta açık ve net olarak ortaya
koymalarına rağmen, AKP'nin bunu
ret etmesi ve Amerika'nın da AKP'ye
destek vermesi üzerine çark ederek
önceki söylediklerini yalayıp yutmaya
başlamışlardır. Bu haliyle Kürt milliyetçileri kendi iradelerine sahip olmadıklarını göstermişlerdir.
4- Kürt milliyetçileri gerçekte ise,
bölgede emperyalizm eliyle bir Kürt
devleti kurmak veya en azından özerk
bir bölge elde etmek için çırpınmaktadırlar. Bu da kendi iradelerini emperyalizme teslim etmelerine neden
olmaktadır.

5- İradesini emperyalizme teslim
eden milliyetçiler, bu nedenle Kürt
halkının yaşadığı bir katilamın, üstünün örtülmesini kabul edebilmektedirler.
6- Bunun da ötesinde, emperyalistlerin bölgeyi kendilerine göre şekillendirmesinde aktif rol almaktadırlar. Ve emperyalistlerin bölgedeki kara gücü olmuşlardır.
7- Emperyalistlerin bölgedeki
kara gücü olmak, bir halka onur
ve özgürlük getirmez. Tersine halkın
köleleşmesi ve kendi onurunun ayaklar altında çiğnenmesine neden olur.
Çünkü emperyalistler halklara köle-

likten ve onursuzluktan başka bir
şey getirmezler.
8- Emperyalistler kendilerine bağladıkları güçleri öyle bir hale getirirler
ki, bu güçler kendi halkının yaşadığı
katliamları dahi görmezler. Bu haliyle
de halkın, daha fazla katliamlar ve
zulümler yaşamasının da önünü açarlar. Kürt milliyetçilerinin bölgedeki
durumu budur.
Kürt halkı ve bölge halkları emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine
karşı mücadele ve savaş bayrağını
kaldırarak kendi kurtuluşlarını sağlayacaklardır.

EMPERYALİZMİN GAYRİMEŞRU
ÇOCUĞU KANA DOYMUYOR!..
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Kobane'de Kürt halkını katletmek
için saldırıya geçen IŞİD isimli Amerika’nın gayri meşru çocuğu, AKP
beslemesi, ikiyüzün üstünde sivil insanı katledip yüzlerce kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bir saldırı
gerçekleştirdi.
IŞİD'in bu katliamı gerçekleştirmesinde AKP'nin ve Türkiye oligarşisinin başını çektiğini söylemek gerekir... AKP'nin lojistik desteğiyle
bölgede en vahşi cinayetleri işleyen
bu örgütün gerçek yaratıcısı Amerikan
emperyalizmidir... Amerika yarattığı
bu canavarla diğer emperyalistleri
de yanına alarak Ortadoğu bölgesini
yeniden şekillendirmek isterken halkları terörle, vahşi katliamlarla sindirmek ve dize getirmek hesabı yapıyordu. Bu amaçla bölgede yüzlerce
katliam bu örgüt eliyle gerçekleştirildi...
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Emperyalislerin ve AKP'nin elinde,
bölgede istedikleri gibi oynattıkları
bir oyuncak olan IŞİD, Kobane'de
çocuk yaşlı demeden, sivil, savunmasız halkı katlederek bir kez daha
kanlı, vahşi yüzünü sergilemiştir...
Bu saldırıyı gerçekleştiren örgüt
Amerika’nın çocuğu olsa da, Amerika'nın ve diğer emperyalistlerin bölgede rahatça at koşturmalarının önünü
açan ve onlarla işbirliği içinde bulunanlar da bu katliamın gerçekleşmesinden sorumludurlar.
Katliamı gerçekleştiren IŞİD ve
onun yaratıcısı emperyalistler ve Kobane'deki son katliamı bizzat tezgahlayan AKP, halka hesap vermekten
kurtulamayacaktır. Kürt halkının kanını dökenler, katliamlara uğratanlar,
er veya geç halkın adaletine hesap
vereceklerdir. Katiller ne Kürdistan'da
ne de Ortadoğu'da kalıcı olamaya-

caklardır... Hem yaptıkları katliamların hesabını verecek ve hem de
bölgeden defolup gideceklerdir... Kürdistan ve bölge halklarının baş düşmanı olan emperyalistler ve işbirlikçilerine karşı savaşı sonuna kadar
sürdüreceğiz. Bu savaşta emperyalistlerle ve işbirlikçileriyle asla uzlaşmayacak, dökülen her damla kanımızın hesabını soracağız.
Bu hesabı sormaktan kaçanlar,
Kürt halkının kurtuluşunun değil,
daha fazla katledilmesinin önünü açmaktadırlar... Bunları da bir kez daha
uyarıyoruz. Halkımızın katilleriyle
uzlaşmayın, barışmayın... Hep birlikte
katillerden hesap soralım...
Kürt halkımıza baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sadece IŞİD'ten
değil, onun yaratıcısı olan emperyalistlerden ve AKP'den de yaptıkları
katliamların hesabını bir bir sormak
boynumuzun borcudur...

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Ankara

Çorum Eskişehir

Grup Yorum Konseri Çalışmalarının

Coşkusu Tüm Ülkeye Yayıldı
Grup Yorum 30. yıl konserlerinden
birinde daha AKP’nin yasak barikatları parçalanarak yüzbinler Ankara’da Sıhhiye Meydanı’nı doldurdu.
30. yıl konserlerinde yasak barikatlarını yıkan asıl şey Cephelilerin
tüm ülkeye yayılan konser öncesi
yaptığı çalışmalardır. On binlerin,
yüz binlerin alanlara toplandığı her
konserimiz örgütlü tüm Cephelilerin,
halkımızın örgütlü emeğinin ürünüdür.
Konser öncesi çalışmaları kısaltarak özet halinde il il yansıtmaya
çalışıyoruz...

ANKARA
Zonguldak

Sakarya ve Yüksel Caddesi: 2
Temmuz’da Sakarya ve Yüksel Caddesi’nde 15 kişinin katılımıyla binlerce bildiri dağıtımı ve yine Cengizhan ve Şahintepe bölgelerinde 80
afiş yapıldı.
Eryaman: Eryaman’da 28 Haziran’da 100 afiş yapıldı. Ayrıca Sokullu, Ayrancı, Öveçler, Akşemsettin’e
200 ve Mamak’a 100 afiş yapıldı.
Kızılay: 1 Temmuz’da Dede, Kızılay ve Sıhhıye civarında 75 afiş
asıldı. Sakarya Caddesi’nde 1 adet
Yorum pankartı asıldı.

Dersim

Batıkent: Batıkent Metro ve KentKoop Mahallesi’ne 2 adet Grup Yorum pankartı ve 2 Temmuz’da Ankara Batıkent İlk Yerleşim Mahallesi,
Ostim ve Çakırlar Mahallesinde 250
afiş yaptılar.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Halkın Mühendis Mimarları:
Ankara'da 30 Haziran’da Dikmen
ve Kızılay'da çalışma yapan Mühendisler 120 pullama yaptı.
Çankaya: Çankaya'nın Karanfil
Sokak, Olgunlar Sokak, Kızılırmak
Sokak, Esad Caddesi, Tunalı Hilmi
Caddesi, Kuğulu Park, Esad Caddesi
2, Hassas Bölge, Seyran Bağları, İncesu bölgelerinde 20 kişinin katılımıyla yaklaşık 3000’e yakın bildiri
dağıtımı yapıldı.
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ESKİŞEHİR: İl Sağlık Müdürlüğü önü Cemevi ve İl Halk Kütüpanesi önü konser duyuruları 60
farklı noktada bilbordlara asıldı, tramvay duraklarında 50x70 boyutunda
otuz adet afiş asıldı.
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ZONGULDAK: Büyük Ankara Konserine Zonguldak'tan araç
kaldırılacağı haberi 3 Temmuz'da,
Zonguldak yerel basınında çıktı.

İSTANBUL
Sarıgazi: Sarıgazi’de 25 Haziran’da Atatürk Mahallesi, İnönü Mahallesi, Lojmanlar Bölgesi’nde yapılan çalışmada toplam 700 bildiri
dağıtıldı. 26 Haziran’da Demokrasi
Caddesi’ne 300 bildiri halka ulaştırıldı. Demokrasi ve Atatürk Caddeleri
boyunca toplu bildiri dağıtımı yapılarak 4000 bildiri halka ulaştırıldı.

DERSİM
Söylediğimiz Türkülerde Senin de
Sesin Olmalı
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Temmuz'da Munzur Mahallesi’ne
afişleme yapıldı ve Seyit Rıza
Meydanı’nda masa açıldı. Aynı
gün şehidimiz Elif Sultan Kalsen’in mezarı ve ailesi ziyaret
edildi.

Dersim ELAZIĞ
Dersim'de 1 Temmuz'da Grup
Yorum konseri için çalışmalar başladı. Moğultay Mahallesi ve çevresinde afişleme çalışması yapıldı.
Evinin bahçesinde oturan bir aileyle
konser hakkında sohbet edildi. Ardından çalışma kaldığı yerden devam etti. 6 kişinin katıldığı çalışma
saat 21.00’da sonlandırıldı.
Dersim’de 3 Temmuz'da Seyit
Rıza Meydanı ve merkezde kalan
yerlerin tamamına afişlemeler yapıldı. Esnaflar afişleri alarak dükkânlarına astılar. 4 Temmuz'da Atatürk Mahallesi’ne ve Esentepe Mahallesi’ne afişleme yapıldı. Mahallelerde halkla sohbet edildi. 5
Sayı: 477
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Elazığ Yıldızbağları Mahallesi’nde Grup Yorum 30. Yıl Büyük
Dersim Konseri için 7 Temmuz’da
çalışma yapıldı. Mahalle halkı devrimcilere ve Grup Yorum afişlerine
yoğun ilgi gösterdi. Halk devrimcileri evlerine davet ederek desteklerini sundular. Halktan biri Yürüyüş dergisi okumak istedi ve sürekli devrimcileri mahalleye beklediğini ifade etti. Çalışmalar sonucu
Yıldızbağları Mahallesi’ne toplam
500 Grup Yorum 30. Yıl afişi asıldı,
1500 adet ise Grup Yorum 30.yıl
konser bildirisi de halka ulaştırıldı.
Ayrıca 40 Yürüyüş dergisi de okuyucularıyla buluştu.

Bakırköy’de
Konser çalışmalarında emeği geçen çalışanlar ile beraber örgütlenen yemek, 29
Haziran’da Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği’nde verildi. Ailelerinde katılımıyla beraber 21.00’de program başladı. Mahalledeki çalışmalarda
eksik bırakılanlar ve Dersim
genel anlamda eksik
kalanların konuşulduğu sohbette, faşizmin
baskı ve yasaklarına, saldırılarına rağmen
halkın konseri sahiplendiği bunun ise konseri
örgütleyenlerin kararlı duruşundan kaynaklı
olduğu belirtildi. Ama asıl gücün bu tablonun
çok üzerinde olduğu konusunda ortak görüş
çıktı.Toplantıya 25 katıldı.

Grup Yorum Halka Umudun Türkülerini Haykırmaya Devam Edecek!
Grup Yorum bütün baskılara yasaklara karşı direnerek
binlerle meydanlarda türkülerini söylemek için buluştu.
Şimdi de Evvel Temmuz Halk Festival'ini karıştırıyorlar.
Düzen borazancılığını yapanlar, festivalin sadece 4 gün
olduğunu, Grup Yorum’un festivale gelmeyeceğini yayıyorlar. Bunu basına yaymaya çalışıyorlar.
Hatay Grup Yorum Gönüllüleri 6 Temmuz'da buna
dair açıklama yaptı. Açıklamada; "Açacağımız masalarla,
asacağımız afişlerle, toplu bildiri dağıtımlarımızla, kültürümüze ve halkımıza layık bir şekilde sahip çıktığımızı
ve Evvel Temmuz Halk Festival'ine yapılan anti-propagandayı kırıyoruz. Grup Yorum 15 Temmuz günü saat
19:00'da Samandağ Sahilinde olacak" denildi.
Açıklamadan sonra gönüllüler, 2000 bildiri dağıtarak,
"Grup Yorum Halktır, Susturalamaz", "Türküler Susmaz

Çorum Katliamı Şehitlerinin
Mezarları Ziyaret Edildi!
İki Halk Cepheli, 3 Temmuz'da Palabıyık köyüne
giderek Çorum Katliamı’nda şehit düşen Raif Erden
ve Süleyman Atlas’ın mezarını ziyaret ederek mezarın
üzerindeki otları temizleyip, mezar taşlarını yıkadılar.
Her iki mezarın da eksiklerinin tespit edilmesinin
ardından her iki mezara da gül bırakıldı. Süleyman
Atlas ve Raif Erden’in mezar ziyaretinin ardından
2003 kır gerillası şehidi Selhan Top’un da mezarı
ziyaret edildi.
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“Gücümüz,
Bu Tablonun
Çok Üstünde”

Halaylar Sürer" sloganları attı. Kitleye halk sloganlar ve
alkışlarla destek verdi.

Hatay
Halkı Taciz Eden Sivil Polis Aracı
Tahrip Edildi!
İkitelli Mahallesi'nde 2 Temmuz'da 34 AEP 04
plakalı sivil polis aracı sürekli mahalle içinde demokratik
kurumların ve adalet çadırının önünden geçerek halkı
ve devrimcileri taciz etti. Akşam saatlerinde İkitelli
Cemevi'nin önünde 2 Temmuz Katliamı için anma
yapan demokratik kurumların toplanma saatlerinde
tekrar tekrar geçen sivil araç mahallelinin tepkisiyle
karşılaşınca 2.sokağa daldı. Burada sıkışan katil polisler
Halk Cepheli gençler ve diğer kurumlardan mahalle
gençlerinin taşlarıyla sloganlarıyla kovuldu. Camları
indirilen sivil araç arkasına bakmadan kaçarak gitti.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Grup Yorum'un 30. Yılı Ankara'da da Coşkuyla Kutlandı!
Yasakları Aştık! Ankara'da Onbinlerle 30. Yıl Coşkusunu Yaşadık!

Yüzbinler Zulmün Başkentinde
Faşizme Karşı Omuz Omuza!
Valiliğin engelleme kararının mahkeme tarafından iptal edilmesiyle
yüzbinler Sıhhiye Meydanı'na akın
etti! Grup Yorum, Adana, İzmir ve
İstanbul’un ardından 30. yıl konserlerinin 4’üncüsünü Ankara Sıhhiye
Meydanı’nda yüz binlerin katılımıyla
gerçekleştirdi.
Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan konser için, Ankara dışında da
Anadolu'nun birçok ilinde Grup Yorum gönüllüleri gece gündüz çalıştı.
Konserin yapılacağı Ankara'da gidilmedik sokak, afişlenmedik duvar
bırakmadılar. Ses yayın aracı ve konser tanıtım masaları ile de konser
coşkusunu insanlara ulaştırdılar. Konserden iki gün önce yapılan radyo
programlarına katılan Grup Yorum
üyeleri, konser hakkında bilgi vererek
Ankaralılar’ın merak ettiği soruları
cevapladı.
Konser için meydanın düzenlenmesi ve sahnenin kurulması bir gün
önceden başladı. Sahne kurulumu
sürerken, alanın hemen yanındaki
Abdi İpekçi Parkı'nda toplanan Grup
Yorum üyeleri ve gönüllüleri, konser
günü neler yapacaklarını konuştular.
Yapılan toplantı halaylarla sona erdi.
Sahne kurulumu gece boyu sürdüğü için, alanda Yorum gönüllüleri
gece boyunca nöbet tuttular. Halkımızın getirdiği yiyecek ve içeceklerle
ihtiyaçlarını karşıladılar.

Konser sabahı da erkenden alana
gelen gönüllüler, İstanbul'dan gelen
Yorum üyeleri ve gönüllüleri ile
kahvaltı yaptılar. Daha sonra görev
dağılımı yapılıp, hazırlıklara devam
edildi. Konser alanı pankartlarla donatıldı. Yiyecek ve kitap-dergi stantları açıldı. Grup YORUM, Diren Kazova işçileri, Halkın Hukuk Bürosu,
TAYAD, Yürüyüş, Tavır, Halkın Mühendis Mimarları, Dev-Genç stantları,
konser saatinden önce alanda yerlerini
aldı.
Konserin düzenlendiği alan, Ankara'nın en merkezi ikinci alanı olan
Sıhhiye Meydanı olduğundan, trafik
akışı yoğundu. Yol trafiğe kapatılana
kadar, yoldan geçen araçlar, otobüsler
ve yayalar, korna sesleri ve alkışlarla
konseri selamladılar. Yol trafiğe kapatılıp, alana seyirciler alınmaya başladığında, binlerce insan meydana
akmaya başladı.
Anadolu'nun birçok ilinden insanlar, konser için Ankara'ya geldiler.
Çorum, Zonguldak, Düzce, Akşehir,
Kırıkkale ve çevre illerden birçok
insan, tuttukları otobüs ve minibüslerle konserde yerlerini aldılar.
Konser saat 18.00’de başladı.
Sahneye “Türküler Susmaz, Halaylar
Sürer” sloganı ve alkışlarla çıkan
Grup Yorum, omuz omuza vererek
kitleyi selamladı. Konser, enstrümantal müzik eşliğinde dans göste-

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

risiyle başladı.
Grup Yorum, dinleyicilerini şu
sözlerle selamladı:
“İstanbul’da da olduğu gibi, bize
yasaklamak istedikleri alanımızı yine
onlara teslim etmedik, mücadelemizle
bu alanı da, Sıhhiye Meydanı’nı da
kazandık. Konser veremeyelim, sizlerle buluşamayalım diye yapmadıklarını bırakmıyorlar. 30. yıl konserlerimizi de engellemek için her şeyi
yaptılar. Stadyumlara başvurduk, yasakladılar; meydanlara başvurduk,
yasakladılar. Önce Adana’da on binler
olduk, sonra İzmir’de yüz binler olduk, ardından İstanbul’daki konser
yasağı kararını parçaladık ve bugün
buradayız; yasaklamak istedikleri
Ankara’nın göbeğindeyiz, Sıhhiye
Meydanı’ndayız. Saraylar sizin, stadyumlar-meydanlar bizimdir. Bugün
hep beraber tarihimize bir yolculuk
yapacağız. Yolumuz bazen Dersim’e
uzanacak, bazen hapishanelere gideceğiz, bazen yol göstericilerimizin,
önderlerimizin, bazen ustalarımızın
yanına varacağız. Dünyayı dolaşacağız beraber ve dünya halklarının
direnişini selamlayacağız. Konserimize hepiniz hoş geldiniz.”
“Dünden Yarına Ustalarımız/Ruhi
Su” adını taşıyan ve Ruhi Su şarkılarını yeniden düzenledikleri yeni
albümlerinden “Ay Dost” parçasına
klip çekeceklerini söyleyen Grup Yo-
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rum, şarkının klibinde alandan görüntülerin kullanılacağını belirtti.
Konser esnasında bir konuşma
yapan Grup Yorum üyesi İnan Altun,
konser yasaklarına ve AKP'nin baskılarına değindi. AKP'nin en iyi yaptığı şeyin katletmek olduğunu söyledi.
Konserde, eski Grup Yorum solistleri Efkan Şeşen, Özcan Şenver
ile şairler Ahmet Telli, Mehmet Özer
ve avukat Ebru Timtik de sahne aldı.
Ahmet Telli, kendisinin şiiri olan ve
Yorum'un ilk albümünün adını taşıyan
Sıyrılıp Gelen şiirini okudu ve Yorum'un hep yanında olduğunu belirtti.
Şair Mehmet Özer’de şiirlerini okuyup, Grup Yorum üyelerine karanfil
hediye etti.
Beşik Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra, senfoni orkestrası
ve Grup Yorum Ankara Halk Korosu
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da konser boyunca gruba eşlik etti.
Grup Yorum tarihinin anlatıldığı konserde, halaylar çekildi, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Rusça türkü ve marşlar
söylendi. Yaklaşık 3 saat süren konser,
Çav Bella marşının hep bir ağızdan
söylenmesiyle son buldu. Konserde,
"Türküler Susmaz, Halaylar Sürer",
"Faşizme Karşı Omuz Omuza" ,
"Grup Yorum Halktır, Susturulamaz",
"Mahir, Hüseyin Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş", "Hırsız, Katil AKP",
"Elif, Şafak, Bahtiyar, Yıkılacak Saraylar" sloganları atıldı.
Sıhhiye Meydanı ve meydana çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılırken,
bulvar üzerine polis barikatı kuruldu.
TOMA ve çevik kuvvet meydanın
girişinde ve ara sokaklarda bekledi.
Konserin bitmesinin ardından, dağılan
halka polis aracından izin süresinin
dolduğu belirtilerek, “Dağılmazsanız

müdahale edilecek” anonsu yapıldı.
Polisin provokasyonu avukatların ve
Grup Yorum üyelerinin araya girmesi
ve konser görevlilerin duyarlı tavrı
sayesinde önlendi.
Dağılan kitle sloganlarla polisin
provokasyonunu teşhir edip, Kızılay'a
yürüdü ve Haziran Ayaklanması’nda
polis tarafından vurularak katledilen
Ethem Sarısülük'ün vurulduğu Güvenpark'a geldi. Burada ayaklanma
şehitleri için kısa bir anma yapıldı.
Tüm yasaklama çabalarına ve
provokasyonlara rağmen, alanları
AKP faşizmine terk etmeyen Grup
Yorum sevenleri, "Grup Yorum Halktır Susturulamaz!" sloganının gerçekliğini bir kez daha dosta düşmana
göstermiş oldu.

Türküler Susmaz
Halaylar Sürer!

Burası Dersim!

Bizim Topraklarımızda Halk Düşmanlarına Geçit Yok!
Dersim Halk Cepheliler 2 Temmuz'da Grup Yorum konserinin afişlerini
yaparken katil polis tarafından gözaltına

alınmak istendiler. Neslihan Albayrak,
Dilan Poyraz, Dünyamalı Kef ve Mehmet polisler tarafından önce kimlik bahanesiyle durduruldular, daha sonra
ise “konser için izin alınmadı, afiş yapamazsınız” denilerek gözaltıyla tehdit
edildiler.
Halk Cepheliler ise polisin engelleme
çabasına afişlemeye devam ederek cevap verdiler. Sanat Sokağı'nın sonundan
Cumhuriyet Caddesi'ne doğru giden
Halk Cepheliler ajitasyon çekmeye ve
afişleme yapmaya devam ettiler. Bunu
hazmedemeyen katiller 4 Halk Cepheliyi
3 Akrep, 1 TOMA, Doblo sivil araç, 2
otobüs çevik kuvvetle gözaltına almak
istedi. Yerlerde sürükleyerek Halk Cephelileri akrep aracına koydular. Ama
yanlış kapıya gelmişlerdi. Dersim halkı
evlatlarını sahipsiz bırakmadı. Kahvelerden, kafelerden, taksi duraklarından
gelen halk polisin elinden, araçların
içinden 4 Halk Cepheliyi aldılar. “Dersim Faşizme Mezar Olacak” “Grup
Yorum Halktır Susturulamaz” sloganlarıyla caddeden polisi kovdular. Daha
sonra afişleri de polisin elinden alan

Halk Cepheliler tekrardan afiş yapmaya,
halkı konsere çağırmaya devam ettiler.
Akşam üstü Seyit Rıza Meydanı'nda
masa açıldı. Yüzlerce el ilanı halka
ulaştırıldı. Dersim merkezi yüzlerce
afişle donatıldı. Esnafla çaylar içildi
yaşananların ve olacak konserin sohbeti
edildi. Yine masaya gelen halkla olayla
ilgili konuşuldu ve konsere geleceklerini
belirttiler. Dersim Halk Cephesi’nin
bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada:
"Burası bizim topraklarımız. Her karışında devrimcilerin kanları dökülmüş,
bedeller ödenmiştir. Size kim bu rahatlığı veriyor? Sokak ortasında keyfi
bir şekilde istediğim zaman gözaltına
alırım demekle gözaltına alamazsınız.
Karşınızda koskoca bir halk deryası
var. Bakın 100’den fazla insan işini
gücünü bırakarak bizleri sahiplenmeye
geldi. Sizin buna gücünüz yetebildi
mi? Hayır! 1 hafta önce baskınlarla 5
arkadaşımızı tutukladınız sırf konserimizi yapamayalım diye. Ama bakın
karşınızdayız gene, afişlerimizi asmaya,
bildirilerimizi dağıtmaya devam ediyoruz." denildi.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Grup Yorum 30. Yıl Etkinliklerinde Yasak
Barikatlarını Yıka Yıka İlerliyor

Grup Yorum Halktır Susturamazsınız!
Grup Yorum Devrimin Sanatçılarıdır
Durduramazsınız!
Grup Yorum halktır, susturamazsınız! Yasaklarınız, hakın katılımını
engellemek için sokaklara astığınız
pankartlarınız, yüz binlerin alanlara
çıkmasını engelleyemez, engelleyemedi.
On binler, yüz binler, milyonlar...
Adana’da, İzmir’de, İstanbul’da ve
şimdi de Ankara’da meydanları doldurdu.
Grup Yorum; devrim yolunda,
zulmün başkentinde, yasak barikatlarını yıka yıka ilerliyor...
Baskı ve yasaklar faşizmin genel
karakteridir. Grup Yorum’un 30. Yıl
konserleri sürecinde buna bir kez
daha tanık olduk.
Önce stadyumlarda konser yapmamızı engellediler. Stadyumlar olmazsa meydanlarda yaparız dedik.
Bu sefer de meydanları yasaklamaya
kalktılar.
Faşizmde gerekçe çoktur. Gerekçeleri genellikle yalan ve demagojiden

ibarettir. Bu kez ki gerekçeleri ise
bir doğruya işaret ediyordu: “Halkta
infial yaratabilir.”
Halk için demokrasinin, bağımsızlığın, adaletin, insanca yaşamın
olmadığı bir ülkede; halkın infial
halinde olması gerekmez mi?
“Barış, huzur, istikrar” diyorlar.
Seçimlerden beklentileri de bu oldu.
Halk için demokrasinin, bağımsızlığın, adaletin, insanca yaşamın olmadığı bir ülkede; hangi barıştan,
huzurdan, istikrardan söz edilebilir?
Evet, sorunun öznesi halktır.
Muhalif pek çok kesim de haklı
olarak yasaklamayı protesto etti.
Stadyumların, meydanların, türkülerin
yasaklanması “sanata, sanatçıya
düşmanlık olarak” ortaya konuldu.
“Canım ne var, bırakın türkülerini
söylesinler” diyenler oldu.
Oysa sorun tek başına Grup Yorum’a, sanata, sanatçıya düşmanlık
değildir.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
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Grup Yorum’un temsil ettiği düşünce; konserlerde verilen mesajlar;
yüz binlerin, milyonların düzene muhalif bir amaçla toplanmaları; orada,
o meydandakilerin halk olmaları...
İşte yasaklamanın temel nedeni
bunlardır.

ONLAR, Meydanları
Halkı Düzene Taşımak
İçin Doldurdular
BİZ, Devrim Saflarına
Çağırmak İçin
Dolduruyoruz !
İşte aradaki fark bu kadar nettir.
Konserlerimiz, oligarşinin seçim
oyununun hemen sonrasına denk geldi. Seçim mitingleriyle halkın enerjisinin de boşaltıldığı bir süreçti.
Düzen partileri AKP, CHP, MHP,
iktidarın olanaklarını, düzen partisi
olmanın olanaklarını kullanarak halkı
meydanlara toplamaya çalıştılar. Ne
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için? Aldatmak için. Oylarını aldıkları
kitlelerin duygularını, özlemlerini,
umutlarını da çalmak için. Halkın
çözüm bekleyen sorunlarını çözmek
için değil emperyalizmin, IMF’nin,
Dünya Bankası’nın, yabancı ve yerli
tekellerin, NATO’nun direktiflerini
yerine getirmek için...
Kürt milliyetçileri, reformizm,
oportünizm de HDP ile girdiği seçim
yarışında meydanlara topladığı halka
vaatlerde bulundular.
Bir yanda düzen partileri; bir
yanda HDP, söylemleri farklı olsa da
tüm bu partilerin ortak yanı, halkı
düzene yedeklemektir. Parlamentoyu
çözüm olarak göstermektir. Arayış
içinde olan kitleleri düzen içinde tutmaktır. Biri; sol görünerek, diğeri;
milliyetçi, muhafazakar görünerek
yapıyorlar bunu.
Kitlelerin arayış içinde olduğu,
sorunlarına çözüm aradığı bu nedenle
dinamik olduğu, ancak devrimci bir
alternatifin kendisini güçlü olarak
hissettiremediği mevcut koşullarda
düzen partileri meydanları büyük
oranda doldurdular. Halk kitleleri seçimlere yüksek bir katılım da gösterdi.
Ancak bu durum halk kitlelerini
kaybettiğimiz anlamına gelmiyor.
Halk kitlelerinin düzene yedeklendiği
anlamına gelmiyor.
Bunun böyle olmayacağı bilimsel,
tarihsel, sınıfsal bir gerçektir.
Gerçektir, çünkü sağı ile solu ile
düzen partileri ve onların çözüm diye
gösterdikleri parlamento halkın sorunlarını çözmez, çözemez.
Düzene muhalif kesimlere umut
diye gösterilmeye çalışılan HDP balonu çok çabuk sönecektir. Çelişkilerin böylesine keskin, çok yönlü ve
halkın beklentilerinin olduğu bir ülkede, beklentilere cevap veremeyenler
kısa sürede silinip giderler.
Ve yine bir başka gerçek konserlerimizde meydanları dolduran yüz
binlere, milyonlara varan kitleler halkımızın adalet özlemidir, umutlarının
büyüklüğüdür, umudun devrimcilerde
olduğuna dair inancıdır. Devrimci
politikaların gücüdür.
İktidarın olanakları yoktu arka-

mızda. Düzene dayamamıştık sırtımızı. Tersine yüz binleri, milyonları
yasaklamaların, baskı ve saldırıların
altında topladık meydanlarda. Polisin
konserlere katılmayın diye pankartlar
asarak, halka tehdit savurduğu bir
ortamda, yüz binler katılıyor konserlerimize...
Grup Yorum’un meydanlara
seçimlerin hemen arkasından topladığı yüz binler halkın gerçek
devrimci muhalefetini temsil ediyor.
Devrimci dinamikleri göstermektedir.
Biz halkımıza kendi iktidarını
kurması çağrısı yapıyoruz. Kendi sorunlarını kendisinin çözebileceğini
söylüyoruz. Biz sadece çağrı yapan,
söyleyen de değil, bunu yaşamı ve
pratiğiyle de ortaya koyanız. Kuru,
boş bir söylem ve vaat değil. Kanımızla, canımızla, ödediğimiz bedellerle çağırıyoruz.

Türkülerimizden
Korkuyorlar
Çünkü, türkülerimiz halkın türküleridir. Halkın acıları, sevinçleri,
sevdası, geçmişi, yarınları, umutları
vardır o türkülerde. O türküler bir
çağrıdır:
“Gündoğdu, hep uyandık
Siperlere dayandık
Bağımsızlık uğruna da
Al kanlara boyandık
Yolumuz devrim yolu
Gelin gardaşlar gelin
Yurdumuza faşist dolmuş
Vurun gardaşlar vurun”
...
O türküler hiçbir engel tanımaz:
“Biz ki en sağır kulaklara
Sevdalar fısıldardık
Sabah serinliği taşırdı, ezgilerimiz”

Konserlerimiz Tek
Başına Bir Konser
Olmadı; Örgütlenmenin,
Örgütlemenin
Direnişe Destek

Vermenin, Direnişe
Çağrının Aracı Oldu
Konserlerimiz her zaman, normal,
sıradan bir konser olmanın ötesinde
olmuştur. Böyle de olması gerekir.
Normal, sıradan bir konser olsa
hiç kuşku yok ki oligarşinin yasaklarıyla, baskılarıyla değil teşvikleriyle
karşılaşırdık.
Biz sanatı, sanat için yapan olmadık. Biz sanatı, halk için yaptık.
Türkülerimizi halk için söyledik.
O meydanlarda türkülerimizi söylerken, devrim sloganlarımız susmadı.
Omuz omuza halaylarımız gelecek
güzel günlerin umudunu taşıyordu.
O bilinçle, o umutla halaya duruyoruz
omuz omuza.
Türkülerimizi, halaylarımızı direnişlere taşıdık. Nerede bir haksızlık
var, nerede bir direniş var, emekçiler
nerede adalete, umuda susamışlar
orada olduk. Yanlarında, önlerinde,
içlerinde...
Çünkü bir iddiamız var bizim.
Konserlerimiz, bu iddianın ifadesiydi. Konserlerimiz düzene karşı
örgütlenmenin aracı, halk için mücadele etmede örgütleyiciydi.
Oligarşi de konserlerimize hiçbir
zaman sıradan, alelade bir konser
gözüyle bakmadı. “Bırakın söylesinler, alt tarafı bir konser, orada
sadece türkü söylüyorlar” diye düşünmedi oligarşi. Pek çok demokrat,
ilerici, muhalif için şaşırtıcı gelebilecek yasaklamaların nedeni, oligarşinin konserlerimizin politik içeriğini
görmesindendir.

Korkuyorlar;
Çünkü Biz Halkız,
Çünkü Biz
Emperyalizme, Faşizme
Karşı Savaş Çağrısıyız!
Halk; düzene muhalif, çıkarları
düzene karşı olan Türk, Kürt, Arap,
Laz, Çerkes... Alevi, Sünni... işçi,
köylü, memur, öğrenci, aydın, esnaf,
mühendis... her milliyetten, azınlıktan,
her mezhepten, her sınıf ve tabakadan
bir avuç sömürücü azınlık dışındaki

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

herkestir.
Hedefimiz; emperyalizmin ve oligarşinin düzenine son vermek, halkın
devrimci iktidarını kurmak. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm. Yani
devrimdir.
Kurtuluşumuz; silahlı, silahsız,
yasal, yasadışı her yöntemle, meşru
olduğumuz bilinciyle hareket etmekten geçiyor.
Emperyalizm ve oligarşinin tüm
politikalarının özü, bu savaşı bitirmek,
engellemek içindir.
Ne yapsalar nafile.
Bitiremiyorlar, engelleyemiyorlar.
Onlar saldırdıkça, onlar katlettikçe
biz daha da çoğalıyoruz.
İşte meydanlardayız, yüz binlerle,
milyonlarla...
Ülkemiz tablosu belki de hiç olmadığı kadar açık ve belirgindir.
Bir, oligarşi cephesi-AKP.
İki, halk kesimlerini düzene yedeklemeye çalışan düzen solu; Kürt

milliyetçileri, reformist ve oportünist
kesim.
Üç, devrim için savaşı büyüteceğiz
diyen ve düzeni yıkacağız diyerek
kitleleri devrim saflarına çağıran
Cephe.
Grup Yorum konserleri gösteriyor
ki, umutları hızla düzen dışına kayabilecek olan milyonlar, yüz binler var.
Yaratmaya çalıştıkları düzen içi
umutlara rağmen, tek başımıza kalmamıza rağmen, “terörist” ilan edilip
hedef gösterilmemize rağmen yüz
binleri meydanlara taşıyoruz.
Düzen partilerinin, düzenin solu
güçlerin, reformizmin, oportünizmin
sahte umutlarla düzen içinde tutmaya
çalıştığı kitleler; aldatıldıklarını görmekte gecikmeyeceklerdir.
Devrimci bir alternatifin kendisini
güçlü bir şekilde gösterdiği koşullarda
bu kitleler hızla devrimcilere yönelecektir.
Emperyalizm ve oligarşinin korkusu
asıl olarak burada ifadesini buluyor.

Korkularını büyüteceğiz. Yoksul,
ezilen, emekçi halkımızla meydanlarda, konserlerde, halk örgütlenmelerinde buluşacağız. Savaşacak ve
savaştıracağız.

Sonuç Olarak
Bir, faşizm tek başına sanata, sanatçıya değil, asıl olarak halka düşmandır. Konser yasaklarının da, meydanları halka kapatmalarının da özü
budur.
İki, onlar halkı düzene yedeklemeye,
düzen içinde tutmaya çalışıyor. Biz
halkı kendi iktidarını kurmak için
savaşmaya çağırıyoruz. Bunun için
korkuyorlar.
Üç, konserlere gelen yüz binler halkın
devrimci dinamiklerinin gücünün
göstergesidir.
Dört, hiçbir güç milyonlarla buluşmamızı engelleyemeyecek. Grup Yorum 30. yılında da önüne çıkan barikatları yıka yıka devrim yolunda
ilerliyor.

Evlatlarımızın Sesini Dışarıya Taşımaktan
Asla Vazgeçmeyeceğiz!

TAYAD'lı Aileler bir yandan Bakırköy Hapishanesi’ndeki
evlatlarının sürgün edilmemesi için geceli gündüzlü nöbet
tutarken, diğer yandan da iki gün önce Silivri Hapishanesi’nde
asker ve gardiyanlar tarafından aylık rutin arama esnasında
hücrelere zorla girerek evlatlarının elleri ve ayakları kelepçelenerek zorla süngerli hücrelere konulmasına da sessiz
kalmadılar. 1 Temmuz’da Silivri Hapishanesi’nin önünde
yapılan basın açıklamasına 15 kişi katıldı. Basın açıklaması
slogan atılarak iradi olarak bitirildi. Açıklamada, “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir!”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atıldı.
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Açıklamada şunlara değinildi: “Saldırı emrini alan 6070 civarı gardiyan azgınca evlatlarımıza saldırmış, işkence
yapmıştır. Hücre havalandırmasında yüzükoyun yere yatırılan
evlatlarımızın elleri ve ayakları arkadan bağlanarak ters
kelepçe yapılmış; bu da yetmemiş evlatlarımız süngerli
hücreye atılmıştır. Tecrit işkencesiyle evlatlarımızı teslim
alamayan AKP iktidarı ve onun işkencecileri her fırsatta
evlatlarımıza saldırmaktadır. Bu yaşadığımız ne ilk ne de
son saldırı olacaktır. TAYAD’lı Aileler olarak bu devleti
çok iyi tanıyoruz. Buca’dan, Ümraniye’den, Ulucanlar’dan,
19-22 Aralık Katliamlarından tanıyoruz. Sırtımıza inen
coptan, yediğimiz tekme ve tokatlardan tanıyoruz. Bu güne
kadar ne biz ne de evlatlarımız hiçbir saldırı karşısında diz
çökmedik, boyun eğmedik. Her saldırınızdan, işkencenizden
başımız dik çıkmayı bildik. Bundan sonra da öyle olacağız.
Biz ve evlatlarımız her saldırınızda direnip boyun eğmemenin
haklı gururunu yaşarken sizler işkenceciliğinizin, acizliğinizin
utancıyla yaşayacaksınız” denildi.
Açıklama sonrası tutsaklara para yatırmak için içeri
giren Melih Işık’a jandarmada kendisine komutan dedikleri
biri ‘senin aranman var’ diyerek keyfi bir şekilde gözaltına
almıştır. Bunun üzerine TAYAD’lı Ailelerin evlatlarından
olan Melih, savcılıktan serbest bırakılıncaya kadar bir an
yalnız bırakmamıştır.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
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Melis ALPHAN
Yüz Binlerce İnsana Konser Yasaklayan Ülke
Hürriyet, 27.06.2015
***
Bir ülkede gerçekten özgürlük olup
olmadığı pek çok şeyden anlaşılabilir.
Ama sanat illa ki üst sıralarda gelir.
Ne kadar politik, kışkırtıcı, muhalif
olursa olsun -ki en çok da bu yüzdensanat sınırsız özgürlüğü hak eder.
Çünkü sanatsal özgürlük sadece
sanatçıların kendilerini özgürce ifade
etmeleri değildir. Sanat aynı zamanda,
insanların buna erişimi ve kültürel
hayatta yer almalarıyla da ilgilidir.
Kendini şu ya da bu nedenle ifade
edemeyen milyonlarca insan bir şarkıya eşlik ederek iletişim kurabilir.
Bu nedenle, sanatsal özgürlüğün
olmadığı bir ülkede "demokrasi vardır"
demek açıkça yalan söylemektir.
Birleşmiş Milletler'in 2013'te yayımladığı Sanatsal İfade Hakkı Raporu'na göre dünyanın dört bir yanında
sanatçılar politik, dini, kültürel ve
ekonomik çıkarların arasında sıkışıp
kalmış durumda. Sanatçılar öldürülüyor, saldırıya uğruyor, hapse atılıyor.
Sansür gırla. Bu konuda Türkiye'nin
sicili de hayli kabarık.
Sanatçıların pek çoğu bu durumdan
etkilense de, özellikle Grup Yorum
büyük ölçüde sıkıntı çekenlerden.
2015'te 30'uncu yılını kutlayan
Grup
Yorum
elemanlarına
Ali SİRMEN

Grup Yorum Dava Açmalı
Cumhuriyet, 26 Haziran 2015
***
Seçimler geçip, gitti, mitingler
bitti, ama büyük kentlerde yine meydanlar insan almıyor. Geçenlerde Adana’da Uğur Mumcu Meydanı’nda 70
bin kişi toplanmıştı, ardından İzmir’de
Gündoğdu’da bir araya gelenler 400
bine ulaştı. Siyasi parti liderlerini
kıskandıran bu kalabalık meydanlar
otuzuncu yılını kutlayan Grup Yo-
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ilerihaber.org, "Bu 30 yıl nasıl geçti?"
diye sormuş. Cevapları: "Türkiye gibi
geçti. Memleketimizin tüm acılarıyla,
sevinçleriyle, coşkusuyla donandık
bu 30 yıl içinde."
Elemanlarının tutuklu olmadığı bir
dönem yok. Bir müzik grubu için acı
olduğu kadar, yaşadığımız ülkenin
yönetim anlayışını da ortaya koyan
bir veri bu.
"Bu ses hiç susmayacak" sloganı
da buradan çıkma, haliyle.
Grup Yorum 25'inci yılını 2010'da
İnönü Stadyumu'nda 55 bin kişiyle
kutladı. Sonra 150 bin, 350 bin, 550
bin derken, en son Bağımsız Türkiye
konserlerinde 1 milyon oldular.
Evet, sözünü ettiğimiz epey politik
bir grup. Ama sanat da dahil olmak
üzere, hayatta politik olmayan bir şey
var mı?
Theresa Bayer'in dediği gibi, "Sanatçılar politik olmaktan kaçamazlar.
Onlar kömür madenindeki kanaryalardır. Bizim şarkı söylemeyi bırakmamız, baskıcı zamanların yakın olduğunun işaretidir."
Grup Yorum, 'halkı olabildiğince
egemenlerin politikalarından az etkilenebilir hale getirme' çabasında olan
bir müzik grubu. "Tarihsel ayrım gereği,
ezilenlerin safında olanı korumak, onun
yanında olmak bir görev" diyorlar.
"Sanatı, sanatçıyı burjuvazi etkileyeceğine biz etkileyelim" diyorlar.
Milyonlar onların sesiyle coşkuyu
yakalıyor, umut doluyor, meydanlarda
öfkesine yandaş buluyor.
Bugüne kadar farklı tarza sahip
birçok sanatçı Grup Yorum'un sahnerum’un eseri. Bu böyle devam edecek
ve konserler zincirinin üçüncü halkası
Ankara Sıhhiye Meydanı’nda olacaktı.
Olacaktı ama, Ankara Valiliği izin
vermedi.
Valiliğin nedeni ise “konserin bazı
kesimlerin tepkisini çekmesi olasılığı”.
Aslında Ankara Valiliği’nin varlık nedeni böyle bir olasılığın gerçeğe dönüşmesinin önüne geçmek. Başka bir
deyişle bazı kesimlerin tepkilerinin
özgürlüğü kısıtlamasını engellemek.
Valilik devletin o ildeki temsilcisidir ve devletin işlevinin orada yü-

sine çıktı. 'Yavuz Bingöl'ler oluşacağına, halkın sanatçıları oluşsun' düşüncesindeler. Yeni bir nesil kayıp
başka yere gidiyorken, onlara "Durun,
size de bir şeyler söyleyeceğiz" demek
için yollar aramanın devrimci sanatçıların en doğal çabası olması gerektiği
kanaatindeler.
Yeniyi denerken ustalarını da sahipleniyor, Cem Karaca'larla, Mahsuni'lerle yürüyorlar.
Beğenin beğenmeyin, dinleyin dinlemeyin, görüşlerine katılın katılmayın,
Grup Yorum bu ülkenin 30 yıllık değerlerinden. Ne olursa olsun her duyarlı
ve ilerici yurttaş bu sese sahip çıkmalı,
onun yaşamasını istemeli.
30'uncu yaşlarını büyük stadyumlarda, on binlerce dinleyiciyle birlikte
kutlamak istediler. İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana ve Elazığ'da stadyumlara
başvurular yaptılar. Oyalandılar önce;
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleriyle,
spor kulüpleriyle yazışmalar, görüşmeler oldu.
Sonuçta, hepsinden red cevabı aldılar.
Tüm stadyumların kapısı onlara
kapatıldı. Sonra mecburen konserleri
meydanlara çektiler. Ancak Valilikler
Ankara ve İstanbul'da meydanlardaki
konseri de yasakladı. Neyse ki mahkeme İstanbul'daki konser için Valilik'in kararını iptal etti. Pazar günü
konser gerçekleşecek.
Mesele Grup Yorum olduğunda
insan hep aynı şeyi düşünüyor...
Bu nasıl bir acizliktir ki...
Birileri türkülerden korkuyor.
rütülmesini sağlar.
Devletin görevi, vatandaşın ifade
özgürlüğünü kullanmasının önündeki
engelleri kaldırmak, yani olayımızda
Sıhhiye Meydanı’nda konserin yapılmasını sağlamaktır.
Ne zaman bir özgürlüğün kullanılması söz konusu olursa, onun alanını temizlemek, devletin, asli görevidir. Valilik onu yapacağı yerde,
“Kusura bakmayın devlet asli görevini
yerine getiremiyor, sizden de, özgürlüklerinizin çiğnenmesine boyun eğmenizi istiyor” diyor.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Tutsaklarımız Mahkemeleri Devrimin Kürsüleri Haline Getirmişlerdir!

O KÜRSÜDE EVLATLARIMIZIN
YANINDAYIZ!
TAYAD’lı Aileler
Adalet istiyoruz. Biliyoruz bu düzende adalet yok. Adaleti biz kendi ellerimizle koparıp alacağız. Bu uğurda bedel ödüyoruz. Kimi zaman tutuklanıyor kimi zaman katlediliyoruz
ama asla adalet talebimizden vazgeçmiyoruz.
Çünkü bu düzene öfkeliyiz kin doluyuz. Bu düzen evlatlarımızı katletti. Bu düzen evlatlarımızı dört duvar
ardına hapsetti.
Bizi evlat özlemi ile yakan, çocuklarımızın yüzüne hasret bırakan bu
düzendir.
Çocuklarımızı tecrit zulmü ile
teslim almak için, her türlü yönteme
başvuruyorlar. Katliam yapmaktan, en
temel insani haklarını ellerinden almaya varacak kadar denemedikleri
yöntem kalmıyor. Tüm bu saldırılar
karşısında evlatlarımız ölümüne direniyor. Mücadelelerinden tek bir
milim bile sapmıyorlar. Bizler onların dışarıdaki sesi olma sorumluluğunu taşıyoruz. Evlatlarımızın mücadelesinden, direnişinden güç alarak
biz de dışarıda mücadele ediyoruz.
Peki mücadelemiz yeterli mi?
Gerçekten evlatlarımızın taleplerini
tüm kulaklara duyuracak nitelikte
bir mücadele verebiliyor muyuz?
Çocuklarımıza bu işkenceleri yapanlara, katledenlere karşı hak ettikleri cevabı verme cüretine her zaman sahip
miyiz? Evlatlarımızı her koşulda
sahiplenebiliyor muyuz? Sahiplenmemiz evlatlarımızın ödediği bedellere, onların düşman karşısında
gösterdiği cürete denk düşmelidir.
Aynı zamanda mahkemelere katılmak, yeni yeni insanların o mahkemeleri izlemelerini, tutsakların savunmalarını dinlemelerini sağlamak
da bizim işimizdir. O mahkeme salonları devrimin birer kürsüsü haline getiriliyor tutsak savaşçılarımız tarafından... Orada halkın adaleti anlatılıyor. Ülkemizdeki adaletsizlikler,
zulüm ve açlık; emperyalizme ve oli-

garşiye karşı savaşmanın zorunluluğu anlatılıyor. Kısacası devrim ve sosyalizm inancını haykırıyor savaşçılarımız....
Bu sesi en çok dışarıya taşıması gerekenler bizler; TUTUKLU VE
ŞEHİT AİLELERİDİR.
Her ailemiz bu mahkemelere katılımı arttırmak için çalışmalıdır.
Bir kişinin dahi o mahkemelere
katılımını sağladığımızda o çok öfke
duyduğumuz düşmana bir yumruk
daha atıyoruz demektir.
TAYAD’lı olmak hapishanelerde
tutsakları sahipsiz bırakmamak demektir. Hapishanede tutsakları sahiplenmek ise, sadece görüşlere gitmek, kıyafet, para, kitap yatırmak değildir. Düşman karşısında da tutsaklara sahip çıkmak mahkemelerde evlatlarını yalnız bırakmamaktır.
Evet çocuklarımız tutsak edilerek
bir bedel ödüyorlar. Bunun için canlarını hiçe sayabiliyorlar. Her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmiyorlar.
Bizim mahkemelerde yargılanan
tutsaklarımız da, adalet mücadelesi
verdikleri için oradalar. Bir ömrü
adalet mücadelesinin bedeli olarak ortaya koydukları için tutsak edildiler.
Savaşçı tutsaklarımız TAYAD’lıların evlatları, yakınları ya da inandıkları değerler düşmanlarımız tarafından yok edilmeye çalışıldıkları
için oradadırlar... O hesabı sormak için
oradadırlar.

Tutsakların mahkemelerine katılmak aynı zamanda politik bir görevdir.
Politik olmak; sınıf ve örgüt bilinciyle her türlü sorunla ilgilenmek, bu
sorunlara çözümler üretmek, üretilen
çözümlerin uygulanmasında yeralmak, bu şekilde geleceği yaratma çabası içinde olmaktır. Yaşanan gelişmelere ilişkin karar vermek ve değiştirme çabasıdır.
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Bu sahiplenme aynı zamanda politik bir görevdir de. Devrim için
yapılan her iş; iktidar mücadelesinde
tuttuğumuz her mevzi, bizi devrime
biraz daha yakınlaştırıyor demektir.
Mahkemelere katılmak, daha fazla insanın katılmasını sağlamak, orada devrimin propagandasını yapan tutsaklarımızı yalnız bırakmamak devrimin ve devrimcilerin meşruluğunu
yaygınlaştırmaktır. Mücadelemizde
yeni adımlar atmak, politik görevlerimizi de yerine getirmek demektir.
Tutsak ve şehit aileleri yalnızca
hak gasplarının mücadelesini veren;
tutsakların kitap ve giysi ihtiyaçlarını karşılayan aileler değildir.
Onlar henüz 12 Eylül faşizmi döneminde "önce evlatlarını sonra da
onların düşüncelerini sahiplenenler"dir.
Devrim ve sosyalizm için mücadele edenlerdir. Tutsaklarımıza sahip
çıkmak aslında TAYAD’lıyı TAYAD’lı yapan değerleri savunmaktır.
Önünde diz çökülen bir mücadele anlayışını savunmaktır.
TAYAD'lı demek onuru ve emeği
savunmak demektir. TAYAD'lı olmak saygınlıktır. Çünkü; TAYAD'lılar her yerde oldular... Mahkeme önlerinde, hapishanelerde, aile ziyaretlerinde, birisinin başı sıkıştığında,
adli siyasi farketmez işkence ve baskı gören kim varsa yanında oldular.
Her zaman ezilenin ve adalet arayanın yanında oldular. Adalet mücadelesinin ana güçlerinden oldular
yani. Tutsaklarımıza mahkeme önlerinde sahip çıkmak, onların neden
tutsak düştüklerini anlatmak ve adaletin uygulanmasını sağlamak TAYAD'lıların görevidir.
Tutsaklarımız gözbebeğimizdir.
Onları nasıl hapishane hücrelerinde
yalnız bırakmıyorsak mahkemelerde de yalnız bırakmamalıyız. Bunu
dost düşman herkese göstermeliyiz
pratiğimizle.
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MLKP 5. Kongresi:
Kürt Milliyetçi Harekete Tabi
Olmanın “Teorik” Sefaletidir!
Birinci Bölüm
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MLKP'nin 19 Kasım-1Aralık
2014 tarihinde gerçekleştirdiği 5.
Kongre'sinin kararlarını okuyan (Bkz:
Atılım, Sayı:170, 24 Nisan 2015)
herkes, "Kongreyi neden toplamışlar?" sorusunun cevabını arayacaktır mutlaka. Bulacağı en kısa,
özlü cevap da şu olacaktır: Kürt
milliyetçi harekete tabi olduklarını
ilan etmek ve buna teorik zemin
oluşturmak...
MLKP'nin tarihini ve pratiğini bilenler için alınan kararların, kararlara
zemin oluşturmak için uydurulan yalanların ve "teorilerin" süpriz bir
yanı yoktur. Çünkü MLKP tarihi ve
kongreleri, geçmişin inkârıdır. Ancak
şu da bir gerçektir ki, ne kurulduğu
1994'teki, ya da Gazi Ayaklanması
sonrasında "Partiyiz" dedikleri
1995'teki MLKP'dir, ne de 2009 Eylül'ünde gerçekleştirilen 4. Kongre
öncesinin MLKP'sidir. Hatta 5 ay
sonra ESP'lileştiği dönemin MLKP'sinden de gerilere düşmüştür.
Kuşkusuz bu noktaya birden bire
gelmemişlerdir. MLKP'yi bu noktaya
üzerlerinde taşıdıkları ve önünü alamadıkları veya almadıkları olumsuzlukları getirmiştir. Bunların başında devrim hedefli mücadele için
gerekli olan ideolojik netlik, siyasi
cüret, örgütsel bağımsızlık, politik
tutarlılık gibi özelliklere sahip olmamaları yer almaktadır. Bunların
yerine uzlaşmacı, rekabetçi, düzen
içi, sivil toplumcu anlayış gelişmiş,
Kürt milliyetçilerinin kuyruğuna takılmalarıyla noktalanmıştır. MLKP'yi
bu noktaya getiren olumsuzlukları
olarak, sol içi ilişkilerde faydacılığını,
rekabetçiliğini, yalan-demagoji üzerinden politika yapmasını, kitleleri
aldatmasını, emperyalizm ve oligarşiden Kürt sorununu çözmesini beklemesini de eklemeliyiz.
5. Kongre ile MLKP, geçmişi bir

kez daha inkâr etmiş, kuyrukçuluk ve yardakçılığın da ötesinde
her şeyiyle Kürt milliyetçilerine
tabi olmanın yolunu düzlemişlerdir. Bunun için "emperyalist küreselleşme" gibi uyduruk bir kavramın arkasına gizlenmeye çalışmışlar, kararlar almışlardır. Yine
"Anti-kapitalist Müslümanlar vb.
adlar altında ortaya çıkan örgütlenmelerle politik ittifak" kurma
kararı alarak Kürt milliyetçilerinin
denetiminde, ABD'nin BOP'inde yer
almasının koşulunu oluşturmuşlardır.
1994'ten 2015'e... Eksikleri, yanlışları, şablonculuklarıyla da olsa
Sovyet tipi ayaklanma ile devrimsosyalizm anlayışından "bölgesel
devrim", "dünya devrimi" anlayışına... Yani söylemde de olsa Marksizm-Leninizm savunuculuğundan
Troçkizm’e dümeni kırmışlardır.
Daha da ötesi, emperyalizmin bölge
politikalarını hayata geçirmekte yaşadığı sorunları "fırsat" olarak değerlendiren ve emperyalizmin
BOP'un hayata geçirilmesinde rol
üstlenmek isteyen PKK politikalarına "bölgesel-Ortadoğu devrimi"
diyerek yer almanın koşulunu yaratmışlardır.
İşte MLKP'nin geldiği yer burasıdır. Şimdi 5. Kongre'de alınan söz
konusu kararlara, gerekçelerine ve
"hedeflerine" bakalım...

"Politik Gelişmeler ve
Rejimin Yapısı"
Söz konusu başlık altında yapılan
tespitler ya yanlıştır ya da sürece
dair yaptıkları kimi tespitlere uygun
politika ve pratiği hayata geçirmemişlerdir.
Örneğin: Birinci maddede şunlar yer almaktadır:
"1- Rejimin faşist niteliği değişmemiş (...)" doğru tespitinin deva-

mında; "ancak yarı askeri biçimi ortadan kalkmıştır. (...)", "2007 genel
seçimlerinden başlayarak generaller
partisi gerilemeye, giderek çözülmeye uğradı (...) Rejim (...) yarı
askeri faşist diktatörlük, faşist
diktatörlük biçimini aldı. (...)" tespiti
yapmışlardır.
Bilinmektedir ki, "generaller partisi", "yarı askeri" vb. tanımları
burjuva aydınlarına aittir. Türkiye'nin
emperyalizmin yeni-sömürgesi olduğu,
TSK'nın da bunda belirleyici durumda
bulunduğu gerçeğini gizleme amaçlıdır. Bu durum MLKP'nin Türkiye
tahlilini yanlış yaptığını ama asıl
olarak da burjuva, küçük burjuva aydınlarından ne ölçüde etkilendiğini
görmemizi sağlamaktadır.
2., 3. ve 4. maddelerde de; "devlet
krizi"nden, bunun "devrimci olanakları misliyle artırdığı"ndan, "rejim krizinin devrimci krize dönüşmesinin olanaklarının daha fazla
belirdiği"nden, "Bunlar"ın, "devrimci çözümü yegane seçenek olarak
öne çıkardığı"ndan söz ediyorlar.
Haziran Ayaklanması'nın "devrimci durumun açığa çıkışı" olduğunu ve "ortaya çıkan devrimci durumun bir devrimci yükselişe dönüştürülmesinin koşulları mevcuttur"
diyorlar.
"Dönemin temel görevi, bütün
ilerici, devrimci, halkçı güçlerin,
bütün ezilen halk kesimlerinin "politik özgürlük" bayrağı altında birleştirilerek faşizmin karşısına dikilmesidir" deniyor.
Evet, emperyalizm döneminde,
devrimlerin maddi temeli tüm dünya
ülkelerinde mevcuttur. Emperyalizmin yeni-sömürgesi olan Türkiye'de
de devrimci durum mevcuttur. Devrimcilere düşen görev de, mevcut
milli krizi olgunlaştırmaktır. Yani,
barışçıl olmayan mücadeleyi temel
alan politik mücadeleyi yükseltmek,
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halkı bilinçlendirip devrimci mücadeleye katmaktır. Parti-Cephe, bunu
yapmaktadır.
MLKP'nin pratiği ise yukarıdaki
tespitlere uygun düşmemektedir.
"Yapılması gereken"lerin tam tersini yapmaktadırlar. Zira Kürt milliyetçi hareket ile birlikte, kuruluş
amacı ve işlevi kısaca Kürt halkının
silahlı kurtuluş umudunun ve Türkiye
solunun tasfiyesi olan HDP "bayrağı"
altında halkları seçim sandıklarına
yönlendirmişlerdir. Tam da emperyalizmin ve oligarşinin, sistemin derinleşen krizinin önüne geçmek,
halkları devrim hedefinden uzaklaştırmanın en önemli araçlarından biri
olan seçimleri halklara "umut" olarak
göstermişlerdir. Yüzde on seçim barajı geçmeye olmadık misyonlar
yüklemişlerdir. Öyle ki demokratik
devrimin, hatta sosyalizmin yolunun düzlenmesi olarak tanımlamışlardır.
Kısacası MLKP, tespit ettiği "devrimci durum"a uygun davranmamaktadır. Tam tersine "devrimci
durum"un, sistemin yükselen krizinin önüne geçmeye çalışmaktadır.
HDP, ESP ve MLKP yöneticilerinin
seçim sürecinde "istikrar unsuru
olma" yönündeki açıklamaları hiç
de az değildir.
5. maddede; "Kürt ulusal özgürlük hareketinin kendisini faşist
rejime eylemli biçimde dayatmasının
sonucu olarak; (...) devletin Abdullah
Öcalan'ın şahsında Kürt ulusal varlığını tanımak zorunda kalması"nın
"bir kazanım" olduğunu, "Türk şovenizminin nispi gerilemesine yol
açtığı"nı, "süre giden çift taraflı
ateşkes"in “ulusal demokratik savaşımın eseri" olduğunu vurguluyorlar.
Tabi ki, PKK'nin bağımsızlık hedefinden nerelere kadar gerilediğini,
emperyalizmin ve oligarşinin tasfiyesini gönüllü kabul ettiğini, silahlı
mücadeleyi mahkûm ettiğini, tasfiyede sonlara gelindiğini görmezden
geliyor MLKP...
Aksi de mümkün değil zaten.
Devrim, bağımsızlık gibi hedefleri

olmadığından PKK'nin geldiği yeri
"başarı" olarak değerlendirmek
MLKP için zorunluluk oluyor. Zira
"İmralı süreci" denilen, PKK'nin ve
Türkiye solunun tasfiyesi sürecinin
asli unsuru ve destekçilerinden biri
de MLKP'dir.
6. maddede; oligarşinin Kürt
milliyetçi hareketi; "tasfiye etme temel hedefinden vazgeçmediği"ni
kabul etmek zorunda kalmışlar. Oligarşinin; ‘Bireysel, kültürel haklar
çerçevesinde en geri zeminde çözümlerini’ dayatmaktadır. (...)" gerçeğini de es geçmemişler.
Kürt milliyetçilerinin ise, "kolektif ulusal demokratik haklar talebini yükselttiğini" belirtiyorlar.
Buna da; "'demokratik özerklik' sömürgeciliğin sınırlandırması projesidir" diyerek inandırıcılık kazandırmak istemişlerdir.
Ancak yalan söylemektedirler.
Zira Kürt milliyetçi hareket, silah
bırakma, tasfiye karşılığında "Anayasal vatandaşlık", A. Öcalan'ın
koşullarının düzeltilmesi ve yasal
zeminde (HDP'de) politika yapmalarına izin verilmesini istemektedirler.
"Demokratik özerklik" ile vurgulanan, AB'nin "yerel yönetim şartı"ndan başka bir şey değildir. Türkiye'den istenen de konulan "çekince"nin kaldırılmasıdır.
MLKP yalan söylemeye, başta
kendi insanları olmak üzere, tüm
halkı aldatmaya devam ediyor. Şunları söylüyorlar; "Kürt ulusal sorununun bütün kapsamıyla çözümü,
sadece, inkârın değil; sömürgeciliğin
de yenilmesi, demokratik halk devrimi ve Sovyet Cumhuriyetler Birliği
yolundan mümkün olacaktır."
"Kürt ulusal sorununun", "şu kadarının", "bu kadarının" "çözümü"

MLKP'nin ve HDP içerisinde yer alan ya da destekleyen tüm solun devrim-sosyalizm kavramlarını kullanmalarını nedeni, halkların
özlemlerini sömürmek, devrimci, sosyalist görünmek istemelerindendir.
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diye bir şey yoktur. Ulusal sorunun
tek çözümü vardır, o da, anti-emperyalist, anti-oligarşik savaşla
varılacak demokratik halk devrimidir, sosyalizmdir. Çünkü ulusal
sorunu var eden emperyalizmdir.
Fakat MLKP'nin, iktidarın ele
geçirilmesi, devrim, sosyalizm diye
bir hedefi yoktur. Faşizmle "müzakere" edilerek, HDP'nin yüzde on
seçim barajını aşmasıyla... Türkiye'nin demokratikleşeceği ve
Kürt sorununun çözüleceğini bolca
propaganda ettiler. Şimdi de %13
oy ile barajı geçtiklerine göre "Kürt
sorunu"nun da çözülmesi gündemdedir!
MLKP'nin ve HDP içerisinde yer
alan ya da destekleyen tüm solun
devrim-sosyalizm kavramlarını kullanmalarını nedeni, halkların özlemlerini sömürmek, devrimci, sosyalist
görünmek istemelerindendir.

"5. Kongre Kararlarının
Devrimci Hedefleri"
Bu başlık altında önce "geçmiş"
mahkûm ediliyor. Böylece "özeleştiri"ye zemin hazırlanıyor. Aynı
zamanda böylece ciddi bir örgüt varmış görüntüsü yaratılıyor. "Yeni dönemin perspektifleri" adı altında
da Kürt milliyetçi harekete tabi olma
kararları alınıyor.
"Partimizin dönem içindeki ideolojik, siyasi, örgütsel kazanım ve
başarılarını, gerilik ve zayıflıklarını,
yeni süreçteki görev ve sorumluluklarını, Türkiye ve Kürdistan'daki siyasal, toplumsal durumu ve yakın
gelecekte bu konulardaki gelişmelerin
alabileceği biçimleri bölgedeki ve
dünyadaki politik ve iktisadi gelişmelere bağlı görevleri tartıştıklarını"
belirtiyorlar. Bunların 5. Kongre'de
"yeni ufuklar açtığı"nı vurguluyorlar.
Açılan "yeni ufuklar"ın en başında
geçmiş mahkûm ediliyor. Örneğin
şunlar sıralanıyor:
"(...) MK'nın iç örgütlenme, önderlik anlayışı ve çalışma tarzı konusunda 4 Kongre sonrası yaşadığı
ve bütün partiyi derinden etkileyen
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kritik hatalar, iradesizlikler, başarısızlıklar,
- Geçmişi 4. Kongre kararları
temelinde yönetememe, "Parti anlayışındaki gelişmeleri pratikleştirmede, partiyi farklı işlevli ve farklı
biçimli örgütler ve cepheler toplamı
olarak yükseltmede irade birliği zayıflığı, tutukluk, zikzaklar,
- Partinin politik önderlik ve politik mücadele anlayışının, tarzının
uygulanmasında geriye düşüş,
- Manevi birlikte, yoldaş devrimcilik atmosferi ve ilişkilerindeki
zayıflama,
- Örgütlülük düzeyinin düşüklüğü,
- Kadro politikasında ideolojik
ve siyasi bakımdan niteliksel gerilemelere uğrayanlarla uzlaşma biçimindeki parti yaşamını şiddetle
etkileyen ağır hatalar,
- Politik askeri cepheyle etkili
bir politika yapmadaki başarısızlık,
(...)
- Gençlik örgütünün ideolojik çözülüşüne ve örgütsel dağılışına seyirci
kalınması başta olmak üzere bir dizi
konuda özeleştiri temelinde yeni dönem
perspektifleri geliştirildi."
Görüldüğü gibi 5. Kongre’de öncesine dair olumluluk yoktur. Ancak
yayın organlarına bakıldığında görülecektir ki, 5. Kongre öncesinde
de MLKP ve yönetimi kusursuzdur.
Aldığı kararlar ve pratiği "en doğru", "en M-L", "en komünist"tir.
Nitekim Eylül 2014'te, yani
MLKP'nin kuruluşunun 20. yılı nedeniyle yaptıkları değerlendirmede
şunlar vurgulanmaktaydı: "MLKP
yalnızca hazır gündemlere müdahalede bulunmakla yetinmedi, gündem belirledi. Mücadelenin ön saflarında yer aldı, öncü parti olarak
mevzilendi."
Kısa bir süre önce böylesi değerlendirme yapılırken, daha sonra tam
tersi değerlendirme yapabilmişlerdir.
İşte böylesine gayrı ciddidirler.
PKK'ye tabi olma yönünde kararlar alacakları için zemin oluşturma
çabasıdır yapılanlar, söylenenler.

"Yeni Dönem
Perspektifleri" Kürt
Milliyetçi Harekete Tabi
Olma Kararlarıdır
Geçmişi neredeyse tamamen
olumsuzlayan, mahkûm eden MLKP
5. Kongresi, "çare"yi "yeni dönem
perspektifleri" adını verdikleri, Kürt
milliyetçi harekete tabi olmakta bulmuşlardır. 5. Kongre sonrası, yani
içinde bulunulan süreç "yeni dönem"
olmaktadır.
MLKP 5. Kongre'sinin "çare"
olarak tanımladığı "yeni dönem"e
gerekçe yapılan iki karar olmuştur.
Bunlardan birincisi, MLKP'nin biçimine ilişkindir ve şöyledir:
"Kongremiz başlatılan, fakat
hedefe ulaşmayan yürüyüşün tamamlanmasını, MLKP'nin farklı
işlevli, farklı biçimli örgütlere ve
cepheler toplamı olarak var edilmesi
direktifini verdi. (...)"
Diğer karar da şöyledir:
"5. Kongre, aynı zamanda Kürdistani bir güç olan partimizin, örgütlenme ve siyasi mücadele perspektiflerinde Kuzey parçasıyla sınırlanmaması Kürdistan bütününe
dayanan bir sosyalist yurtseverlik
anlayışıyla hareket edilmesi ufkunu
açtı (...), MLKP'nin Türkiye ve Kürdistan birleşik partisi niteliğinin
güçlendirilmesini, partinin uluslararası imzasındaki "Türkiye Kuzey
Kürdistan" ifadesinin "Türkiye-Kürdistan" olarak değiştirilmesini, Kürdistan örgütünün yeniden düzenlenmesini kararlaştırdı."
Alınan her iki "karar" da, görüleceği gibi Kürt milliyetçi harekete
tabi olma ve daha ötesi Kürt milli"Kürt ulusal sorununun", "şu
kadarının", "bu kadarının" "çözümü" diye bir şey yoktur. Ulusal
sorunun tek çözümü vardır, o da,
anti-emperyalist, anti-oligarşik
savaşla varılacak demokratik
halk devrimidir, sosyalizmdir.
Çünkü ulusal sorunu var eden emperyalizmdir.

yetçi hareketin "ihtiyaçlarını" gidermeye yöneliktir. Daha da ötesi
iki karar, bugünkü pratiklerinin ilanı
olmaktadır.
Şöyle ki, MLKP'nin Türkiye toprakları üzerinde devrim, iktidar hedefli herhangi bir örgütlenmesi ve
mücadelesi yoktur. Türkiye'de önce
ESP olmuşlardır. Peşi sırada HDP'de
Kürt milliyetçi harekete tabi olmuşlardır.
MLKP bugün Kürt milliyetçi hareketin yönlendirmesi ve ihtiyaçları
doğrultusunda faaliyet yürütmektedir.
Pratikte de olsa Kobane'de, Rojova'da, Şengal'de... Kuzey Irak'taki
"Medya Savunma Alanları" denilen bölgede PKK tarafından eğitilmekte, PKK-PYD saflarında savaşmaktadırlar.
MLKP Türkiye'de ve yurt dışında,
"çağrı"lar yayınlayarak "savaşçı"
toplamaktadır. MLKP'ye biçilen misyonlardan biri de budur. "Çağrılarına"
olumlu cevap verenler PKK veya
PYD saflarında "IŞİD'e karşı savaş"
adı altında bir yanıyla ABD'nin bölge
politikalarını (BOP'u) hayata geçirmesinde yerlerini almaktadırlar. Kısacası söz konusu iki karar
MLKP'nin, PKK'nin İran, Irak, Suriye ve Türkiye'deki her türlü faaliyetine tabi olmasını sağlama amaçlıdır. Nitekim bugün Türkiye'de,
Irak'ta ve Suriye'de PKK'nin denetiminde faaliyet sürdürmektedirler.
Aksini hiç kimse iddia edemez.
Kürt milliyetçileri Irak'ta, İran'da,
Suriye'de KDP başta olmak üzere
diğer Kürt örgütleriyle zaman zaman
fiziki çatışmaya girmektedir. Türkiye
Kürdistan'ında kendine biat edenler
dışında tüm örgütlere siyaset yasağı
uygulamaktadır. Daha ötesi örgütlerin
yöneticilerini, kadrolarını, insanlarını
öldürerek, baskı uygulayarak örgütleri
tasfiye etmiştir. Tüm bunlar ortadayken ve bilinirken MLKP (ve kimi
örgütlerin) böyle bir durumu da yapmışlardır. Şimdi de Kürt milliyetçilerine tabi olmuşlardır.
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Sürecek
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SORUDA

Meşruluk Nedir?

Bilgi
güçtür

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz

1- Meşruluk nedir?
Meşruluğun sözlükteki karşılığı
"yasallık"tır. Fakat meşruluk kavramı sözlükle açıklanamaz.
İki sınıf var diyoruz. Bunlar proletarya ve burjuvazidir. Proletaryanın meşruluğa bakışı farklı burjuvazinin meşruluğa bakışı farklıdır.
Proletaryayı, ezilen tüm halkları
temsil eden bizlerce meşruluk; bu
düzenin hiçbir yanıyla meşru olmadığına, her şeyiyle kökten yok edilmesine ve devrimin zorunluluğuna
inanmaktır. Yani meşruluğa inanç,
devrime, sosyalizme ve ideolojimize Marksizm-Leninizm'e inançtır.

2- Bu düzen
neden meşru değildir?
Ülkemiz emperyalizmin yeni
sömürgesi olup, oligarşi tarafından
faşizmle yönetilmektedir. Dolayısıyla bu yönetim meşru değildir. Bu
düzen meşru değildir.
Düzen tamamen kendi çıkarlarını düşünen ve bunun için halkı
sömüren, açlığa, yoksulluğa mahkum eden ve halka karşı işleyemeyeceği suçun olamayacağı bir
düzendir. Halkların yoksulluğu,
açlığı, ölümü düzenin kendini
devam ettirebilmek için halka karşı
uyguladığı, reva gördüğü yaşamdır.
Böyle bir düzen nasıl meşru olsun?
Diğer yandan halka zulüm uygulayan, halkların kurtuluşu için
mücadele eden devrimcilere işkence, baskı, zulüm uygulayan bu düzenin meşru olmadığını ortaya koymaktadır.
Milyonlarca yoksulun, açın
olduğu bir ülkede, bir avuç asalağın

sefahat içinde yaşaması
düzenin gayrı-meşruluğunu göstermektedir.

3- Oligarşinin
meşruluk anlayışı
nedir?

Oligarşi tüm yasalarını kendini korumak için
çıkartır. Ve bu yaptığı
yasaların dışında hareket eden herkes ve her şey gayrı-meşrudur kendi
düzeni açısından. Oligarşi meşruluğu kendi koyduğu yasalara hapsedip, bu şekilde açıklar.
"Benim yaptığım yasalara, ben
uymayabilirim. Ama, sen yaptığım
yasaların dışına çıkarsan; yaşarsan, örgütlenirsen, hak ararsan,
sesini çıkarırsan, yasalara uymazsan gayrı meşrudur" deyip oligarşi
halka bu anlayışını dayatır.
"Hakkını mı arayacaksın, benim
istediğim gibi arayacaksın. Grev,
direniş, çadır kurmak yasaldır,
fakat fiiliyatta yasaktır. Ve bunlar
meşru da değildir. Basın açıklaması, konser, miting mi yapacaksın,
benim istediğim yerde, istediğim
zaman yapacaksın" deyip, kitlelerin
hak arama mücadelesini kendi yasaları çerçevesinde meşru görüp,
bunun dışına çıkanları gayrı meşru
olarak adlandırıp, her türlü saldırıyı
mübah görür, gerçekleştirir.

4- Devrimcilerin meşruluk
anlayışı nedir?
Bu düzen meşru değildir. Meşru
olan devrimcilerdir. Onların savunduğu sosyalist toplumdur.
Devrimciler için meşruluk, sosyalizm ve halkların çıkarına olanın
savunulması ve o doğrultuda mücadele edilmesidir. Ve bu mücadelede
yapılacak her eylem dilekçe vermekten, silahlı eylemlere kadar düzeni
geriletecek her faaliyet meşrudur.
Meşruluğuna, haklılığına inanmayan bir devrimci, mücadeleyi geliştiremez, oligarşiye karşı direnemez.
Halka umut verecek, özgür kılacak her çalışma, devrimcilerin meş-
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ruluğuyla yaratılabilir ancak.
Bu doğrultuda devrimciler, oligarşinin yasalarına hapsolmadan,
kendi meşruluklarına, tarihsel haklılıklarına inançla mücadele ederler.
Bu meşruluk bilinciyle bedel ödemekten kaçınmazlar.

5- Meşruluk anlayışında
solun çarpıklıkları
nelerdir?
Solun meşruluktaki başlıca çarpıklıklarından biri anti-emperyalist,
anti-oligarşik olmayışlarıdır. Ki bu
durum, emperyalizmin politikalarına yedeklenmeleri sonucunu doğurmuştur.
Güncel olarak örneklendirecek
olursak; Kürdistan'da, Kobane'de
vd. bölgelerde emperyalizmin çıkarları, politikaları doğrultusunda yapılan (ÖSO, Eğit-Donat, Deltaforce
vb.) birliklerini meşru görebilmektedir. Veya Kürt milliyetçi hareketin
oligarşiyle yaptığı "barış" görüşmeleri de bu çerçevede meşru görülmektedir. Aynı süreç seçim döneminde de karşımıza çıkmaktadır.
Sonuç olarak; kendi öz gücü ve
meşruluğuna, ideolojik haklılığına
inanmayan, kendine ve halka güvenmeyen solun böylesi bir durumda
boşluğa, yanlışa düşmesi, ideolojik
olarak emperyalizmin politikalarına
yedeklenmesi kaçınılmazdır.
Düzen yasaları ve düzen içi hak
arayışlarıyla kendini sınırlayan "sol",
devrimci meşruluğu kavrayamamıştır
ve buna uygun pratik de sergileyemez. Bunun içindir ki, mücadelesi
düzen sınırları dışına çıkamaz.
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6- Meşruluğa inanmayan
devrimi geliştirebilir mi?
Devrim, tüm yönleriyle meşruluğa dayanarak gelişir, büyür. Meşruluğuna inanmayan devrimi geliştirip, halkı örgütleyemeyeceği gibi en
küçük bir hak arama eylemini dahi
geliştiremez. Çünkü, her direniş
kendi gücünü, meşruluğundan alır.
Ki direnişin sonucunu belirleyen de
bu güçtür.
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Devrimi gerçekten istemek
sözlü olarak dile getirmekten
ibaret değildir. Pratikte devrimin gerçeklerini yerine getirmek için mücadele zorunludur.
Ve bu mücadeleyi belirleyen
(biçim, yöntem ve boyutunu)
meşruluk bilinci ve inancı
olmaktadır. Bundan dolayıdır
ki, kendi meşruluğuna inanmayanlar devrim mücadelesini de
büyütüp, geliştiremezler.
Devrimi büyütmek için
kendi meşruluğumuza inanmak, bu doğrultuda mücadeleyi
büyütmeliyiz.

7- Halka
meşruluğumuzu
nasıl kavratabiliriz?
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Doğru ve haklı olan HALKLARIN
VE DEVRİMİN ÇIKARLARIDIR.
MEŞRULUĞUMUZUN TEMELİ TARİHSEL HAKLILIĞIMIZDIR. Tarihsel haklılığımızın iki önemli ayağı
vardır.
Birincisi, mevcut düzenin yıkılıp yerine, yeni bir düzenin kurulmasının tarihsel
olarak zorunlu olmasından; çünkü tarihte hep böyle olmuştur. İlkel toplumdan köleci topluma, köleci toplumdan kapitalist
topluma, nasıl tarihsel zorunluluk olarak
geçilmişse kapitalist toplumdan sosyalizme de aynı tarihsel zorunluluk içinde
geçilecektir.
İkincisi, emekçi halkların her türlü haklarını elde edebilmesi ve sömürülmeden, baskı ve zulüm görmeden, yaşayabilecekleri bir düzeni ancak eski düzeni
yıkmakla kurabilecekleri gerçeğinden
kaynaklı, devrim mücadelesi haklı ve meşrudur.

Devrimci mücadele halkın
omuzlarında yükselecektir. Yani,
devrim önderlerinin deyimiyle,
"devrim kitlelerin eseridir". Ancak
bu kendiliğinden olamaz. Halkın
örgütlenmesi, kendi kurtuluşu olan
Devrimci Halk İktidarı için mücadele etmesi gerekmektedir. Bu
durumda halkı kendi iktidar savaşını verebilmesi için örgütlemek,
bilinç taşımak ve bunun meşruluğunu kavratmak biz devrimcilerin
öncelikli görevleri arasındadır.
Bugün halk akın akın mücadeleye koşmuyorsa, savaşın içinde yer
almıyorsa bu bizim halka mücadelenin meşruluğunu tam, yeterli kavratamamamızdan, halka tam anlamıyla ulaşamamamızdandır.
Haklıyı, doğruyu, kendi çıkarının
devrimci mücadele olduğunu kavramış, bilince çıkarmış bir halk savaşta
yerini alır. Aksi durumda, düzenin
propagandası daha etkili olacaktır. Ve
halk mücadelenin meşruluğuna inanmayacaktır. "Halkı savaştırıp, savaşı
halklaştırmak" da, halkın devrim
mücadelesinin meşruluğunu kavrayabilmesinden, bizim halka bu meşruluğu kavratabilmemizden geçer.

8- Meşrulukta ilkeli
olmaktan ne anlıyoruz?
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Biz Cepheliler açısından ilke ve
kurallar net ve somuttur. Ve M-L
savaş ideolojisi tüm pratiğini ilkeleri, kuralları çerçevesinde uygular.
Marksist-Leninist ideolojinin
savunulması ve bunun için bedel
ödenmesi ne kadar meşru ise buna
karşı ihanet etmek, düşmanla işbirliği yapmak, emperyalizm ve kapitalizmi meşru görmek, halkın kurtuluşu için silahlı mücadeleyi meşru
görmemek ve bunu savunmak o
kadar gayrı meşrudur. Solda bu çarpıklığı sıkça görürüz.
Solun bir kısmı bu ihanet, teslimiyet dediğimiz yanları meşrulaştırabilmiştir. Büyük Direniş’in hainlerini solun sahiplenmesinde olduğu
gibi. İhanet ve teslimiyetin meşru
görüldüğü noktada çarpıklık, tükeniş, çürüme başlamıştır.
Bizler için meşrulukta ilkeli
olmak, M-L ideolojisi çerçevesinde,
emperyalizme ve oligarşiye karşı
halkı örgütleyip, bu doğrultuda M-L
ideolojimiz çerçevesinde her türlü
eylem şekliyle kavgayı büyütmektir.

9- "Devrimci şiddet
meşrudur" diyoruz.
Neden?
Emperyalizm ve işbirlikçisi oli-

garşinin her türlü yöntem ve araçlarla halklara, devrimcilere, sosyalizme saldırması karşısında devrimci şiddet olmazsa olmazdır. Ki oligarşinin katliamlarına, baskı, zulüm
ve işkencelerine karşı şiddetle karşı
koymak en meşru savunma şekli ve
direniş biçimidir.
Biz Devrimci Halk İktidarı’nı
savunuyor ve bunun savaşını veriyoruz. Marksist-Leninist olarak bu
iktidar hedefimize sadece düşmanın
fiili saldırılarına karşı direnerek ulaşamayız. Elbette her baskıya karşı
direnişi örgütleyecek ve kendimizi
savunacağız. Ancak sosyalizm
hedefimize, halk iktidarı hedefimize emperyalizm ve oligarşiye karşı
devrimci şiddeti uygulayarak düşmana darbeler vurarak ulaşacağız.
Bunun içindir ki; dünyada ve
ülkemizde emperyalizm ve oligarşiye karşı silahlı mücadele veren tek
örgütüz. Devrim ve sosyalizme
ancak ve ancak devrimci şiddetle
ulaşabiliriz.

10- Meşruluğuna inanç,
iktidar iddiamızdır diyoruz.
Neden?
Tüm pratiklerimiz, faaliyetlerimiz, eylemliliklerimiz devrim ve
sosyalizm iddiamıza olan inancımızdır. Harcadığımız tüm emekler,
ödediğimiz ve ödettiğimiz tüm
bedeller iktidar iddiamızın meşruluğuna olan inancımızın göstergesidir.
Meşruluğuna inanmayanlar düşman karşısında direnemez, çatışamaz:
Bu nedenle önce savrulurlar...
Sonra düzene yamanırlar... Başka
yolu yoktur.
Biz meşruluğumuza inanırsak,
doğruluğumuzu, haklılığımızı beynimize kazırsak yapamayacağımız
şey yoktur.
Bizim iktidar iddiamız bir ütopya değildir. Biz bilimsel, M-L ideolojinin netliğiyle, kararlılığıyla
savaşıyoruz. Bizi savaşımızda
güçlü kılan da bu yüzden, inanç ve
meşruluğumuzdur.
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Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
Kanımızı Sokağa Akıttıklarında Nasıl Geri Adım Atmadıysak,
Yönetmeliklerle, Okuldan Atılma Tehditleriyle De Geri Adım Atmayacağız!

HALK İÇİN BİLİMSEL, PARASIZ EĞİTİM İÇİN
DEMOKRATİK LİSE, DEMOKRATİK LİSELER İÇİN
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTEMEYE DEVAM EDİYORUZ!
Yine faşizm boş durmadı. Bir önceki yazılarımızda da üstüne vura
vura söyledik. Bize tatil yok, çünkü
bize rahat yok...
Biz güya "tatildeyken" iktidar yine
bizden habersiz, okullar bile kapalıyken
yemedi, içmedi "bizim için" öğrencileri yakından ilgilendiren yeni MEB yönetmeliği yayınlandı.
Yayınlanan MEB yönetmeliğine göre; sınıf tekrarından “facebook
cezası”na kadar birçok “yenilik” yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren yönetmelikte dikkat çeken bazı değişiklikler şöyle:
1- Devamsızlık nedeniyle sınıfta
kalma süresi 45 günden 30’a indirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10
günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun
başarısız sayılacaklar. Raporlu olarak
ise 60 gün devamsızlık yapılabilecek.
AKP, bu değişiklikle öğrencilere diyorlar ki, “okul dışında hiçbir yere gitme... Toplumsal olaylarla ilgilenme.
Biz sana ne veriyorsak onu al...”
2- “Milli ve manevi değerlerin
yanı sıra genel ahlak ve adaba uygun
olmayan, yanlış algı oluşturabilecek
tutum ve davranışlarda bulunmak” da
okuldan uzaklaştırma nedeni olarak
gösterildi.
Ne demek bu?
AKP böyle bir gerekçeyle kendisi
gibi düşünmeyen her öğrenciyi okuldan
uzaklaştırabilir, okuldan atabilir. “Milli ve manevi değerlerin” ölçüsü nedir?
Kim “milli”? Ülkemizin yer altı-yer
üstü tüm kaynaklarını, değerlerini emperyalistlere peşkeş çeken, ülkemizi talan eden, yağmalayan, Amerika’nın
uşaklığını yapan AKP mi “milli” dir?

Hangi manevi değerlerden bahsediyorlar? İşbirlikçiliğin, vatan hainliğinin,
halk düşmanlığının “maneviyatı” mı
olur?
Bu yönetmeliğe göre AKP gibi işbirlikçi sahtekar, yalancı olmayan
herkes gayri-milli olacak; ya onlar gibi
olunacak ya da okuldan atılmayı göze
alacağız...
“Ahlak ve adaba uygun olmayan,
yanlış algı oluşturabilecek tutum ve
davranışlarda bulunmak” deniyor.
Böyle bir gerekçeyle AKP’nin gerici
eğitim sistemine boyun eğmeyen herkes okuldan uzaklaştırılabilir. Saç
modelin, giyimin, konuşman, sırada
oturman, öğretmene verdiğin cevaplar... her şey “ahlaka ve adaba uygun” bulunmayarak faşist, gerici okul
idaresi tarafından okuldan atılabilirsin... YA DA AKP’NİN GERİCİ
EĞİTİM SİSTEMİNE BOYUN
EĞERSİN...
3- Facebook, twitter gibi sosyal
medya yoluyla; “bölücü, yıkıcı, ahlak
dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturan,
bunları çoğaltan, yayan ve ticaretini yapan” öğrencilere ise okuldan atılma cezası verilecek. Okuldan atılan öğrenci ise
geri dönemeyecek....
“Bazı kesimlerin tepkisini çekme olasılığı var” diyerek Grup Yorum’un 30. yıl konserlerini yasaklayan
AKP’liler için “bölücü, yıkıcı, ahlak
dışı” gösterilebilir, okuldan atılma gerekçesi yapılabilir. AKP’ye göre Yorum
müziği dinlemek “bölücü, yıkıcı”
olacaktır...
Yorum konserine gitmek “bölücü,
yıkıcı” olacaktır. Yürüyüş dergisi
okumak “bölücü, yıkıcı” olacaktır.
Berkin Elvan için adalet istemek
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“bölücü, yıkıcı” olacaktır.
Yani sömürücü sınıfların laki” değerleri yoktur. Yağma, talan, hır1 Mayıs’a katılmak “bölücü, yıkısızlık düzenlerini sürdürebilmek için
egemenliği altındaki toplumcı” olacaktır.
halkları birbirine düşmanlaştıran, bölen
“Kahrolsun emperyalizm yaşasın larda eğitim, gerçekte olma- AKP’dir. Bir ‘bölücü, yıkıcı’dan bahbağımsız Türkiye” demek “bölücü, yı- sı gerekenin tam aksi işlevler sedilecekse bu AKP’dir...
kıcı” olacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yeni
yüklenmiştir. İlerletici değil,
Parasız, bilimsel eğitim istemek, gerileticidir. Geliştirici değil, yönetmeliği 20 milyon öğrenci gençparasız ulaşım hakkı istemek “bölücü,
liği “okuldan atma” tehditiyle teslim
engelleyicidir; yaratıcı değil
yıkıcı” olacaktır.
almayı hedeflemektedir.
Faşist gerici eğitim sistemine karşı körelticidir.
NE YASALARINIZ, NE YAHalk için-toplum için değil, SAKLARINIZ, NE DE YÖNETMEmücadele etmek “bölücü, yıkıcı” olacaktır.
bir avuç sömürücü sınıf için- LİKLERİNİZ BİZİ TESLİM ALAKim bölücü, yıkıcı? Ülkemizi par- dir. (Demokratik Üniversite MAZ!
sel parsel satanlar mı, halkımız için, vaGerici, faşist yönetmeliklerinize
Programı'ndan, Sayfa: 44)
karşı meşru direnme hakkımızla, ditanımız için canını feda eden devrimciler mi?
reneceğiz.
Meşru direnme hakkımızla gerici faşist yönetmelikAKP’nin işbirlikçiliğine, hırsızlığına, halk düşmanlığına karşı mücadele eden devrimciler “bölücü, yıkılerinizi çöpe atacağız.
Bağımsız Demokratik Türkiye için mücadeleye devam
cı” olacak; işbirlikçi, halk düşmanı AKP’liler vatan seedeceğiz. Umudun çocuğu Berkin Evan için, katlettiğiniz
ver olacak... Din tüccarları, yalancılar, hırsızlar, riyakarlar,
gerici, faşist, sapıklar ahlaki değerlerimizin temsilcisi olabinlerce insanımız için adalet istemeye devam edeceğiz!
Halk için, bilimsel eğitim için demokratik liseler,
cak öyle mi?
Demokratik liseler için ise BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Hayır!
istemeye devam ediyoruz!
Amerikan işbirlikçisi vatan hainlerinin hiçbir “milli”, “ahSayı: 477
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Yaz Kamplarıyla Dayanışmayı Paylaşımı ve
Umudu Büyütüyoruz
Aramızdaki dayanışmayı, sevgiyi ve direnişimizi büyütmek için kamplarımızı da büyütüyoruz. İşte, kendimizi büyütüğümüz kamplarımızdan günlüklerimiz...
1.Gün- 2 Temmuz: Bugün, kampımızın ilk günü.
Çadırları kurduk, temizliğimizi yaptık. Heyecanlıyız 1 günlük ayrılıkta bile çok özledik onları. Arkadaşlarımız sonunda vardı yanımıza, kollarımız buluştu hemen. El birliği ile kolileri boşalttık ve çadırlarımıza yerleştik. Hepimiz heyecanlıyız, bir an önce denize atlamanın derdindeyiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve denize birer birer atlıyoruz. 2 saate yakın denizde kalıyoruz. Sonrasında yemek hazır sesiyle mutfağa koşup sıra oluyoruz. Arada tabii kaçamak yapanlarımız
da oluyor. Yemekten sonra vampir oyunu oynuyoruz. Bazılarımız köylü, bazılarımız vampir oluyor. 2 sınıf olarak çarpışıp birbirimizi yenmeye çalışıyoruz. Oyunlardan sonra kitap okuyup mektup yazıyoruz tutsaklarımıza. Anadolu’nun
birçok yerinden gelen insanlarız, hepimiz birbirimizden çok
farklıyız.
2. Gün: Bugün kampımızın 2. günü sabah 07.00’de
nöbetçi arkadaşlarımızın sesleriyle uyandık.
Arkadaşlar kahvaltıyı hazırlamışlardı. Kahvaltımızı
yaptıktan sonra, bulaşık için görevli arkadaşlar bulaşık yıkarken bazılarımız top oynadı, bazılarımız oturup sohbet
etti. Bu arada dün oluşturulan gruplar bazı konular hakkında
topluca sohbet etmek için hazırlanıyor. Bunlar 4 gruptan
oluşuyor. İsimleri "Şahan Kanatlılar", "TNT", "Geronimo",
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"Çağlayan Şafaklar" olmak üzere dörde ayrılan gruplar oluşturuldu. Oluşturulan gruplarla sohbet yapıldı. Devrimcilik üzerine konuşuldu. Hayallerimiz ve hedefimizi öğrendik. Daha sonrasında kitap okuduk. 1 saat sonra tutsak DevGenç'lilere mektup yazdık. 10 bin mektup hedefimiz
doğrultusunda herkes topluca yazdı.
Ve merak edilen oyun başladı. Grupların ilk karşılaşması başladı. İlk karşılaşma Geronimo ve Çağlayan Şafaklar
arasında olmuştu. Geronimo 3, Çağlayan Şafaklar 2 olarak bitti. Daha sonrada TNT ve Şahan Kanatlar arasında
maç başladı. TNT 1, Şahan Kanatlılar 2 bitti. Final karşılaşması, Şahan Kanatlılar ile Geronimo arasında idi. Berabere biten maç yazı tura ile sonuçlandı ve oyunu Geronimo takımı kazandı. Yüzme faslından sonra dinlenen arkadaşlarımız coşkuyla halaya durdular.
Halk Savaşçısı Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve Elif
Sultan Kalsen ile ilgili düşüncesini söylemek isteyenler söyledi. Anlatım sırasında ağlayanlarımız olsa da yas tutmak
yerine hesap soracağız yeminini etti herkes. Böylece yatma vaktimiz gelmişti.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

FARUK EREREN DAVASI
MÜEBBETTEN BERAATE
EMPERYALİZMİN HUKUKSUZLUĞU

-Devrimci Faruk Ereren 2007
Nisan’ında Almanya'da gözaltına alındı.
- Alman Mahkemeleri tarafından O'na, bazı teorik yazılar yazdığını kabul etmesi
şartı ile 3 yıl 9 ay ile 4 yıl 6
ay arasında bir ceza vererek
anlaşma teklif etti.
- Faruk Ereren bu anlaşmayı
reddedince, bir hain olan Semih Genç üzerinden geliştirilen komplo ile MÜEBBETE
mahkum edildi.
- Dava Yargıtay aşamasında
bozuldu.
- 6 yıl 10 ay Almanya hapishanelerinde ağır tecrit altında
tutulduktan sonra tahliye
edildi.
- Dava 8 yıl 1 ay sürdü ve
BERAAT ile sonuçlandı...
- İŞTE ALMAN EMPERYALİZMİNİN ADALETİ: 6
YIL 10 AY TECRİT ALTINDA HAPİS VE BERAAT!...

Faruk Ereren, 2007 Nisan’ında
Almanya'da gözaltına alındı.
Davası 8 yıl 1 ay sürdü.
Bunun 6 yıl 10 ayında, Almanya
hapishanelerinde ağır tecrit altında
tutuldu.
Bu süre içinde, 3 No’lu Yüksek
Eyalet Mahkemesi Türkiye'ye iade
edilmesine karar verdi.
2 No’lu Yüksek Eyalet Mahkemesi O'na, bazı teorik yazılar yazdığını kabul etmesi şartı ile 3 yıl 9
ay ile 4 yıl 6 ay arasında bir ceza
vererek anlaşma teklif etti. Anlaşmayı kabul etseydi Faruk Ereren
derhal tahliye edilecek ve ''özgürlüğüne'' kavuşacaktı.
Faruk Ereren bu anlaşmayı reddedince, bir hain olan Semih Genç
üzerinden geliştirilen komplo ile
MÜEBBETE mahkum edildi.
Bu cezanın hiçbir hukuki gerekçesi ve ölçüsü yoktu; karar, tamamen devrimcilere karşı sınıfsal
kinle verilmiş siyasi bir karardı.
Bu haksız ve adaletsiz müebbet
kararı Yargıtay’dan döndü. Çünkü
itirafçı hainin Ereren aleyhinde “kanıt” sayılan ifadelerinde bariz çelişkiler vardı.
Faruk Ereren 6 No’lu Yüksek
Eyalet Mahkemesi tarafından yeniden yargılandı. Dava baştan sona
yeniden ele alındı. Mahkeme, yaklaşık 1 yıl sonra davanın iyice çıkmaza girdiğini fark ederek Ereren'
i 2014 Şubat’ında tahliye etti.
O zamandan beri dışarıdan süren
dava 22 Mayıs 2015'de BERAATLE sonuçlandı. Savcı mütaalasında her şeye rağmen müebbet talebinde ısrar etti. Ama karardan
sonra Yargıtay’a gitmeyi göze alamaması sonucu karar kesinleşmiş
oldu.
Böylece MÜEBBETTEN BERAATA dönüşen dava, emperyalist

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

hukukun nasıl bir şey olduğunu,
nasıl bir hukuksuzluk olduğunu
gözler önüne seren davalardan biri
oldu.
Kuşkusuz bunu açığa çıkaran,
haklılık ve meşruluk bilinci ile
ortaya konulan direniş ve hukuk
mücadelesidir. Bu anlamıyla dava
8 yıl süren, sabırlı, kararlı bir direnişe
ve hukuk mücadelesine de sahne
olmuştur. Emperyalizm ve faşizm
karşısında her cephede direnmenin
kazanmak için tek yol olduğunu
bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu davada direniş, sosyalist ideolojiyi ve tutumu, eğilip bükülmez
bir muhtevada savunmak olmuştur.
Reformist, ara yol bulma anlayışı
hiç olmamıştır.
Baştan sona demokratik ilke ve
kurallar savunulmuş ve emperyalizmin demokrasisinin nasıl bir göz
boyama olduğu, Türkiye'deki faşizmle aleni işbirliği teşhir edilmiştir.
Özellikle 2 No’lu Yüksek Eyalet
Mahkemesi'nde, Türkiye'de 12 Eylül
dönemi mahkemelerinden bile geri
ve anti-demokratik bir yargılama
yaptıkları söylenmiştir.
Direnişte dışardaki destek güçlerin moral ve siyasal etkisi de
büyük olmuştur. Kısacası bu direniş,
içeride Faruk Ereren tarafından sürdürülürken dışarıda da tüm yoldaşlarının, anti-faşistlerin, anti-emperyalistlerin destekleri ile sonuca ulaşmıştır. Bu dava, kesinlikle emperyalizmin hukuku karşısında kazanılmış bir mevzi savaşı ve zaferidir.
Burada bu sürecin kısa öyküsünü
okuyacaksınız...
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1- EMPERYALİZMİN İMPARATORLUK STRATEJİSİ, DEĞİŞEN HUKUK ANLAYIŞI VE ALMAN CEZA YASASI'NIN 129B MADDESİ
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1950'li yıllardan itibaren, emperyalist ülkelerde, gerek yüzyıllardır
halkların ve işçi sınıfının verdiği
mücadeleler, gerekse de sosyalist
sistemin baskısı karşısında, burjuva
demokratik haklar ve sosyal haklar,
daha geniş bir uygulama alanına
sahip oldu. Bu sınırlar içinde ileri
haklar kazanıldı. Emperyalistler bunları birer lütuf olarak gösterse de;
bunlar, halkların o ülkelerdeki ve
dünya ölçeğindeki mücadelelerinin
ve sosyalist sistemin kazanımlarının
sonuçlarından başka bir şey değildi.
Bu çerçevede emperyalist ülkelerde düşünce özgürlüğü, örgütlenme
özgürlüğü, iltica hakları vb. gibi kullanılabilen haklar vardı.
Sosyalizmin dünya ölçeğinde gerilemesi, emperyalistlerin 1990'lardan
beri gemi azıya almalarına ve imparatorluk stratejisini devreye sokarak
hem dünya, hem de ulusal ölçeklerde
bütün temel hakları gasp etmeye yönelmelerine neden oldu.
Başını ABD’nin çektiği bu sürece,
başta Almanya olmak üzere diğer
emperyalistler de hızla ayak uydurdu.
Bu stratejinin esası, içeride her türlü
ekonomik ve demokratik hakların
günden güne gasp edilmesi ve dışarıda
ise ulusların bağımsızlıklarının pervasızca çiğnenerek kölece bağımlılık
ilişkilerinin dayatılması idi.
Bu imparatorluk stratejisinin hukuksal ifadesi ise, tüm dünyada hukuk
tekeli yani “yargılama ve cezalandırma tekeli de bizimdir” demekti.
İşte Almanya' da tam da bu süreçte
uygulanmaya başlanan 129-b maddesi
bu anlayışın somut yansımasıdır. Bu
madde, birincisi, yasal meşru demokratik eylemleri “terör” kapsamına
sokmayı mümkün kılmakta ve ikincisi, dünyanın neresinde ''terörist''
bir eylem veya kişi varsa Almanya'ya
onu yargılama ve cezalandırma hakkı
tanımaktadır. 129-b, tüm dünyada
hukuksal egemenlik bendedir anlayışı
ile çıkarılmış bir ceza maddesidir.
Emperyalizmin ''terörist'' veya
''terörist eylem''le neleri kastettiğini
biliyoruz. Onlara göre emperyalizme
ve hamisi oldukları yeni sömürgelerdeki faşist devletlere karşı olan

herkes teröristtir. Dolayısı ile yargılanması ve cezalandırılması gerekir.
Bu konuda emperyalistler o kadar
pervasızdır ki, Türkiye gibi ülkelerde
yasal olan dergileri bile yasaklayabilmekte, müzik gruplarının konserlerine engel olabilmekte veya bunları
satan veya düzenleyenleri cezalandırmak için davalar açabilmektedir.
Faruk Ereren de işte bu anlayışla
yargılanmıştır.
Evet, Faruk Ereren'i 129-b kapsamına sokamamışlardır. Çünkü bu
madde onun tutuklanmasından sonra
çıkmıştır. Ama amaç ne pahasına
olursa olsun devrimcileri cezalandırmak olunca, bir yol aranmış ve
faşizmle de işbirliği içinde bu yol
açılmaya çalışılmıştır.
Bu nedenle Faruk Ereren'i Almanya'da kendi yasalarına göre de
suçlayabilecekleri hiçbir şey bulamamalarına rağmen, Türkiye’de devrimcilerin gerçekleştirdiği bir eylemi
onun üzerine yıkmaya çalışmışlardır.
Bunun için de bir hain olan Semih
Genç'in iftiraları üzerine kurulan
komploya sıkı sıkı sarılarak netice
almaya çalışmışlardır.
Yani tam da istediğimizi bulduk
diye, bu haini kullanıp, oldu bittiye
getirip en ağır cezayı vermeye çalışmışlardır. Bu o kadar barizdir ki;
müebbet hapis verilirken en temel
tanıklar dahi dinlenmemiştir. Adeta
hain Semih Genç, “inanılırlığı tartışılmaz” biri olarak kabul edilip, attığı
iftiradan hiç bir tereddüt duyulmamıştır. Semih Genç’in sayısız yalanları, çelişkileri hiç bir tereddüte yer
vermeyecek şekilde önlerine konulduğu halde, mahkeme “biz ona inanıyoruz” tavrı içinde olmuştur.
Semih Genç'in attığı iftira: “Ben
Faruk Ereren’in bir eyleme emir verdiğini duydum” şeklindedir. “Faruk
Ereren'den emir almadım. Onunla
hiç ilişkim olmadı. Ama birinden
eylemin emrini verdiğini duydum...”
şeklinde bir iftiradır.
Ben böyle bir şey duydum dediği
kişi Gökhan Gündüz'dür.
Çok çarpıcı olan şudur ki, 2 No’lu
Yüksek Eyalet Mahkemesi, Ereren'e

müebbet hapis cezası verirken Gökhan Gündüz'e “sen böyle bir şey
söyledin mi?” diye sorma ihtiyacı
bile duymadı. Hatta Gökhan Gündüz'
ün mahkemeye gönderdiği ve böyle
bir şey söylemediğini, söylemesinin
mümkün olmadığını, sözkonusu eylemin olduğu tarihlerde Semih Genç'le
birlikte olmadığını anlatması, ve de
söylediklerini başka belge ve tanıklarla ispatlamasını dahi dikkate almamıştır mahkeme...
İşte tek başına bu tutum bile emperyalist hukukun nasıl bir şey olduğunu, imparatorluk süreci hukukunun nasıl bir şey olduğunu ortaya
koymaya yeterlidir.
Dolayısıyla böyle bir hukuk karşısında direnmeden sonuç alınamazdı.
Bu direniş yıllara mal olsa da tarih
karşısında önemliydi ve gerekliydi.
Burada şu kadar yıl ceza alabilirim,
anlaşıp uzlaşıp az cezayla kurtulayım
hesabı yapılamazdı. Ereren, müebbeti
de göze alarak bunun bilinci ile hareket etti.
Yargılanan değil, imparatorluk
hukukunu yargılayan ve mahkum
eden oldu.
Bunun için uzun soluklu, sabırlı
ve kararlı bir mücadele gerekiyordu.
2- DAVANIN BAŞLANGICINDAN
ANLAŞMA ÖNERİSİNE KADAR
DEVAM EDEN SÜREÇ
Dava Ereren'in tutuklanmasından
tam 1,5 yıl sonra açıldı. Dava açıldığında iddianame ile birlikte yaklaşık
120 klasörden oluşan bir sözüm ona
delil dosyası ortaya kondu. Dava boyunca da klasör sayısı 130-140'a
kadar yükseldi. Öyle ki savcılık Devrimci Sol ve DHKP-C süreci ile ilgili
elde ne varsa dava dosyalarına koymuştu. Savcılık adeta davayı on binlerce sayfadan oluşan dosyalar arasında boğmak ve işiniz yoksa bunlarla
uğraşın demek istiyordu.
Faruk Ereren iddianameyi ve ortaya delil diye konulan her şeyi baştan
reddetti. Bu davanın derhal kapatılmasını istedi. Verdiği sorgu savunmasında da ''İnsanlığın Onurlu Damarı'' başlığı altında devrimci mü-
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cadelenin tarihi köklerini ortaya koyarak yargılanamazlığını savundu.
Gerçek suçluların kimler olduğunu
ve suçlarını sıraladı. Faşizmi ve emperyalizmi mahkum etti. Demokrasilerde emperyalizme ve faşizme
karşı mücadele edenlerin mahkum
edilmek değil onurlandırılmaları gerektiği vurguladı. Ya bunu yapmaları,
ya da demokrasiden söz etmemelerini
isteyerek, emperyalizmin demokrasi
demagojisini açığa çıkarmaya çalıştı.
DHKP-C'nin bir halk hareketi olduğunu, kimsenin DHKP-C'ye savcı gibi bakmak zorunda olmadığını
söyledi.
Tutuklanır tutuklanmaz, iltica hakkının halklar tarafından faşist baskılara ve haksızlıklara maruz kalanlara
verilmiş bir hak olduğunu belirterek,
iltica başvurusunda da bulunmuştu.
Alman emperyalizminin bunu da bir
lütufmuş gibi göstererek, bazı sorulara
cevap verme dayatmasını da elinin
tersi ile iterek susma hakkını kullandı.
Yaklaşık bir yıl içinde davanın
kendileri açısından çıkmaza girdiğini
fark eden 2 No’lu Yüksek Eyalet
Mahkemesi, bir “anlaşma” önerdi.
Bu anlaşma önerisine karşı Faruk
Ereren üç şart ileri sürdü:
1- Tecrit uygulamasından derhal
vazgeçiniz. (Ki Faruk Ereren o zaman
tam bir tecrit altında tutuluyordu.
Tüm tutuklu hakları gasp edilmişti
ve kimseyle de görüştürülmüyordu)
2- Faşizmin eline iade tehditini
derhal durdurunuz.
3- Türkiye'deki faşizmle işbirliğinden derhal vazgeçiniz!
Bunun karşısında mahkeme başkanı alenen tehdit ederek ''anlaşmazsan bu dava müebbete gidiyor''
diyerek, hukuksuzluğunu ortaya koydu.
3- KOMPLO BAŞLIYOR VE MÜEBBETLE SONUÇLANIYOR
İşte bu noktada peşpeşe gelişmeler
başladı. 3 No’lu Yüksek Eyalet Mahkemesi Faruk Ereren'i Türkiye'ye
iade etme kararı verdi. Karar çok ilginçti. Mahkeme, hiç üzerine vazife
olmadığı halde “Faruk Ereren suç-

ludur ve iade edilmelidir, biz bir teröriste hoşgörü gösteremeyiz'' diyordu.
Yine tam bu noktada hain Semih
Genç de ortaya çıkarıldı. Onu kimse
beklemiyordu. Mahkeme heyeti bir
başka tanığı dinlemek üzere Türkiye'ye gitmişti. O tanık getirilmemiş
ama Semih Genç sürpriz bir şekilde
mahkeme karşısına getirilmiş, bunu
dinleyin denilmişti. Bu durum karşısında şaşırmış görünen mahkeme
de bunda bir mahsur görmemiş ve
Semih Genç'i dinlemeyi kabul etmişti.
Semih Genç, elinde siyasi şubeden
tutuşturulan bir fotoğrafla geçmişte
ne kadar önemli bir devrimci olduğunu ve kendisine inanmaları gerektiğini ispata çalışarak, malum iftirayı attı o ifadesinde... Böylece faşizmle emperyalizmin komplo ortaklığı başlamış oldu.
Bundan sonra mahkeme sadece
bu olayla sınırlandırıldı. Diğer suçlamaların hepsi düşürüldü. Artık mahkeme heyeti için sadece Semih
Genç'in iftirası vardı. Alman yargısı,
komploya öylesine angaje olmuştu
ki, ispat yükümlülüğünü savunmaya
yıkması yetmiyormuş gibi -ki ispat
yükümlülüğünün savcılıkta olması
burjuva hukukunun en evrensel kuralıdır- iftirayı açığa çıkaran her şeyi
de elinin tersi ile itiyordu.
Uzun dönem bu zeminde bir hukuk mücadelesi verildi. Yargılamanın
bu aşamasının sonunda, Faruk Ereren
bu kez de ''Suçlu ve Zalim... Mağdur
ve Mazlum'' başlıklı savunmasıyla,
bir kez daha suçluları ve onların
mağdurlarını ortaya koyarak, dava
özelinde mahkemenin durumunu geniş bir şekilde ortaya koyup mahkum
eden bir savunma yaptı.
Ama komplo ile başlayan dava,
savunmayı dikkate almadı ve müebbet
hapisle sonuçlandı.
Bu hapis cazası verildiği sırada,
2 No’lu Mahkeme Başkanı Faruk
Ereren'in yanına gelerek: “İyi mücadele ettiniz ama artık davayı sonuçlandırdık. Bir karar verdik. Sizi
kutlarım. Ama elinizi sıkmayacağım''
dedi. Buna karşı Faruk Ereren de:
''Bu haksız ve adaletsiz bir karardır.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Sömürücü ve zalimler adına alınmış,
emperyalist tekeller adına alınmış
bir karardır. Halk adına alınmış bir
karar olarak asla kabul etmiyorum.
Ve tarih karşısında mahkum olacaktır...'' sözleriyle ona cevap verdi.
Bunun karşısında mahkeme başkanı
öfkesini gizleyemeyerek: ''Benim
tarihle işim yoktur'' diyerek hızla
oradan uzaklaştı. Tarih bilincinden
yoksun, tarihin yargısından habersiz
biri olarak ne denli hukuku temsil
edebileceğini de böylece ortaya koymuş oluyordu.
4- YARGITAY SAFHASI VE VERİLEN HUKUK MÜCADELESİ
Mahkemenin müebbet hapis kararı, Faruk Ereren tarafından Yargıtay’a götürüldü. Yargıtay’da müebbet
kararına karşı, gerekçeli kararın madde madde irdelenip mahkum edildiği
bir savunma yaptı. Bunun üzerine
yargıtay kararı incelemeye alarak
tam 1,5 yıl incelemesini sürdürdü.
Bir buçuk yıl sonunda dava bozuldu ve baştan sona yeniden ele
alınması kararlaştırıldı. Bozma gerekçesi Semih Genç'in çelişkilerinin
netleştirilmesi gerekliliğiydi.
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5- DAVANIN 6 NO'LU YÜKSEK
EYALET MAHKEMESİNDE YENİDEN ELE ALINMASI
Yargıtay davayı 6 No'lu Yüksek
Eyalet Mahkemesi’ne gönderdi. Yeni
bir hukuk mücadelesi başlıyordu. Bu
mücadele belli bir noktaya geldiğinde
emperyalizm için çıkmaz öylesine
bariz hale gelmişti ki, tutukluluğu
daha fazla sürdüremediler.
Bu uzun tutukluluk gerekçesi ile
Faruk Ereren Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nde de ayrı bir hukuk
mücadelesi başlatmıştı. Burada Alman
hükümetinin kendini savunmak için
mahkemeye gönderdiği yazıda belirtilen bir nokta özellikle ilginçtir.
Alman hükümeti, davayı uzatanın
kendileri olmadığını, aksine sanık
olduğunu iddia ediyor ve örnek olarak
da Ereren'in savunmasının 7 gün sürdüğü söyleniyordu. Bu pervasızlık,
bu yüzsüzlük tam da emperyalizmi
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anlatıyordu. Bir insanın suçsuz, kanıtsız 7 yıl tecrit altında tutulması
Alman Hükümeti için önemli değildi de, O’nun 7 gün savunma
yapması önemliydi. Davayı uzatan
buydu!
Ereren, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'ne karşı da bu durumu
ve hükümetin diğer gerekçelerini
teşhir eden bir savunma yaptı. İnsan
Hakları Mahkemesi'nin “Hükümetle anlaşın” önerisini de kaale
almadı. Haklarını ve adaletsizliğe
son verilmesini istemeye devam
etti.
Açmaz öyle derinleşmişti ki,
mahkeme son çare olarak eski mahkeme heyetini, yani müebbet hapis
cezası veren heyeti ve dava savcılarını şahit olarak çağırmak durumunda kaldı. Bu şahitlik sırasında
eski mahkeme başkanının söylediği
şu söz durumlarının vehametini ortaya koyuyordu: “BEN O DAVAYI
HİÇ HATIRLAMAK İSTEMİYORUM!”
İşte bu açmazın derinleşmesi tahliye kararını getirdi. Ereren 6 yıl 10
ay sonra tahliye edildi.
Dava bir yıldan fazla da dışarıdan
sürdü. Bu sürede Türkiye Semih
Genç'i bir kez daha heyet karşısına
çıkarmaya cesaret edemedi. Çünkü
artık Semih Genç'in eskiden yaptığı
gibi savunmanın sorularından kaçma
lüksü de kalmamıştı. Ve savunmanın
soruları ile hiç de karşılaşmak istemediği açıktı. Durumu ortaya çıkacak,
iftirasının altında kalacak ve Almanya
nezdinde de olsa cezai soruşturma

riski ile karşı karşıya kalacaktı. O
nedenle Türkiye'deki faşist devlet,
Semih Genç'in tanıklığı konusunda
sürekli yalanlar söyleyerek, mahkemeyi oyaladı. Kah “Semih Genç'i
bulamadık” diyordu, kah güvenliğini
alamayız diyordu. En sonunda da
“siz sorgulayamazsınız biz sorgulayıp
size cevaplarını iletiriz” denildi. Yani
biz burada işi kılıfına uydurup size
danışıklı hazırlanmış cevapları göndeririz demek istiyorlardı. Almanya
yargısı artık bu kadarını da kabul
edemezdi. Bu, hukuken de, siyasal
olarak da açıklayamayacakları bir
durumdu.
Artık su bitmiş, kara görünmüştü.
Emperyalist yargının beraat vermekten başka hiçbir şansı kalmamıştı.
Ama savcılık da ısrarını sürdürüyordu.
Mütaalasında hala müebbet hapis
verilmesini istiyordu. “Elimizde delil
yok ama biz böyle olduğuna inanıyoruz” diyordu savcılık. Hukuka bakın! Emperyalist yargının pervasızlığı
açıktı. Devrimcilere ispatsız delilsiz
ceza verme pervasızlığının hangi boyutlara geldiğini gösteriyordu bu durum.
Buna karşı Faruk Ereren, son
savunmasında ''İMPARATORLUKLAR VE ADALET'' başlığı
altında, tarih boyunca imparatorlukların adaletini anlatarak emperyalizmin imparatorluk stratejisi ile
birlikte dünyaya nasıl bir adalet
anlayışını dayattığını teşhir etti.
Bu davanın bu stratejinin hukuk
alanında bir örneği olduğunu vurguladı. Yani bir kez daha direnen

ve yargılayan oldu.
Neticede 22 Mayıs 2015 tarihli
son duruşmada beraat kararı çıktı.
Savcılığın da bu karara itiraz etmemesi sonucu karar kesinleşmiş oldu.
Şimdi Faruk Ereren, tutsaklık ve
ağır tecrit altında geçen 6 yıl 10 ayın
hesabının peşinde, hukuk mücadelesine ve emperyalist hukuk anlayışını
teşhire devam ediyor.
Bu dava bize her şart altında ve
her yerde emperyalizme ve faşizme
karşı direnmenin hayati önemini bir
kez daha gösteriyor. Sömürücü ve
zalimlere asla boyun eğmememiz
gerektiğini, meşruluğumuzdan aldığımız güçle sonuna kadar direnmemiz
gerektiğini anlatıyor. Emperyalizm
ve faşizm karşısında kazanmanın
tek yolunun bu olduğunu öğretiyor.
Bu dava emperyalizme ve faşizme
karşı adım adım ve büyük fedakarlıklarla örülen direnme kültürünün
halkalarından biri olarak halklar ve
tüm devrimciler açısından bir çok
dersi içeriyor.
Tarih; hayatın her alanında biz
yazmaya devam ediyoruz. Hapishaneler, tecrit ve mahkeme salonları,
ne vatanımızda, ne Avrupa'da bizi
susturmayı başarabildi.
Yine yargılanan değil, yargılayan
olduk.
Ereren davası gösterdi ki; “Haklıyız Kazanacağız”la Ana Dava'da
yazılan destan, devrimciler tarafından
dünyanın her yerindeki mahkeme
salonlarına taşınmaya devam ediliyor
ve edecek.

Sorunlarımızı Örgütlenerek ve Direnerek Çözeceğiz!
Herkesin sorunlarının olduğunu, bu sorunların çözümünün
paylaşım, emek ve örgütlenmekten geçtiğini halkımıza
anlatarak, dayanışmanın önemini meclislerimizle vurguluyoruz.

Sarıgazi:

Sarıgazi Halk Meclisi 29 Haziran'da
“Sorun Çözme” toplantısı yaptı. Halkın sorunlarıyla
ilgili kararların alındığı toplantıdan sonra bir aile ziyaret
edildi. Aile ile yozlaşma üzerine sohbet edildi. Yapılan
toplantıya 4 kişi katıldı.Ayrıca Sarıgazi Halk Meclisi 1
Temmuz'da Sarıgazi Haklar Derneği’nde toplanarak
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eğitim çalışması yaptı. 2 saat süren toplantıya 10 kişi
katıldı. Toplantının sonunda 2 Temmuz'da Sivas’ta yapılacak olan anmaya katılma kararı aldı. Anmaya Sarıgazi
Halk Meclisi’nden 4 kişi katıldı.
1 Temmuz'da Liseli Dev-Genç'liler ile eğitim çalışması
yapıldı. “Faşizm” konusunun işlendiği çalışma 1 saat
sürdü. Çalışmada ülkemizde "demokrasi" adı altında
faşizmin hüküm sürdüğü anlatılarak, faşizme karşı direnişin meşruluğuna vurgu yapıldı. Yapılan çalışmaya 2
Liseli Dev-Genç'li katıldı.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

ÖRGÜTLENME ÜZERİNE

PRATİK NOTLAR

İ
S
E
EPH
C
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AN
1- Her şeyin başı örgütlenmedir.
Yaptığımız her şey kitlelerin şöyle ya
da böyle örgütlenmesi ile sonuçlanmalıdır. Kalıcı olan ve devrim davamızı
ilerletecek olan budur.
2- Önce çok sıradan örgütlenmeler
kurup, örneğin gençlere yönelik sportif
bir örgütlenme yaratıp veya bir dernek
kurup onun içinde de bu tür örgütlenmeler yaratabiliriz. Yani kısacası kurabildiğimiz her türlü örgütlülüğü kurma
mantığı ile hareket etmeliyiz. En sıradan
örgütlenmeleri bile küçümsememeli,
dudak bükmemeliyiz. Bir “işsizlikle
mücadele derneği”, bir işçi dayanışma
komitesi, ya da dayanışma sandıkları
bile bize bir örgütlenme ve politik
faaliyet yürütme zemini sunar.
3- Halkımız, nereye dönse orada
hemen yanı başında bizi bulmalıdır.
Kendilerini ilgilendiren konularla ilgili
örgütlülüğü ihtiyaç olarak görmelidir.
Bunun için ilişkide olduğumuz herkesi bir örgüt içinde toplamalı ve onları
bu örgütlenmenin gerektirdiği çalışmalara
sevk etmeliyiz.
4- “2-3 kişi ne yapar” demeyin. Çok

Vietnam'da cephenin Ulusal
Eğitim Komisyonu'nun önderliğinde "Cehalete Karşı Savaş
Komiteleri" kurulmuştu; çocuklara açık havada ya da barakalarda eğitim veriliyor, bombardıman olasılığına karşı her sıranın altına bir siper kazılıyordu.
Halk Sağlığı Komisyonu köylülerin yardımcı doktor, ebe,
hasta bakıcı, hemşire olarak yetiştirildikleri okullar kurmuştu.
Ülkede salgın hastalıklar çok
yaygın olduğundan komisyon
kampanyalar düzenleyerek halka
hastalıklardan korunma yolları
öğretiliyordu.
şey yapar!
5- Halkı, hayatın her alanında kucaklayacak olan tek güç devrimcilerdir.
Bunun için hazır örgütlenmeleri, yıllar
süren çalışma tecrübeleri vardır. Geriye
sadece bu örgütlenmeyi, örgütlü ilişkileri
kurmak kalır.
6- Halkın arasında çalışma yürüten
her devrimci bilmelidir ki kitleler onu

her an, her saat imtihana tabi tutuyor.
7- En başta geleneksel halk kültürü
yanında, halkın değerlerini de özümsememiz ve kişiliğimize yedirmemiz gerekir. Bu değerlerin tarafımızdan temsil
edildiğini, hatta bunun daha ötesinde
sosyalist değerlerin tarafımızdan temsil
edildiğini, her işçiye hissettirmek gerekir.
8- Kendini örgütlemeyen kimseyi
örgütleyemez. Önce kendimizi örgütleyerek başlayacağız.
9- Kitlelerin peşinden tereddütsüz
ölüme gideceği Cepheliler olmalıyız.
Bunun için hem kitlelerin gelenek ve
göreneklerine dikkat etmeli, hem de
devrimci alternatif bir kültürü tavrımızla,
davranışımızla, yaşamımızla onlara götürmeliyiz. Gerçekten özenli, devrimci
kültürle donanmış, halkın gözünde
saygın bir yer edinmiş, halkın sorunlarıyla yanıp tutuşan, halkın ve bütün
emekçi halkın çıkarlarından başka bir
şey düşünmeyen ve samimiyetinden
kuşku duyulmayan insanlar ancak böyle
insanlar olabilir.
10- Bir alanda, bölgede örgütlenmeye
başladığımızda ilk yapacağımız iş komite
kurmak olmalıdır. Etrafımızda kim varsa,
ileri geri demeden onlarla bir komite
kurmalıyız.

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

Adana Halk Cephesi Diren Akkapı Konserinde Masa Açtı
Adana Akkapı Mahallesi’nde 1 Temmuz'da Diren Akkapı Grubu konser programı düzenledi. Düzenlenen konsere
Haziran Ayaklanması’nda şehit düşen Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert ve Ahmet Atakan’ın aileleri de katıldı.
Ahmet Atakan’ın ailesi oğlunu öldürenlerin ve talimatı verenlerin katil bir köpek olduklarını söyledi. Program sırasında
Halk Cephesi, Dev-Genç, Demokratik Haklar Federasyonu, Halkevleri ve Devrimci Hareket Dergisi stant açtı. Halk
Cephesi’nin açtığı kitap ve dergi masalarında kitap satışı yapıldı. Yaklaşık 450-500 kişinin katıldığı konser sonrasında
Diren Akkapı Grubu otobüsle Sivas-Madımak anmasına katılmak üzere yola çıktı.

DÜZELTME
476. sayımızda 42-42. sayfalarda yayınladığımız; "10 Soruda 2 Temmuz Sivas
Katliamı" yazısında, 5. soruda; "37 aydın,
halktan kişi yakılarak katledildi." denmiştir.
Yanlıştır. Doğrusu; Halktan 35 kişi katledilmiştir. Ölenlerden ikisi ise katillerdendir. Düzeltir, tüm okurlarımızdan özür
dileriz.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
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Ülkemizde Gençlik

Liseli Dev-Genç'lilerin
Davasına Çağrı
Tutsak Dev-Genç'lilere özgürlük istiyoruz
Tutsak Dev-Genç'lileri sahiplenmek için tüm
gençliği ve halkımızı mahkemeye desteğe
çağırıyoruz.

Tarih: 14 Temmuz
Yer: Çağlayan Adliyesi-İstanbul
Saat: 10.00

Katledilen İnsanlarımızın
Hesabını Soracağız!
Çayan
Mahallesi’ni
Dev-Genç'liler Kurmuştur
Çetelere Geçit Vermeyeceğiz
Sayı: 477

Yürüyüş
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Dev-Genç milisleri devrimcilere saldıran ve polisle
işbirliği yapan Ergün Gün ve yardakçısı Serkan Çelik’i
uyardılar.
21 Haziran günü Ergün Gün’ün sahibi olduğu Gün
İnşaat-Emlakçı Ofisini yaktılar ve taradılar.
Dev-Genç milisleri yaptıkları açıklamada "Çayan Mahallesi ilk kurulduğu günden bu yana faşistlerin ve çetecilerin hedefi olmuştur. Çayan’ın çeteler tarafından ahlaksızlığın merkezi haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Gün İnşaat ve Emlakçılık Ofisi mahallemizde devrimcilere saldırı planlarının hazırlandığı bir yerdir.
Yoldaşlarımıza devrimcilere saldıran bütün elleri kıracağız." dedi.

Adalet Çadırına Saldırının ve Dersim’de
Yapılan Baskınların Hesabını Soracağız!

Korkun Bizden!

Alibeyköy’de Cepheliler 3 Temmuz’da, Çayan’daki polis saldırıları ve Dersim’deki ev baskınlarına misilleme olarak Cengiz Topel Dörtyol’da korsan eylem
düzenlediler. Eyleme molotoflarını yakarak başlayan
Cepheliler, Dörtyol Meydan’da halka hitaben ajitasyon
çektiler. Ajitasyonda “Halkımız biz Cepheyiz, büyük aileyiz. Faşizm her zamanki gibi iş başında, düşman olarak bir bizi görüyor. Faşizm AKP’den ibaret değildir. Çayan’da adalet için açlık grevi çadırına saldıran da, Dersim’de şafak vakti evleri basıp insanları gözaltına alan
da bu düzenin savunucuları ve bu düzenin ekmeğine yağ
sürenlerdir” şeklinde ajitasyon çekildikten sonra “Umudun Adı DHKP-C", "Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganlarından sonra eylem bitirilerek geri çekilindi.
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Dev-Genç, 7 Temmuz'da bir açıklama yaparak katledilen işçilerimizin hesabının sorulacağı vurgusunu yaptı. Açıklamada:
“Bu nasıl bir kazadır, tatilde olması geren bir çocuk
mevsimlik işte hem de bir çift pantolon ve gömlek için
hayatını kaybetti. Bu nasıl bir kazadır ki; 15 eve ateş düştü, 15 evde onlarca çocuk daha anne demeyi yeni öğrenmişken annelerini kaybetti.
Tüm gazeteler ve televizyon kanalları 15 insanın ölümüne kaza dedi, sorumlusu da uyuyan tır şoförü gösterildi. 15 işçinin bir kamyon arkasında can vermesi kaza
değil katliamdır. Soma’da, Ermenek’te işçileri katleden
devlet bu sefer de Manisa’daki işçileri katletti.
Bu ülkede hiç kimsenin can güvenliği yok, hiç kimse için adalet yok. İşçiysen yanarak, boğularak can verebilirsin. Günlerce ölü bedenin suyun içinde ya da göçük altında kalabilir. Mahkemeler de üstelik adalet vermez, hakimler de, katiller de seninle dalga geçer.
Bu ülkede adalet sadece halkın ellerinden geçer.
Dev-Genç’liler olarak katledilen canlarımızın hesabını soracağız" dedi.
Liseli Dev-Genç'liler de aynı gün, aynı içerikte bir açıklama yaparak; "Bu düzen işçileri uygunsuz koşullarda çalıştırıyor. Çünkü yoksul halkımız çalışmasa evlerine nasıl ekmek parası gelecektir. 13’ü kadın 2’ si erkek olan işçilerin katili bu düzendir" dedi.

Bağcılar’da İftar
Hazırlığı
Bağcılar Halk Meclisi, 9 Temmuz’da vereceği iftar yemeğinin
hazırlıklarını yaptı. 7 Temmuz
günü yemeğin verileceği Yenimahalle Yürüyüş Yolu üzerindeki merkezi noktalara ozalit afişler asıldı. 5 kişilik bir komite tarafından sürdürülen çalışmalara halk ilgi gösteriyor ve destek veriyor.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Son Sözümüzü Halk Düşmanlarının
Yargılanacağı Halk Mahkemelerinde
Söyleyeceğiz!
6 Temmuz günü İstanbul 1. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde davası görülen
Özgür Tutsak Servet Göçmen'e 168
yıl hapis cezası verildi.
Engin Çeber'e yapılan işkencelerin
hesabını sorduğu için yargılanan Göçmen'e sadece "direnme suçunu" işlediği için 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

168 Yıllık Ceza, Düzenin
Sonunun Habercisidir!

Göçmen'e verilen 168 yıllık hapis
cezasının dökümü şöyle: "İstinye
Karakolu'na bombalı saldırı ile 4 polise yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 90 yıl, 2
mağdura yönelik "tehdit" suçundan
10 yıl, "patlayıcı madde taşımak"
suçundan 6 yıl 8 ay, "kamu malına
Direnmek Suç Değil
zarar vermek" suçundan 9 yıl, "mala
Haktır
zarar verme" suçundan 1 yıl 6 ay,
iki polise yönelik "silahlı saldırı neBir yerde baskı varsa, orada dideniyle kasten öldürmeye teşebbüs"
renmek en meşru haktır. Hiçbir yasa
suçundan 42 yıl, bir mağduru "kasten
bu hakkı tanımasa bile, her türlü bedel
yaralama"
suçundan 3 yıl, "direnme"
pahasına direnme hakkı meşrudur.
suçundan 2 yıl 1 ay, "silah kanununa
Oysa burjuvazinin adaleti, bu meşmuhalefet" suçundan 3 yıl ve "genel
ru hakkı cezalandırıyor. Bir insanın
güvenliği kasten tehlikeye sokmak"
ömründen 2 yıl 1 ayını çalarak cezasuçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplandırıyor.
lam 168 yıl 9 ay hapis cezasına çarpDirenmek meşrudur ve burjuvatırdı."
zinin adaleti adalet değildir.
Burjuvazinin adaleti işkencecileri
Halkın adalet savaşçıları hem bu
korurken; halkın adalet savaşçılarına
adaletsiz düzeni halkla birlikte yıkarekor cezalar veriliyor. Çünkü halktan
caklar hem de halkın adaletini bugünçok korkuyorlar. Bu adalet savaşçıden halk düşmanlarına gösterecekler.
larının bir gün gelip de kendilerinTUTSAK DEV-GENÇLİLERİ SAHİPLENMEYE
den hesap soracak
olmalarından korDEVAM EDİYORUZ
Dev-Genç'liler, tutsak Dev-Genç’lilerin sonuna kadar kuyorlar.
arkalarında olduklarının ve sahiplenmek adına yaptıkları
çalışmalara devam ediyorlar.İşte çalışmalarından bir kısmı;

Sayı: 477

Korkuları faydasızdır, sonları kaçınılmaz olarak halkın adaletiyle olacaktır. Servet Göçmen de bunu mahkemedeki şu sözleriyle dile getirdi:
"Son sözümüzü halk düşmanlarının
yargılanacağı halk mahkemelerinde
söyleyeceğiz."
SİZİN CEZANIZ HÜKÜMSÜZDÜR HALK SAVAŞÇILARI SİZİN
CEZANIZI KESTİ. BİZ KAZANACAĞIZ. ÇÜNKÜ TARİHİN BİLİMİN VE DEVRİMİN YASALARI
BİZDEN YANA.

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

AKP'nin Gerici Din Bezirgânlarını
Mahallemize Sokmayacağız!

İSTANBUL
Sarıgazi:
Sarıgazi Liseli Dev-Genç'liler 29 Haziran günü Liseli
Dev-Genç'li olan Direnç Yüksel ve Sezer Bayrak’ın 30
Haziran da görülen mahkemeye çağrı için ozalitler astılar.

TEKİRDAĞ:
2 Temmuz’da Tekirdağ AVM önünde yapılan basın
açıklamasına altı kişi katıldı. Basın açıklamasında Berkin
için adalet isteyen Dev-Genç’liler, “Dev-Genç’liler Serbest
Bırakılsın - Tekirdağ Dev-Genç” yazılı pankart açıldı ve
hesap soran sloganlar atıldı.

Gerici din bezirganları, Çayan Mahallesi’nde Sokullu
Caddesi üzerinde 2 Temmuz'da esnafları gezerek Kur’an
kursu için yardım topluyoruz diyerek halkı kandırmaya
çalışmışlardır. AKP, bilinçli olarak örgütlü mahallelere
gerici IŞİD yanlısı kişileri göndererek halkı kandırmaya
çalışıyor. Esnaflardan makbuz karşılığında para toplayan
gerici, yobazlar Halk Cepheliler tarafından elindeki makbuzlar alınarak mahalleden kovuldu. Kovulduktan sonra
yanına birkaç kişi daha alarak mahalleye tekrar girmek
isteyen gericilere, Halk Cepheliler anında müdahale
ederek mahalleden tekrar kovdu.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
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Bu Kaçıncı Ölüm,
Bu Kaçıncı Katliam!

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

6 Temmuz Pazartesi günü saat
05.30 da Manisa ya bağlı Gölmarmara
ilçesi Hacıveliler köyü yakınında
içinde tarım işçilerinin olduğu kamyonetle bir süt tankeri çarpışması
sonucu 13 ü kadın toplam 15 tarım
işçisi öldü. Tarım işçileri evlerine
ekmek götürebilmek için yaprak toplamaya gidiyorlardı. Emek gibi yüce
bir değer harcarlarken bu düzen
onlara kamyonet kasasında taşınmayı
layık görüyordu. Alınıp satılan bir
mal gibi bizleri kamyonet kasalarında
taşıyan bu düzen bizi aşağılıyor. BU
DÜZEN BU DEVLET BİZİ İNSAN
YERİNE KOYMUYOR.
Yaşanan katliamın sebebi haber
kanalları tarafından bir kez daha “tadilat çalışmasında olan yola” ve “süt
kamyonu sürücüsünün uyumasına”
bağlandı. Ve bir kez daha yetkililer
uyarılarak haberler sonlandırıldı. Burjuvazi bir kez daha üzülmüştü bize
ve yetkilileri bir kez daha göreve
çağırıyordu! Ama her nedense 15

tarım işçisinin neden kamyon kasasında taşındığını hiçbiri sorgulamadı.
Hiçbiri bitmek bilmeyen işçi katliamlarının nedenini sorgulayamıyor?
Çünkü bunu yaptıklarında üzerinde
durdukları temel çökecek. ÇÜNKÜ
BU DEVLET BU DÜZEN İŞÇİLERİN ÖLÜ BEDENLERİ ÜZERİNDE
DURUYOR! BU DEVLET KATİLDİR!
Soma, Ermenek, Marmaraform,
Torunlar derken işçi katliamları Gölmarmara ile devam ediyor. AKP’nin
13 yıllık iktidarında katledilen işçi
sayısı hızla 16.000’e doğru gidiyor.
Ve utanmadan, bıkmadan usanmadan
bir kez daha bakanlar, yetkililer çıkıp
“kader” diyecekler, “işin fıtratından”
bahsedecekler. İşçi kardeşler, bunu
söyleyenler alçaktır, yalancıdır. Kendi
çocukları kendi evlatları ölmediği
için rahatça konuşuyorlar. Bu vatan
bu topraklar bu insanlar onların olmadığı için babalarının malı gibi
satıp, ölülerimizle dalga geçiyorlar.

Manisa Gölmarmara’da
Katledilen 15 Tarım İşçisi
İçin Adalet İstiyoruz!
Bu yüzden bu düzene bu devlete
mahkum değiliz! KURTULUŞ ELLERİMİZDE, KURTULUŞ İŞÇİ
MECLİSLERİMİZDE!
İşçi kardeşler!
Bu işçi düşmanlarından bu katillerden bu alçaklardan hesap sormak
için işçi meclislerinde örgütlenelim,
birlik olalım, işçi düşmanı AKP’den
hesap soralım! Bu yaşanan Gölmarmara katliamıyla gördük ki bu düzende hak, hukuk, adalet yok! Kan
ve gözyaşı var, her gün yaşanan işçi
katliamları var. Bu düzende adalet
istemek anamızın ak sütü gibi helaldir.
ADALET İSTİYORUZ! VERMEZLERSE DİŞİMİZLE TIRNAĞIMIZLA ALACAĞIZ!
BUNU KATLEDİLEN TÜM
İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZ İÇİN
YAPACAĞIZ!
KURUÇEŞME DEVRİMCİ
İŞÇİ HAREKETİ

20 kişi katıldı. Yapılan açıklamada şunlara değinildi: "İşçi
İş Kazası Değil, Katliam! katliamları
Haziran ayında 147 işçinin canına mal oldu.
Katledilen işçilerin 8’inin yaşı 18’den küçük, 3’ü göçmen,
Sessiz Kalmayacağız, 6’sı kadındır. 2015 yılının ilk altı ayında hayatını kaybeden
işçi sayısı 794. İşçi katliamları işçilerin en acı şekilde
Hesabını Soracağız! hayatını kaybetmesine neden oluyor. Sultan Yağlı yangında,
Ankara Devrimci İşçi Hareketi 3
Temmuz'da Yüksel Caddesi’nde inşaatta hayatını kaybeden Necati Erbasan için eylem düzenledi. Necati
Erbasan için düzenlenen eylemde
Antalya EXPO kazası ve THY
(Türk Hava Yolları) Selda
Durmaz cinayeti de konu
edildi. Yapılan açıklamaya
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Remziye Uysal ezilerek hayatını kaybetti. Bu hafta
içinde arkadaşımız Necati Erbasan’ı da bu katliamlar nedeniyle kaybettik. Kendisi inşaat sektöründe hayatını kaybeden binlerce işçiden biri oldu. Dostumuz, vincin altında
kalarak hayatını kaybetti. Antalya’da ise “çiçek ve çocuk”
temalı fuarın inşaatı çöküyor ve 4 işçi yaralanıyor. Bu
acımasızlığa sessiz kalmayacağız. Hayatını kaybeden her
işçi için her yerde her zaman her yöntemle haklı taleplerimizi
dile getireceğiz. Katledilen dostlarımızın, halkımızın
hesabını soracağız." denildi.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

"Halk İçin
Üretime
Destek"
Çağrısı
Diren Kazova halk
için bir şeyler yapmak için
çağrıda bulundu. Ütü, overlok makine,
ortacılık ve her türlü desteğe açık olduklarını belirttiler.
Kapitalizmin kar hırsıyla işçileri sömürdüğüne ama Diren Kazova’nın ise
sömürüsüz, patronsuz, halk için kaliteli
ve ucuza ürettiğine vurgu yapıldı.
Diren Kazova'ya destek için
iletişim bilgileri:
İletişim için:
kazovaiscileri@gmail.com
Tel: 0532 653 97 27
Diren Kazova

Diren Kazova Kooperatifi Ürettiklerini
Halka Ulaştırıyor
Diren Kazova Kooperatifi 4 Temmuz'da Okmeydanı

Metrobüs çıkışında Anadolu Parkı’nda stand açarak
penye satışı yaptı. 5 Temmuz günü ise Gazi Mahallesi
Dörtyol'da stant açtı ve her hafta düzenli olarak stant
açarak ürünlerini satmaya devam edeceklerini belirtti.

Diren Kazova Kooperatifinden Duyuru
Diren Kazova her geçen gün büyüdüğünü ve aralarına,
"Sömürüsüz üretimde bende çalışmak istiyorum" diyen
iki arkadaşın katıldığını açıklayarak duyuruda bulundular.
Yaptıkları duyuruda: "Sizden ricamız, gerek ülkemizde,
gerek Avrupa da olan dostlarımızdan Diren Kazova’dan
giyinmeleridir. Dayanışmayı büyütelim... Tüm dostlarımız
bu duyuruyu herkese ulaştırsın. Yeni tişört modellerinden,
kazak, çorap ve bileklik siparişlerinizi bekliyoruz. Tüm
halkımızı Diren Kazova’dan giyinmeye çağırıyoruz",
dediler.
Sipariş için iletişim bilgileri:
kazovaiscileri@gmail.com
0532 653 97 27

Diren Kazova'dan başsağlığı
Dire Kazova Kooperatifi Bülent Ünal'a başsağlığı
dileyip açıklama yaptı. Açıklama'da: "Kazova işçisi arkadaşımız Bülent Ünal'ın anne babası ve ailesinden 3
kişi dün gece Kastamonu'da yaşanan trafik kazasında
yaşamını yitirdi. Diren Kazova ailesi olarak arkadaşımız
Bülent Ünal'a ve Ailesine başsağlığı dileriz" dediler.

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

Fabrika Önünde Direnen Arçelik LG İşçisinin Yanındayız!
Direne Direne Kazanacağız!
Kocaeli Gebze’de bulunan Arçelik LG firmasında
çalışan 500 işçi 2 Temmuz’da haklı talepleri için üretimi
durdurarak direnişe geçti. 5 Temmuz’da AKP’nin 700
katil polisi işçilere saldırarak 15 işçiyi gözaltına aldı.
Ve 170 işçi patron tarafından işten atıldı.
Açıklama yapan Kuruçeşme Devrimci İşçi Hareketi:
“Bu ülkede bugün işçiden yana sendika değil; patrondan
yana Patron Sendikacılığı var. Arçelik işçilerinin taleplerine
bakın. Türk Metal gibi çeteci bir sendikadan kurtulmak
birinci sırada… Çünkü işten atılan her işçide bu alçakların
parmağı var. İşçiler bugün bu gerçeği görüyor. Patronla
kol kola işçi düşmanlığı yapanlardan hesap soracağız!

İşçilerin çalınan alınteri üzerine kurulu otellerini başlarına
yıkacağız! Bugün işçiler her direnişten öğreniyor. Direnişler işçinin okuludur. Bir Arçelik işçisi bunu şu sözlerle
ifade ediyor: “önceden çarşıya çıktığımda eylem yapanlara
yasa dışı diye bakardım ama şimdi polisin saldırısında
bunun böyle olmadığını daha iyi anladım.”
Evet, işçiler bugün direne direne politikleşiyor ve
dostunu, düşmanını daha iyi tanıyor ve direnişleriyle
sınıf düşmanlarına karşı hakkını arıyor. Biz de DEVRİMCİ
İŞÇİ HAREKETİ olarak Direnen Arçelik LG işçisinin
yanındayız" denildi.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
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DİRENİŞ ZORUNLULUKTUR;
DİRENİŞ ÖRGÜTLENMEKTİR

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015
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Direniş mi Örgütlenmek mi?
Elbette işçiler için hayati öneme
sahip bu iki zorunlu görevin karşı
karşıya getirilmesini tartışmıyoruz.
Burada tartışılması gereken konu
şudur:
Örgütlenme sözleri, sloganları direnmeyi boşa çıkarmak ya da en
azından etkisizleştirmek için birer
gerekçe haline mi getiriliyor?
Önce örgütlenmeyi beklemek, direnmeyi ertelemek aslında kendi açlığımızı, düşük ücretleri, insanca yaşamamayı, çalışırken tuvalete gitmesine dahi izin verilmeyen köleler
haline getirilmemizi, her tür onursuzluğu kabul etmemizle aynı anlama
gelir.
Metal işçilerinin direnişinden bu
yana patronların saldırısı alabildiğine
artmış durumdadır. Şu ana kadar metal iş kolunda 500’ün üzerinde işçi
işten atıldı. Arçelik LG’de 170 işçi
işten atıldıkları için direniyorlar. Her
yerde patronların işten atma gerekçesi
"yasadışı greve öncülük etmek"
"yasadışı grev örgütlemek". İşçiler
her taraftan bağlanmaya, hareketsiz
bırakılmaya çalışılıyor. Atılan işçilerle
dayanışmaya giden işçiler de işten
atılıyor. Direndiği için işten atılan
Sera Pool işçileri dava açmaya hazırlanıyor. Dava açmaları için mahkemeye peşinen 530 TL ödemeleri
gerekiyor. Gerekçe "yasal zorunluluk"Sera Pool işçileri ki 50 derece
sıcak altında açma-kapama düğmeleri
iptal edilmiş bandın başında soluk
bile almadan çalışmaları isteniyor.
Arçelik LG işçilerin çevik kuvvet
polislerinin, TOMA’ların kuşatması

Gerçekte örgütlenmeyi
yaratan direnişlerdir.
Direnişin olmadığı yerde
örgüt olmaz. Hak kazanımı
olmaz.
altında çalışma haklarını geri almaya
çalışıyorlar.
Bu tablo altında direnmemek
mümkün müdür?
Saldırılar öylesine yoğundur ki
direnmek bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiştir.
Her yerden, her işyerinden, her
an "direniş"lerin boy vereceği koşulları yaşıyoruz. Var olmak için direnmek zorundayız. Yaşamak için
direnmek zorundayız.
Bugün DİRENMEK YASALARI
VE YASAKLARI AŞAN BİR MÜCADELE ÇİZGİSİNİ HAYATA GEÇİRMEKTİR.
Saldırıların böylesine yoğun olduğu bugün solun ya da sendikaların
dilinden "örgütlenmeliyiz" sözleri
düşmüyor.

2015 yılının ilk 6 ayında
794 işçi katledildi!
OCAK.............128 işçi
ŞUBAT..............85 işçi
MART .............139 işçi
NİSAN .............133 işçi
MAYIS .............161 işçi
HAZİRAN ..........148 işçi

Konfederasyonlar metal direnişlerinin ardından toplanıyor. Konfedarasyonların toplantılarının ardından
"en tehlikelisinin örgütsüzlük" olduğu sonucu çıkıyor.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay
"Sendikayı beğenirsiniz beğenmezsiniz, şubeyi beğenmezsiniz değiştirirsiniz, Türk-İş’i beğenmezsiniz değiştirirsiniz ama örgütsüzlük en tehlikelisi" diyor.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan "örgütsüzlük ve sendikasızlaşmanın birinci sorunları olduğunu" söylüyor.
DİSK Başkanı Kani Beko "taşeron işçi sayısı arttırılarak çalışanların örgütsüz hale getirildiklerini"
söylüyor.
Şimdi bu sendika başkanlarının
açıklamalarını duyan da bunların
gece gündüz işçileri örgütlemek için
gece uyku uyumadıklarını sanır.
Gerçek hiç de öyle değildir. Aslında hepsi de “örgüt düşmanı”dırlar.
Fabrika fabrika, işyeri işyeri işçiler
arasında örgütleme yaptıkları tek bir
yer yoktur.
İşçilerle değil, örgütlenmeyi patronları kafalayarak yapmaktadırlar.
Patronları sendikalı olmanın hiçbir
şekilde patronun kaybına olmayacağını garanti ederek patronların onay
verdileri kadar patronların çıkarları
için örgütleme yaparlar.
Bu kadar örgütten, örgütlü olmanın
öneminden söz edenler sanki bu örgütlülükleri bir mücadele, bir direniş
aracı olarak kullanıyorlamış gibi yatıp
kalkıp örgütsüzlüğün ne kadar olumsuz
olduğunu anlatıyorlar.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Oysa örgütlü olmanın bu patron
sendikacılarının dilindeki karşılığı
direnmek değildir. Örgütlü olmak
işçi kitlelerini oyalamanın, direnişleri
kendi çıkarları için eritmenin aracıdır
sadece.
İşçilerin dayanışmaya olan ihtiyaçlarını sömürmektir.
Dayanışma direniş varsa hayata
geçecek bir kavramdır.
Direnişin olmadığı yerde "dayanışma" da "örgütlenmek" de kuru
söz olmaktan öteye gitmez. AÇIK
VE NET OLARAK KABUL EDELİM Kİ, İŞÇİ SENDİKALARININ
YÖNETİMİ
BURJUVAZİNİN
ELİNDEDİR.
Bugün örgütsüzlükten en çok şikayet edenlerin başında sendikaların
konfederasyonların gelmesi tesadüf
değildir.
Konfederasyonlar örgütlenmeyi
kendi ayaklarının altındaki zemin
kaybolduğu ve güçlerini kaybettikleri
için istiyorlar...
İşçileri oyalamak, onların sömürü
düzenine olan öfkesini dizginlemek
için istiyorlar..
Sendikalar direnişleri düzen sınırları içine çekmek, politik taleplerden uzaklaştırmak ve sonuç olarak
söndürmek için her tür yöntemi uyguluyorlar. Öyle bir hale gelmiştir
ki patronlar adına işçiyi tehdit etmekten direnişe geçen işçiye sendikada iş vermeye kadar her tür yöntemi
kullanıyorlar.

Ülkemizde toplam 18.8 milyon gençten 6 milyonu işsiz.

4.7 milyon genç, iş bulma
umudunu yitirdiği için iş aramıyor.
İşsizlik oranı genç kadınlarda
erkeklerin yaklaşık 4 katı.
6 milyon işsiz gençin, 4 milyon 221 binini genç kadınlar
oluşturuyor.
Sol da örgütlenme çağrılarını, örgütlenme zorunluluğunu dilinden düşürmüyor....
"Metal direnişinin ardından tüm
güçleriyle saldırıya geçen patronlar,
attıkları her adımda özellikle işçilerin
birliğini hedef alıyor. İşçilerin birliğinin dağılması, kazanımların gasp
edilmesi ve kıyımların da yolunu açıyor. Patronların türlü oyunlarıyla
fabrikalardaki mevzileri zayıflayan
işçiler şimdi bu durumdan çıkış arıyor.
Böyle giderse çalışma koşullarından
ücretlere her alanda geriye gidiş yaşanacağını ve işten atmaların devam
edeceğini bilen işçiler, bunu engellemek için birlik olmak ve üretimden
gelen güçlerini kullanmak dışında
bir seçenek olmadığını dile getiriyorlar." (29 Haziran 2015 Evrensel
sayfa 6)
"En iyi protokol işçilerin birliği"
"Kazanımlarımızın ve kazanacaklarımızın garantisi ise birliğimizdir ve
bugünün en acil ihtiyacı bunu güçlendirmektir" vb diye devam ediyor.
Bol bol birliğe, birleşmeye, ör-

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

gütlenmeye işaret eden bu satırlar
çoğaltılabilir de. Bugün sol örgütlerin
birçoğunun dilinde buna benzer örgütlenme çağrıları vardır.
Ama tek bir tane direniş çağrısı
yoktur. Sol direnmeyi, direnişi bir
zorunluluk, bir köşe noktası olarak
görmez.
Direnişin çoğalmak olduğunu bilmez. Gerçekte örgütlenmeyi yaratan
direnişlerdir.

Direnişin olmadığı yerde örgüt olmaz. Hak kazanımı olmaz.
Sorun örgüt kurmak, örgütlenmekle çözülseydi konfederasyonlar,
üye sayıları yüz binleri bulan meslek
örgütlerinin kazanımları sayısız olurdu. Düzeniçi politikalar, icazetçilik
onları önce direnmekten sonra da
örgüt olmaktan uzaklaştırmıştır.
Sorun örgütlenme biçiminde
değil, mücadele ve örgütlenme anlayışındadır.
Biz DİH’liler direneceğiz. Her
koşulda her yerde, toplu olarak ya
da tek tek direneceğiz. Elimizin uzanabildiği, sesimizin yettiği her direnişi
de büyüteceğiz.
Direnirken örgütleneceğiz...
Dilimiz, sözümüz, pratiğimiz DİRENİŞ’le bütünleşecek...
Hak alan, işçilerin mevzilerini
büyüten gerçek örgütleri yaratan direnişlerdir. Direniş okullarında örgütlülüklerimizi büyüteceğiz.
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Sahiplenme ve dayanışmayı örgütlemek, korku duvarlarını
yıkmak, direnişi büyütüp, yaygınlaştırmak, bugün direnenlere
ve daha sonra direnecek olana güç vermektir.

HUKUK VE DAYANIŞMA
HATTINI KURMALIYIZ...
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Memur alanında direnişlerin, müatılmaları takip ederek araBİR
DİRENİŞ
BAŞLADIĞINDA
cadelenin yükseldiği bir dönemden
malıyız.. Hukuki olarak da
NE YAPACAĞIZ?:
geçiyoruz. Az da olsa, memurların
destek vermeliyiz.
disiplin cezaları, sürgün, işten atılma - Basın açıklaması yapmalıyız. Sözlü
Yasal haklarını bilmeyen,
yapamasak
bile
hızla
yazılı
bir
açıklama
gibi cezalandırmalar karşısında binasıl direnileceğini bilmeyen
reysel de olsa çabalarını duyuyoruz, yapabilmeliyiz.
memurlar, kader deyip razı
görüyoruz. Bu çabalar çok yetersiz, - 3 kişiyle, olmadı tek kişi de olsak oluyorlar, en kötü durumdaki
sonuç almaktan uzak...
direnişteki emekçiyi ziyaret etmeliyiz. ise canına kıyıyor... Umutları
Bugün bireysel verilen tepkileri Yasal durumunu öğrenmeli ve bunun yok yani... Biz umut olmalıyız.
örgütlemek, bir araya getirmek müm- dışında yasalar ve yasaklarla sınırla- Yardımlaşmanın, dayanışmakün. Bunun için tek tek de olsa işten madan meşru direnişte biz de direnişe nın nasıl moral verebileceğini
atılan, ceza alan vb. tüm memurlara geçen emekçinin yanında yerimizi al- tahmin edemezsiniz. Hele ki
sendikasının bile sahip çıkulaşmayı hedeflemeliyiz.
malıyız.
madığı, işten atılmış bir öğBugün yaratılan direnişin etkisiyle
- Ulaşabildiğimiz herkesi desteklemek
retmene... Bu nedenle bu hattı
bir yandan kendi içimizi örgütleyeiçin ziyarete, bunu yapamayanların
kurmalıyız ve işletmeliyiz.
ceğiz ama öte yandan da nasıl direda telefonla da olsa arayıp desteklerini
nileceğini göstererek, sendikalarla
Biz ulaşacağız. Direnen
göstermelerini örgütlemeliyiz.
kamuyla sorun yaşayan en ileri unherkesin yanında olma idsurları örgütleyeceğiz.
diasını biz taşıyoruz...
Nasıl direnileceğini gösterdiğimizde politikalarımız bir
BİR YERDE BİR MEMUR DİRENİŞİ, BİR MEMURUN
kıvılcım etkisi görecektir. Buna çok inanıyoruz. Her yeri bir
SORUNU VARSA SONUÇ ALMAK İÇİN KEC'LİLERE
anda sarabilir bu yangın...
İHTİYAÇ VARDIR.
Bu noktada bugünkü somut politikalarımızdan birisi daHER KEC'Lİ BU MİSYONLA HAREKET ETMELİyanışma ve hukuk hattı olmalıdır...
DİR.
Bu hattı kurarak en yaygın şekilde duyurusunu yaparak
Elimizdeki araçları etkin kullanacağız...
memurların bulunduğu her yerden KEC'e ulaşmasını sağlaHUKUK VE DAYANIŞMA HATTI bu araçlardan bir
malıyız.
tanesidir. Ama çok önemlidir.
Diğer yandan memur kesimleri içinde örgütlenmelerimiz
Yaygın el ilanı, internetten duyurular... Bunları kullanacağız.
sınırlıdır. Sendikalarsa artık bitmiştir.
Tek tek anlatacağız... İş yerlerinde, mahallelerde tek tek anHukuk ve dayanışma hattının gerekliliğinin teorik
latacağız...
nedenleri bunlardır... Güncel olarak ise süreç ve bu sürecin
Direnişleri örgütlemek, direnişlerden sonuç almak, diyüklediği görevler ortadadır... Direnişleri büyütmeli, sahiprenişleri birleştirmek, direnişleri politikleştirmek....bizim
lenmeli, dayanışmayı örgütlemeli ve yaymalıyız. Her direniş
görevimizdir.
kulaktan kulağa yayılacaktır, başka direnişlerin önünü
Yarattığımız direnişler, örnekler birer okuldur... Memurlar
açacaktır. Bir kar tanesi, bir çığa dönüşebilir.
bu okulda öğrenecekler... Biz onlardan öğrenirken, onlara
Hukuk ve dayanışma hattı küçük bir adım gibi görünebilir
öğreteceğiz... Ve yeni zaferlere ulaşacağız..
ama birleştirici bir niteliği olacaktır. Tabii biz işletmeliyiz
HUKUK VE DAYANIŞMA HATTINI KULLANöncelikle. Tanıtımını yapmalı ve biz direnişleri, işten
MALIYIZ!.

Onlar Ölmediler; Yok Ateş Fitiller Gibi
Dimdik Ayakta, Barut Ortasındalar!
Esenler’de 3 Temmuz günü, Devrimci Sol Gerillası
şehidi Şerafettin Şirin'in ailesi ziyaret edildi. Yoldaşları
Sabit Ertürk, Tuncay Geyik, Hasan Erkuş Ve
Mustafa Kemal İnan’la birlikte Malatya Dağları’nda düşman güçleriyle çatışarak 1992'de ölümsüzleşen
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Komutan Şerafettin Şirin'in ailesi devrimcileri çok iyi
karşıladı. Düşmanın devrimcilerden korktuklarını, bu
yüzden sürekli halka ve devrimcilere saldırdıklarını söyleyen Şerafettin Şirin’in annesi, oğluyla gurur duyduklarını
belirtti.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Baş terörist Amerika ve onun işbirlikçisi AKP; kendi soygun ve talanını,
kendi baskı ve zulmünü, kendi yalan ve demagojilerini gizlemek için;

DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR, HEDEF GÖSTERİYOR!
Karakollara, medya
kuruluşlarına, sınırlara,
konsolosluklara devrimcilerin resimleri asılıyor boy boy...
İç güvenlik yasalarıyla önünü açtıkları
katliamları için zemin
yaratmaya çalışıyorlar.
Kim bu devrimciler?
"Terörist" ilan edilmelerinin, "katli vacip" denmesinin nedeni nedir?
Biz cevap verelim;
devrimciler halkın içinde yaşarlar. Kaldıkları
yer en yoksulların evleridir.
Kömüre bulanmıştır kimisinin ekmeği, kimisinin ekmeği mevsimlik
işçi taşıyan kamyonun tekerlerininin
altındadır...
Kimisinin ekmeği Bursa'da grevdeyiz önlüklü işçinin nasırlı ellerindedir... Yani yerleri yurtları onların;
bazen yoksul bir işçi ailesinin, bazen
bir kamu emekçisinin, bazen oğlu
tutsak bir tutsak yakınının, bazen
okulda sınav yarışından bunalmış
bir gencin, bazen kepenk kapatmaya
ramak kalmış bir esnafın sofrasında,
evindedirler onlar.
Bu yüzden yerleri yurtları bellidir
onların...
Polisi de, savcısı da tanır onları...
Hem de çok iyi...
Buna rağmen "terörize" ederler
devrimcileri... Bulunmayan, bilinmeyen, görüldüğü yerde de bu yüzden
imha edilmelidir derler, bunun zeminini yaratırlar.
Ne yapmıştır örneğin bu devrimciler...
Ayakkabı kutularında para mı çalmışlardır, bankaları, halkın parasını
mı hortumlamışlardır? Rüşvet mi almışlardır? Olmadı örneğin karakolda
işkence mi yapmıştır? Yoksa adaletsiz
bir şekilde yargılayıp hapse mi atmıştır? Ne yapmıştır devrimciler?
Nedir suçları ki, böyle boy boy fo-

toğrafları asılır?
Devrimcilerin en büyük suçu,
devrimci olmaktır.
Yani halk için yaşayıp, halk için
ölümü göze almaktır. Bağımsız bir
ülkenin hayalini kurmak bir yana,
böyle bir ülke için canını bile hiçe
sayarak; her türlü işkenceye, gözaltına, tutsaklığa rağmen mücadele etmesidir. Halkın yanında olmasıdır.
İşte bu yüzden boy boy resimlerini
faşizm duvarlara, kapılara asıyor.

Vazgeçin, Halka
Hesap Verin!
Ne yaparsanız yapın, gelen ecelinizden kurtulamazsınız... Yarattığınız
açlık, yoksulluk, adaletsizliğin hesabını
vermekten kaçamazsınız. Devrimcileri
istediniz kadar afişe edin, isterseniz
katledin, isterseniz hapsedin... Yapmadığınız, yapmayacağınız şeyler değildir.
Biz kaybedildik de, ismimiz Ayşenur, Düzgün Tekin olduk. Biz
katledildik sokak ortalarında; ismimiz
İsmail Kahraman oldu... Biz katledildik evlerde; adımız Ayten Korkulu, Ayşe Gülen oldu...
Biz katledildik hapishane hamamlarında; adımız İsmet Kavaklıoğlu
oldu... Biz katledildik, hapishanelerde
diri diri yakıldık; adımız Nilüfer Alcan, Seyhan Doğan oldu...

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Biz daha 15'inde
beynimiz sokaklara
akıtılan; Berkin olduk... Yani resmimizi
istediğiniz kadar, boy
boy astırın... Bizi katlederek bitiremezsiniz.
Suçlarınızı, baş terörist
Amerika ve AKP iktidarı olduğunu gizleyemezsiniz...
Halkın alınterini
nasıl sömürdüğünüzü,
halkın ve devrimcilerin kanını nasıl akıttığınızı, halkın gözyaşları üzerinden nasıl
yalan ve demagoji
yaptığınızı örtemezsiniz.
Halkın adaletine, adalet savaşçılarına teslim olun! Halk çocuklarını
hedef göstermekten, halka korku yayıp, devrimcileri tecrit edebileceğinizi
zannetmeyin! Başaramazsınız, gücünüz yetmedi, yetmez.
Bu zulüm, bu soygun-talan oldukça adalet savaşçıları da olacak...
Amerika'nın, AKP iktidarının dünya halklarına... Türkiye halklarına
yönelik estirdiğiniz teröre karşı ADALET SAVAŞÇILARI DA ELBETTE
SİZİN YASALARINIZIN SINIRLARIYLA ADALETİ SINIRLAMAYACAK!

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

Bu Habercilik Değil,
Tetikçiliktir!
Ayrıca devrimcilerin resimlerini
binalarına asıp AKP faşizminin ekmeğine yağ süren medyayı uyarıyoruz.
Basın ahlakı, ilkesi sizin için yine
reytingten, alacağınız reklamdan, yapacağınız kardan ibaret... Vazgeçin,
suç işlemeyin! Gazetecilik, habercilik
bu değil, adınız gibi biliyorsunuz. Bu
habercilik değil, faşizmin tetikçiliğini
yapmaktır. Bu listedeki bir devrimciye
yönelik her saldırıdan faşizm kadar
siz de suçlu olacaksınız! Bu suçu işlemekten vazgeçin, medya binalarınızın
kapılarından sökün! Hem de derhal,
hemen!!!

49

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ!

EMPERYALİZMİN KRİZİNİ ÇÖZMEK
YERİNE DERİNLEŞTİRECEK;
EMPERYALİZMLE OLAN GÖBEK BAĞINI
KENDİ ELLERİMİZLE KESECEĞİZ!

Sayı: 477

Yürüyüş
12 Temmuz
2015

Emperyalizm, krizlerden çıkamaz. Sürekli bir kriz içindedir.
Yapısal krizini aşmak için savaşlar çıkartabilen, işgallere girişen emperyalizm, kendi krizini
yeni sömürgesi olan ülkelere
yansıtarak ömrünü uzatmaya çalışır.
Lenin, emperyalizmi "can
çekişen kapitalizm" olarak tanımlamıştır. Can çekişiyor olmasının nedeni sonunun geliyor
olmasıdır. Sürekli krizler ve çözümsüzlük hali emperyalizmi
saldırganlaştırmaktadır. Ve sömürgeleri üzerindeki baskısını
artırmaktadır.
Krizi atlatma yolunda çözümler üretemeyen emperyalizmin
önünde tek bir yol vardır; yeni
sömürgeleri daha fazla borçlandırmak, daha fazla sömürmek
ve baskı altına almak. Kendi krizini yeni sömürgelerine aktarmaktadır.

Yönetememe Krizinin
Derinleşmesiyle Birlikte
Emperyalizm Yeni
Sömürgecilik İlişkilerini
Geliştirmiştir
2 paylaşım savaşı çıkartmış
olan emperyalistler, açık işgallerle
teşhir olunca, ulusal kurtuluş
mücadeleleri yükselince yöntem
değişikliğine gitmiş ve yeni sömürgecilik ilişkilerini geliştirmiştir.
Ekonomik ve askeri olarak
ülkeleri ele geçirerek, yerli hükümetlerle egemen sınıflarla işbirliği yaparak, anlaşmalar imzalamıştır.
IMF ve NATO gibi emperyalist ülke kurumlarıyla ülkeleri
gizliden işgal etmiştir. Bugün
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Türkiye, Yunanistan gibi yeni
sömürge ülkeler, işte emperyalizmin gizli işgaliyle baskı altında tutulmaktadır. Emperyalizme göbekten bağımlı olan
Yunanistan, bu bağımlılık ilişkisinin gereği olarak, emperyalizmin krizini kendi krizi gibi
yaşamaktadır.
Yunan halkı, IMF dayatmalarıyla karşı karşıyadır.

Yunanistan'daki Kriz,
Yunan Halkının
Tembelliğinden Değil,
Alman Emperyalizminin
Yeni Sömürgecilik
İlişkilerinden Kaynaklıdır
Yunanistan tıpkı ülkemiz
gibi emperyalizmin yeni sömürgesi olan ve yıllardır emperyalist tekellerin istekleri doğrultusunda ekonomisine yön
veren bir ülkedir. Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı ekonomik politikalar sonucunda Yunanistan, ekonomisinin tarımdan
hayvancılığa kadar hemen tüm
dallarda emperyalist ülkelere
tam bağımlı hale geldiği ve halkın yoksulluğunun giderek arttığı bir ülkedir. Aynı bizim ülkemiz gibi.
Yunanistan'ın bugün yaşadığı
kriz ilk değildir. Yaşadığı tüm
krizlere rağmen Yunanistan'da
bir çok değişiklikler yapılmış,
"kemer sıkma" politikaları vb.
uygulanmıştır. Ancak tüm bu
dönemlerde vazgeçilemeyen en
önemli harcama kalemi silah
alımı olmuştur. Alman emperyalizminin en çok silah sattığı
iki ülkeden birisi Yunanistan'dır.
Diğeri ise Türkiye.
Yunanistan borç batağı için-

Fosillerin Yunanistan Krizine
Çözümü: “Borçları Türkiye Ödesin”
Yunanistan'ın Emperyalistlere 30 Haziran’da ödemesi gereken 1.6 milyar Euroluk
borcunu ödeyememesinden dolayı “Yunan
halkıyla dayanışma” adına HDP'nin Fosillerinden Ertuğrul Kürkçü çözüm önerisini
olarak “Borçları Türkiye Ödesin” dedi...
Düzene dönen fosillerin “çözümü” de ancak
böyle olabilir!
Fosil Kürkçü’nün çözümünde Yunan halkıyla bir dayanışma yok, emperyalistlerle
dayanışma var...
Yunan halkı diyor ki, borcu biz yapmadık,
alınan borç paraları da biz harcamadık niye
biz ödeyelim? Nitekim 5 Temmuz Pazar
günü yapılan referandumda da hayır diyerek
ÖDEMİYORUZ dediler...
Devrimcilerin görevi Emperyalistlerin
borçlarının nasıl ödeneceğine çözüm üretmek
olamaz.
Devrimciler; emperyalizme olan tüm
borçların iptal edilmesini, emperyalistlerle
olan tüm bağların kesilmesini ve bağımsızlık
ister.
Ertuğrul Kürkçü “Türkiye ödesin” derken Türkiye emekçi halklarının ödemesini
istiyor.
Bir fosil de ancak böyle bir “Çözüm”
önerisinde bulunabilirdi.
Yunanistan halkına “borç sizin borcunuz
değil, ödemeyin” diye önerseydi oligarşinin
parlamentosuna girip TÜSİAD’larla, MÜSİAD’larla, TOBB başkanlarıyla gülücükler
dağıtan pozları veremezlerdi.
Yunan halkı; ödenmesi dayatılan borç sizin
değil, emperyalistler ve işbirlikçi tekellerin
borcudur, ödemeyin. Tek başına bu borcu ödememek de çözüm değil, emperyalizm ile tüm
bağımlılık ilişkileri kesilmede açlıktan, yoksulluktan kurtulamazsınız. Emperyalizmin
krizi hep omuzlarınızda olacaktır!

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

de yüzüyor. Emperyalizm vazgeçmiyor, Yunan halkını ezdikçe eziyor.
Yıllardır IMF'nin, AB ülkelerinin
talimatlarını yerine getirmek dışında
bir şey yapmayan Yunanistan, sürekli
yaşadığı krizlerin bugün iyice derinleştiği bir aşamaya gelmiştir.
Kriz, emperyalizmin krizidir. Yunan ekonomisi emperyalistlerin istekleri doğrultusunda artık öyle bir
noktaya gelmiştir ki iflas etmiştir.

Syriza Bir Çıkış Değil Bir
Oyalamadır
Yunanistan'da krizi çözmek iddiasıyla 6 ay önce iktidara gelen
Syriza; IMF, Dünya Bankası, Avrupa
Komisyonu ile ilişkimizi keseceğiz,
boçları ödemeyeceğiz, IMF’den çıkacağız vaatleriyle oy istemişti. Avrupa'nın Yunanistan'ı sömürdüğünü,
krizin nedeninin bağımlılık ilişkileri
olduğunu vurgulayarak borçları ödemeyeceklerini söylediler. Hatta gerekirse AB’den, Euro bölgesinden
çıkma propagandası yaptılar.
Ancak iktidara geldikten sonra
borçları ödemiyoruz demediler. Emperyalizmle olan bağımlılık ilişkilerine tek taraflı olarak son vermediler.
Sömürgecilik ilişkilerinin devamı
üzerinden politika yaptılar.
Parlamentarist yolla emperyalizmle savaşılamayacağı bir gerçektir.
Emperyalizmin krizden çıkması adına
Yunan halkının yoksullaşması reddedilmeli ve bağımlılık ilişkilerine
derhal son verilmelidir.
Chipras hükümeti, iktidara geldiğinden bu yana 1,6 milyar Euroluk
IMF borcunu ödemek için kapı kapı
dolaştı.
AB Komisyonu, AB Merkez Bankası ve IMF’den oluşan Troyka, borçlarını ödemesini dayatırken, kredi
vermeyi kabul etmedi. Borç yeni bir
borçla kapatılamaz; ancak borç daha
da artar. Emperyalizmle girilen yeni
sömürgecilik ilişkilerinin yarattığı
en önemli sonuçtur bu.
Verilen her kan, hastalığı ilerletmektedir. Çünkü yapısal olarak emperyalizme bağımlılık çıkmaz so-

kaktır.
AB Komisyonu, AB Merkez Bankası ve IMF, 7,2 milyar Euroluk
"kurtarma paketi" karşılığında Yunan
halkının daha fazla kemer sıkmasını
istiyor. Verdikleri "yardımı" silah
satışıyla, anlaşmalar yoluyla faiziyle
geri alıyor emperyalistler.
Üstüne üstlük bunu yaparken Yunan halkını tembel olmakla suçluyorlar. Aksine asıl asalak olan Alman
emperyalizminin kendisidir.
Chipras, kravat takmayarak, kapı
kapı dolaşıp dilenerek sorunu çözemeyince; radikal bir karar alıp emperyalizme karşı mücadele yolunu
seçmeyince; şimdi de sorumluluğu
üzerinden atabilmek için referanduma
gitti.
Seçimle işbaşına gelirken zaten
belli vaatlerde bulunmuştu. Halk da
bu vaatlere inanarak Chipras'ı seçti.
6 ay sonra Chipras referanduma giderek, sorumluluğu üzerinden atmak
istiyor. AB'yi Yunan halkının memnuniyetsizliği ile tehdit etmeye çalışıyor.
Yunanistan'ın emperyalistlere 320
milyar Euro borcu var. Geçtiğimiz
ay ödemesi gereken 1,5 milyar Euroluk borcunu ödemedi.
Yunanistan’ın 242 milyar dolar
milli geliri var. Öte yandan dış borcu
ise 450 milyar dolar. Aradaki bu
uçurum, ne kadar kredi alırsa alsın
kapanmaz. Bağımlılık ilişkileri devam
ettiği müddetçe kriz de bitmez, bataktan da çıkılamaz.
Keza, Yunanistan borcu ödemek
ve krizden çıkmak için 5 yıl içinde
IMF’den 34.7 milyar Euro borç aldı.
Ama borç katlanarak büyümüş, sorun
çözülmemiştir.
3 yıllık mali kredi desteği ile
borçlarının hafifletilmesini isteyen,
bir ödeme planı isteyen Yunanistan,
bunun karşılığında şu vaatlerde bulundu:
Emperyalistlerin istedikleri reformları yapmak; vergi oranının
yüzde 23’e çıkarılması; emekli maaşlarında yüzde 6, çalışanların maaşlarında yüzde 2 kesinti yapılması;
enerji ve temel gıdalarda yüzde

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

13, ilaç ve kitaplarda yüzde 6 vergi
artırımı yapılması.
Halka ait olmayan bir krizin sonuçlarını halkın ödemesi isteniyor.
Yunan halkı bu borcu ödemek istemiyor, yoksulluğun kaderi olmasını
istemiyor. Bu nedenle geçtiğimiz pazar günü yapılan referandumda yüzde
61 oranında HAYIR cevabı çıkmıştır.

Referandum Sonuçları
Neyi İfade Ediyor!
Referandum’da “evet” denilmesi
için çalışan sağcı muhalefet partileri
yeni kredilerin alınması için emperyalizmin tüm taleplerinin kabul edilip
faturanın halkın sırtına bindirilmesini
istiyordu.
“Hayır” denilmesini isteyen iktidardaki Syriza halka sanki emperyalizmin dayatmalarına “rest” çekiyormuş havası yaratsa da gerçek hiç
de öyle değildir.
Syriza’nın lideri Chipras referandum kampanyası boyunca ısrarla heyır demenin “AB ile bağları koparmak
olmadığını” söyleyerek emperyalistlere esas olarak “Yunan halkını sömürmeye devam etmek istiyorsanız
onu yaşatacak kadar beslemeniz gerekir” dedi.
Chipras sürekli açıklamalarıda
“Avrupa ile ilişkilerimizi sağlıklı bir
şekilde sürdürebilmek için borçlarımızı ödeyeceğimiz koşulların yaratılmasını istiyoruz” dedi.
Nitekim “HAYIR” isterken talepleri de bu doğrultuda oldu.
-Emperyalistlerin dayattağı "tasarruf paketi"nin ağırlığının hafletilmesini, toplam 323 milyar Avro'luk
borcun 1/3'ünün silinmesi ve ödemelerin 20 yıla yayılmasını istedi.
Referandum’da yüzde 61 hayır
çıkması gerek Yunan halkında, gerekse ülkemizdeki reformist, oportünist, düzen içi sol kesimde ZAFER
olarak yansıtıldı.
Ortada Yunan halkı adına bir zafer
yoktur. Elbette Yunan halkının emperyalizmin dayatmalarına boyun
eğmeyerek HAYIR demesi onurlu
bir tavırdır.
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Ancak referandumdan HAYIR
çıkması emperyalistlerle bağımlılık
ilişkileri kesilmedikçe sadece sömürünün sürmesini sağlamak için hastaya verilen serum gibidir.
Nitekim 12 Temmuz Pazar günü
28 AB ülkesinin lideri biraraya gelip,
Yunan halkının cevabını değerlendirecek. Bu değerlendirme asla Yunan
halkının çıkarına bir değerlendirme
olmayacaktır. Hatta bu referandum sonuçlarından da dersler çıkartarak gerekirse bir adım geri atıp uzun vadede
Yunanistan devletini daha çok köşeye
sıkıştırarak tamamen teslim almak için
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yeni programlar dayatılacaktır.

Yunan Halkına ve Tüm
Yeni Sömürge Ülke
Halklarına Sesleniyoruz:
1- Krizler emperyalizmin krizleridir, fakat faturası emekçi halklarımıza ödettirilmektedir. Emperyalistlerin krizinin faturasını ödemeyelim.
2- Krizin temel nedeni, sömürgecilik ilişkileri ve kapitalizmin can
çekişmesidir.
3- Çözüm IMF reçetelerinde, reformlarda değil, bağımlılık ilişkilerine

Kim İl Sung:
“Devrimcilerin
Birinci Borcu
Eğitimdir”
15 Nisan 1912’de doğan Kim il Sung, yüzyılın tüm
ayaklanmalarına, mücadelelerine tanıklık etti. Daha
doğduğunda ülkesi japon emperyalizmi tarafından işgal
edilmiş olan Kim, babasının japon işgaline karşı halkını
örgütleme çalışmalarından dolayı küçük yaşta babasının
maruz kaldığı işkence ve hapishanelerle de, yeraltı kurallarıyla da, savaşın gerçekliğiyle de tanıştı.
Ama her şeyden önce özgür vatan özlemini öğrendi.
Tutsak babasını işkencelerde yaralanmış halini görüşe
gittiğinde görünce, “...o yaralar japon emperyalizmi
hakkında bana en net fikri verdi” diye aktardı yıllar
sonra anılarında.
Yılların ardından, işkence, açlık, soğuk, yokluk ve
yoğun yeraltı çalışmalarının doğurduğu zor koşullar
sonucu babası hastalanır ve o henüz 14 yaşında iken
vefat eder. Ancak son nefesine kadar mücadeleyi örgütleme
görevini omuzlayan baba, ömrünü tamamlarken oğluna
nasihatlerde bulunuyor.
İşte, 8 yaşında işgali, işkenceleri, sürgünü yaşayarak
öğrenen çocuk, 14’ünde babasının mirasına sahip çıkma
kararlılığına ulaşıyor.
Kim il Sung, kendisi 14 yaşında iken, babasının ölmeden önce söylediği nasihatlerini anılarında şöyle aktarıyor:
“Babamın anlatımlarından halen hatırlarım devrimcinin
sürekli hazır olması gereken üç emrini.
- Devrimci nerde olursa olsun, her zaman üç türlü
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son verilmesindedir.
4- Dünya halkları kendi öz gücüne
güvenmeli, emperyalizme karşı savaşmalıdır.
5- Yunan halkının borcunu ödeme
talebi, bağımlılık ilişkilerini onaylamak demektir. Dost olan, savaşa çağırır, uzlaşmaya değil. Ezilen dünya
halklarının kaderi ortaktır. Kardeş
Yunan halkı emperyalistlere ve onların
işbirlikçilerine değil, kendi öz gücüne
güvenmelidir.
6- Emperyalizmin saldırganlığına
karşı ezilen dünya halklarını enternasyonalist birliğini savunmalıyız.

ölüme hazır olmalıdır: açlıktan, dayaktan, soğuktan.
Yani açlıktan ölmeye, işkencede ölmeye ve donarak ölmeye hazır olmalıdır. Böyle inançla hiç bir zaman büyük
idealinden geri adım atmamalısın."
Sürekli okuyan, araştıran, öğrenen ve öğrendiğini
hayata geçiren olarak halkının önderi oldu. Japon emperyalizmini yenmeyi ve bağımsız sosyalist ülke kurmayı;
ardından Amerikan emperyalizmini yenerek devrimi
güçlendirmeyi başardı. Ömrünü vatanına adayan Kim il
Sung son anına kadar görevi başında kaldı, 8 Temmuz
1994 tarihinde çalışma odasında kalp krizi sonucu
hayatını kaybetti.
Örgütlü Kore halkının mücadelesinde olduğu gibi
dünya halklarının bağımsızlık savaşlarında yaşamaya
devam ediyor.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Halkımızın Günlük ve Siyasal Taleplerine
Cavap Vermek İçin;

HALK MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!
Halk Meclisi kurma çalışmaları
devam ediyor. Ama nasıl devam ediyor? Birçoğumuz hala halk meclislerinin öneminin farkında değil.
Efo Dayı tutuklu, Muharrem Cengiz yine meclis ve yozlaşma çalışmalarına katıldığı için tutuklu.
“Devlet yerine koyuyorlar kendilerini” deyip konteyneri Çayan Mahallesi’nden çalıp götürdüler.
“Sorun çözüyor” diyorlar...
Evet devletin sorun çözmediği
yerde biz sorunları çözeceğiz. Misyonumuzu yerine getireceğiz. Halk
meclisleri tabiiki halkın sorunlarının
çözüm yeridir.
Siyasete katılacak halk.
Siyaset neydi? İlkelerle sorun
çözmek... İlkemiz nedir? Halktan
yana, devrimden yana sorunları çözmek... Meclisler bunu yapacak...
Tabii meclislerin daha yapacaklarını saymakla bitmez... Bitmez ki
devlet tüm gücüyle bitirmeye çalışıyor.
Buna karşı biz ne yapacağız? Biz
daha da sarılacağız bu çalışmaya.
Sonuçta ne olursa olsun meclislerin
temel çalışmamızdan biri olduğunu
biliyoruz. Nereye kaçarsanız kaçın,
hangi çalışmaya sığınıp meclis çalışmasını yapmamanın gerekçesi haline getirirseniz getirin kaybeden biz,
kaybeden halk olacaktır.
Eninde sonunda ise devrim yapacaksak bu ülkede, engel olanları
da aşıp bu çalışma devam edecektir.
Bunu bilecek; sadece bugün bunu
söylüyoruz diye değil, bakın sovyetler
yanıbaşımızda, söylemekle kalmamışlar ayrıca halklar cennetine dönüştürülen bir Sovyetler Cumhuriyeti
kurmuşlar. Sovyetler, yani meclislerden oluşan bir iktidar kurmuşlar.
O zaman daha fazla neyi tartışacağız? Tartışacak bir şey kalmamıştır.
Tarihte tartışılmış ve bu tartışma
kendini bizzat pratikte somutlayarak

bitirmiştir.
Şimdi bizim tartışmamız gereken
şey HALK MECLİSLERİNİ NASIL
SOMUTLAYACAĞIZ ALAN VE
BİRİMLERİMİZDE?
BURADAN BAŞLAYACAĞIZ...
ADIM ADIM GİDECEĞİZ.
Gazi Mahallesi'nden başlayalım
örneğin, Adalet kampanyası var Halk
Cephesi'nin. Halk Meclislerini de bu
çalışmaya katamaz mıyız? Örneğin
Gazi Mahallesi'nde Halk Meclisleri
Efo Dayı için adalet isteyemez mi?
- Efo Dayı için adalet istiyoruz!
- Gazi Katliamı için adalet isteyemez mi?
- Gazi şehitleri için adalet istiyoruz!
Örneğin yozlaşmaya karşı, mahalledeki günlük sorunlara karşı
adalet taleplerini yükseltemez miyiz?
Tencere tava eylemlerine; halk
meclisleri olarak da katılalım!
Kürsüler kuralım bu tencere
tava eylemlerinde. Sorunlarını halk
anlatsın. Mahallenin ileri gelenleri
ve devrimcilerden de bir temsilcinin
olduğu bir heyet çözsün.
Bunları yapamaz mıyız?
Sorun mu yok mahallemizde?
Hayır, o kadar fazla ki hem de.
Adım başı, her apartmanda, her dairede ayrı bir sorun var.
Sorunlar yanıbaşımızda.
O zaman sorunların çözümlerine
daha geniş halk toplantıları yaparak
halkın kendisini bizzat katalım.
Halk toplantılarını; küslerin barıştırıldığı, husumetlerin çözüldüğü, dayanışmanın örgütlendiği, devletin teşhir
edildiği, toplantılara dönüştürelim.
Tabii buna da ilk önce kitle çalışmasını
büyütmekle başlayalım. Çalmadık
kapı, girilmedik ev bırakmayalım.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Şunu yapalım...
Mahallemizin sokak sokak a'dan
z'ye haritalarındaki yerini büyütelim.
Ozalit haline getirip derneklerimize
asalım. Ondan sonra da her gün hangi
sokağı gezmişsek boyayalım. Girmedik yer bırakmayalım, çalmadık
kapı bırakmayalım, konuşmadık insan
bırakmayalım. Halkın günlük sorunlarını, genel politik sorunlarla birleştirelim.
Çocuklarımızın uyuşturucu kullanmasının aslında bir devlet politikası
olduğunu, bunu nasıl yaptığını bizzat
AKP iktidarı döneminde bonzaideki
yüzde 800’lere ulaşan artışlarla anlatalım. Bonzai ölüm saçarken yoksul
halk çocuklarının üzerinde nasıl yasal
bir şekilde satıldığını anlatalım, nasıl
okul önlerinde polisin korumasında
satıldığını anlatalım.
Sorunlarımızın kaynağının çürümüş, kokuşmuş bu devlet olduğunu
anlatalım. Sorunlarımızın kaynağını
ahlaksız, hırsız, obur bu patronlardan,
onlarında ağababası olan Amerika'dan
kaynaklı olduğunu anlatalım.
Ama ilk önce buna günlük sorunları çözerek başlayalım.
Evet halk meclisi çalışmalarında
geleneğimiz var, tecrübelerimiz var.
Tutsaklıklar, gözaltılar, baskılara rağmen yarattığımız bir gelenek var. Bu
yüzden bugün meclis çalışması yapan
arkadaşlarımız şanslılar. Bu gelenek,
bu deney ve tecrübelerden güç almalılar. Meclisleri hayata geçirmeliler.
Başka şansımız yok, başka yolumuz yok. Meclisler şu anda karanlığı
yaracak, halka yine kendi elleriyle
aydınlığı taşıyacak yegane araçlarımızdır.
Başlayalım, ne olursa olsun başlayalım... Halkımız, şehitlerimiz,
bizim yanıbaşımızda yükümüze omuz
verecek, tarihimiz, büyük ailemiz
yol gösterecektir.
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Her Eve, Her Kapıya
Yürüyüş Dergisini
Ulaşırmaya Devam Ediyoruz!

Ülkemizin Her Duvarı Umudun Adıyla ve Adalet
Talebimizle Yankılanıyor!
ARŞİV

Amed
Hak ve Adaleti anlatan dergimizi kapı kapı dolaşarak halkımıza ulaştırmaya, doğruları anlatmaya devam ediyoruz.

İSTANBUL:

Meydanları halka yasaklayan Katil AKP iktidarına, halkımız duvarlara umudun ismini nakşederek gereken cevabı vermiştir. İşte bunlardan bazıları;

Kıraç-Kuruçeşme: Kıraç’ın yoksul işçi semtlerinde 1 Temmuz'da 3 DİH'li tarafından yapılan
dergi dağıtımında 35 dergi halka ulaştırıldı.
AKP’li olduğunu söyleyen gençler bile dergi alabilecek evleri göstererek dergi dağıtımına yardımcı oldu. Bir aile bir dergi alıp üç dergi parası vererek “hep gelin” diyerek çalışmayı desteklerken, bir esnaf ise 10 dergi parası vererek çaSayı: 477
lışmayı sahiplendi. Dergi dağıtımı ile birlikte halYürüyüş ka 35 "Adalet İstiyoruz! Alacağız" bildirilerin12 Temmuz den ulaştırıldı.

İSTANBUL:
Bahçelievler: Cepheliler 3 Temmuz'da yazılamalar yaptı. Yapılan
yazılamalarda “Dünyayı Bir Kez De Türkiye’den Sarsacağız”,
“Cephe Umuttur”, “Cephe Adalettir”, “Cephe” ve “Umudun Adı
DHKP-C” yazılamaları yapıldı. Toplamda 25 yazılama yapıldı. Bir
sonraki gün ise Hasan Ferit Gedik’in mahkemesi için mahkemeye
çağrı yazılamaları yaptılar. Yazılama çalışmasında ayrıca "Adalet
Kampanyası"nın yazılamalarıyla halkın ekmeği olan adalet talebini
haykırdılar.

TEKİRDAĞ: Dev-Genç'liler 2 Temmuz'da

Esenler: Cepheliler 21 Haziran'da Grup Yorum 30. yaşında ve konser
yasaklarına karşı duvarlara yazılamalar yaptılar.

2015

Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Halkla
sohbet eden Dev-Genç'liler çalışmada 14 dergi
halka ulaştırdı.

AMED: 29- 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı. Kaynartepe Mahallesi ile Ofis ve Dörtyol tarafında
yapılan dağıtımlarda 30 dergi halka ulaştırıldı. Genel olarak sıcak hava ve Ramazan ayı üzerine sohbet edildi.

ELAZIĞ: Fevzi Çakmak Mahallesi ve Hozat
Garajı civarında 5 Temmuz’da yapılan çalışmaya halk büyük ilgi göstererek Grup Yorum’u çok
sevdiklerini ve Grup Yorum’un Elazığ'a gelmesini çok istediklerini belirttiler. Öte yandan Hozat Garajı'nda ise zabıta keyfi olarak afişlerin izinsiz olduğunu öne sürdü ve afişlerin asılmasını engellemeye çalıştı. Hozat Garajı esnafı ise bu keyfi duruma kızarak Grup Yorum afişlerini kendi
iş yerlerine asılmasını istedi, zabıtalar ise halkın
bu tavrı karşısında çaresizce geri çekildi. Çalışmada toplamda 500 Grup Yorum afişi asılırken,
Yürüyüş dergisinin 475. sayısından 100 adet halka ulaştırıldı.
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Okmeydanı: Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi özellikle faşist örgütlenmenin yoğun olduğu bir bölgedir. Duvarlarda devrimcilere hakaret
yazılamaları ve halkın muhalif kesimini aşağılayıcı küfür içerikli
yazılamalar bulunuyor. Bu yazılamalara karşın 3 Temmuz'da 2 adet
umudun adı duvara nakşedildi.
İZMİR: Buca’nın Kuruçeşme Mahallesi’nde Dev-Genç’liler 19
Haziran'da yazılamalar yaptı. “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest
Bırakılsın", "Ali Yünlü Onurumuzdur", "Dev-Genç", "Parti-Cephe",
"DHKC", "Yaşasın Dev-Genç” yazılamaları yapıldı. Toplamda 8 adet
yazılama yapıldı.
ANTEP: Düztepe Mahallesi’nde Cepheliler halkın matbaası olan
duvarlara 24 Haziran'da umudun adını ve adaleti Cephelilerin sağlayacaklarını anlatan yazılamalar yaptılar. Yapılan yazılamalarda 1
adet "Adaleti Biz Sağlayacağız- Cephe" 1 adet "Adalet İstiyoruz
Alacağız-Cephe" 1 Adet "Umudun Adı DHKP-C" yazılamaları yaptılar.
TEKİRDAĞ: Tutsak Dev-Genç'liler ve Sivas şehitleri için 2
Temmuz'da yazılama yapıldı. “Tutsak Dev-Genç'liler Serbest
Bırakılsın/Dev-Genç”, “Sivas Şehitleri Ölümsüzdür", "Yaşasın DevGenç, Yaşasın Dev-Genç’liler- Dev-Genç” yazılamaları yapıldı.

FAŞİZMİN ADALETİ YOK!

Avrupa’da

Stephan Kaczynski Yalnız Değildir!
2 Nisan’da İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alınıp
tutuklanan Enternasyonalist Devrimci Stephen
Kaczynski’yi sahiplenmek ve halk düşmanlarını teşhir
etmek için her çarşamba olduğu gibi Londra Türkiye elçiliği önüne gidildi.
Stephen Kaczynski’ye Özgürlük Komitesi’nin organize ettiği protesto sırasında Türkçe ve İngilizce olarak
sloganlar atıldı.
İngilizce bildiriler dağıtıldı halka bilgi verilen eylem
sloganlarla sonlandırıldı.

HALKLARIMIZA GERÇEKLERİ
ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ!
Halklarımıza gerçekleri ulaştırmak, tüm baskılara ve
baskınlara rağmen hiç durmadan yoluna devam eden
Yürüyüş dergimizi sahiplenmek amacıyla kurduğumuz stantlarımız devam ediyor.
Edmonton'da açılan stand'da 12 dergi ve 1 Grup
Yorum CD’si halklarımıza ulaştı.
Her cumartesi olduğu gibi bu hafta da 14.00 – 16.00
arası Woodgreen Kütüphanesi önünde aldı yerini
Yürüyüş dergisi standı.
İki saat süren stantta 11 dergi, 1 Grup Yorum CD’si,
2 İngilizce Halk Cephesi broşürü ve Steve için bildiriler halklarımıza ulaştı.

2 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ
UNUTMAYACAĞIZ!
Melun Alevi Kültür Merkezi, 3 Temmuz Cuma günü
saat 19.30'da place St. Jean Meydanı’nda eylem yaptı.
Eyleme Halk Cephesi de katıldı.
Halk Cephesi imzalı dövüzlerin taşındığı eylem yarım
saat sürdü. Son olarak Grup Yorum'un “Gün Tutuşur” parçası dinletilerek eylem sona erdi.

TECRİTİ ANLATMAK İÇİN F-TİPİ FİLM
Avustralya Sydney’de 3 Temmuz’da günü, Socialist
Alliance'in desteği ile F Tipi Film ilkkez gösterildi. Film
gösterimin bitiminde sohbet edildi. Sohbetin ardından kısa
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bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Filmden sonra sorucevap kısmına geçildi. Avustralya'da ilk defa yapılan gösterime 30 kadar Avustralyalı katıldı.

Avusturya

Yürüyüş
12 Temmuz
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Fransa

Avusturya-Graz’da Halk Sofrası Pikniği Yapıldı!
Avusturya:

Fransa:

Graz’da Anadolu Federasyonu çalışanları, 5 Temmuz günü
ırkçılığa ve yozlaşmaya karşı piknik düzenledi. Program, ırkçılık ve yozlaşmaya karşı olmanın öneminin anlatıldığı hoşgeldiniz konuşmasıyla başladı. Sivas ve devrim şehitleri için
saygı duruşu yapıldı. Anadolu Gençlik üyesi 2 genç,
Almanya’daki özgür tutsaklardan Şadi Özpolat’ın şiirlerinin
okudu. Şiirlerin ardından yemek yenildi.
Yemekten sonra oyunlar oynandı. Ardından türküler
söylendi, halaylar çekildi. Bir dahaki seneye buluşmak
üzere vedalaşılan pikniğe 100’ü aşkın kişi katıldı.

5 Temmuz günü Fransa Halk Cephesi tarafından
geleneksel Halk Sofrası Pikniği yapıldı. Le Mee Sur Seine
şehrinde pazar günü saat 14'den sonra başlayan piknik
Haziran ayaklanmasında şehit edilen gençlerimize ve devrim şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Saygı duruşunun ardından yapılan sohbette, aileler ve
çocukları, yabancılaşma, örgütlenme, ırkçılık üzerine
konular işlendi. Canlı müzik olarak Yorum’dan halay parçaları ve geleneksel türküler seslendilirildi. Yarışmaların
oyunların oynandığı piknik akşam 21.00’da sona erdi.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
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"... belli bir süredir gözlemlediğim kadarıyla bizlerde bir
rahatlık ve savurganlık hakim. Zamanı değerlendirmede, maddi
tüketimde savurganız. Bu yüzden zamanı öldürmemeliyiz...
İsraftan kaçınalım, hareketi daha çok sahiplenelim.
Gücümüzü, zamanımızı, paramızı her şeyimizi buna harcayalım"
Müjdat Yanat

20 Temmuz - 26 Temmuz

Salih Sevinel

Salih SEVİNEL
1966, Tokat Zile doğumlu Sevinel, evli ve
bir çocuk babasıydı. Devrimciydi. F tiplerinin
hücrelerindeki tutsaklardan biriydi. Tecrit politikası sonucu katledildi. 21 Temmuz 2004’te
Tekirdağ 1 No’lu F Tipi’nde kalp krizi geçirdi,
gereken müdahale yapılmayarak planlı, kasıtlı
bir biçimde öldürüldü.
Ali Ekber TURAL
20 Mart 1961 doğumluydu. Uzun yıllar
mücadelenin içinde yer aldı. 25 Temmuz
1992’de geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.
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Sultan ÇELİK
TAYAD’ın ilk kurucularındandı.
12 Eylül döneminde tutsak ailelerinin mücadelesinde yer alarak siyasallaştı. ÖZGÜRDER’in ve DEMKAD'ın kurucuları arasında
yer aldı. Yakalandığı kanser hastalığı sonucu
25 Temmuz 2003’te aramızdan ayrıldı.
Mehmet TAYANÇ
Yurtdışında emperyalizme ve faşizme
karşı mücadelesini devrimci hareketin örgütlülüğü içinde sürdürüyordu. 25 Temmuz
1990’da Cenevre’de eskiden Devrimci Yol’cu
olan biri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Hüsnü İŞERİ
Küçükarmutlu halkına karşı sürdürülen
sayısız saldırılardan birinde, 23 Temmuz
1990’da halkla birlikte direnirken polis tarafından kurşunlanarak ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılmasının polis tarafından
geciktirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Hatice ALANKUŞ
1946 İstanbul doğumluydu. Mimardı. Bir
THKP-C taraftarı olarak mücadelenin içindeydi.
4 Mart 1972’de cunta tarafından tutuklandı.
Gördüğü işkenceler sonucu hastalandı.
Hapishanede tedavisinin engellenmesi sonucu,
serbest bırakıldıktan kısa süre sonra 24 Temmuz
1973’de şehit düştü.

1996 Ölüm Orucu Şehitleri
Her anı bir eylem olan bir direnişte
ölümsüzleştiler
Oligarşinin tecrit ve teslim alma politikalarına karşı tüm
hapishanelerde devrimci tutsakların ortaklaşa yürüttüğü ölüm
orucu, 12 şehit verilerek zaferle sonuçlandırıldı. Şehitlerden
beşi, Cepheli tutsaklardı. 20 Mayıs 1996 tarihinde binlerce
tutsak süresiz açlık grevine başladı. Direniş, 41. gününde ölüm
orucuna dönüştürülerek devam etti ve 27 Temmuz’da zaferle
sonuçlandı. Tarihe 1996 Ölüm Orucu olarak geçen direnişte, 12
tutsak şehit düştü.
Direnişin tarihçesi:
6 Mayıs Genelgesi Faşist ANAYOL hükümetinin Adalet
Bakanı kontrgerillacı Mehmet Ağar bakanlık koltuğuna oturur
oturmaz hapishanelerdeki zor, sürgün, tecrit ve insan hayatına
kasteden saldırı politikası daha da pervasızlaştı. 6 Mayıs
Genelgesiyle baskı ve terör resmileştirildi. Peki 6 Mayıs Genelgesi
nasıl bir genelgeydi? Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın direktifleri
üzerine yayınlanan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Cemal
Sahir Gürçay imzalı 6 Mayıs 1996 tarih ve 960 18384 sayılı
genelgeyle Kırklareli, Kütahya, Sakarya, Kastamonu, İnebolu,
Sinop ve Eskişehir tabutlukları açıldı. Ve hemen 7 Mayıs’ta
Eskişehir Cezaevine sevkler başladı. 6 Mayıs Genelgesinin
üzerinde “gizli” damgası vardı ama gerçekte gizli olan bir şey
yoktu. Amaçlananlar son derece açıktı: “Cezaevlerindeki teröristler
tek tek hücrelere atılarak bağları kesilecek”... İtirafçılık dayatılacak...
Muhtemelen teröristler direnişe geçecek... Teröristlerin etkisinde
kalan toplumun bazı kesimleri direnişi sahiplenecek.. İşte bu

aşamada teröristler zindanlarda toplumun
direnişi ise sokaklarda ezilecek ve moral
üstünlük ele geçirilerek halkın direnme
gücü kırılacaktı. Teröristlerden başlanarak
bütün Türkiye halkları teslim alınacaktır.
Hedef, “Gizlidir” ibaresi altında net bir
şekilde gösterilmişti. İlk hedef tutsaklar.
Bu noktada oligarşi taktiğini 6 Mayıs’ta
yayınladığı genelgeyle açıklamış oldu.
6 Mayıs Genelgesi’yle daha önce direnişlerle kapattırılmış olan Eskişehir
Hücre Tipi Cezaevi yeniden açılmış,
sürgün ve itirafçılaştırma politikası
devreye sokulmuş oluyordu. ...
Bu
aşamada
PartiCephe'nin oligarşinin taktiğine
karşı ortaya koyacağı devrimci
taktik ülkenin bütün hapishanelerinde başlatılacak Süresiz
Açlık Grevi temelinde bir genel
direniş olarak belirlendi. Süresiz Açlık
Grevi uzun sürece yayılan, bu süreç
boyunca propagandasını yapan ama aynı
zamanda adım adım faşizmin saldırılarını
teşhir ederken bu
saldırılara karşı
halkın tepkisini de açığa çıkaran bir
direniş tarzıydı. Parti-Cephe bunun için
SAG önerisini diğer siyasetlere de sundu.
SAG temelinde yürütülen tartışmalar 20
Mayıs 1996’ya gelindiğinde sonuca ulaştı
ve 9 siyasi hareket Süresiz Açlık Grevi
direnişine başladı. Talepler 20 Mayıs
günü saatler 24.00’ü gösterdiğinde binlerce tutsak, hapishanelerde en güçlü,
en kararlı sesleriyle eyleme başladıklarını, eylemin gerekçelerini ve taleplerini
dört bir yana haykırıyorlardı: “Bizler
Sağmalcılar Cezaevi’ndeki DHKP-C,
MLKP, TKP(ML), TİKB, THKP-CHDÖ, TKP/ML, TKEP/Leninist, Ekim,
Direniş Hareketi tutsakları olarak faşizmin devrimci tutsaklara yönelik saldırı
politikalarını boşa çıkarmak için:
1- Tabutluk genelgesinin iptali,
2- Eskişehir ve diğer tabutlukların
kapatılması,
3- Tutsak ailelerine yönelik saldırıların
durdurulması,
4- Tutsakların tedavilerinin ve duruşmalara çıkarılmalarının önündeki engellerin
kaldırılması talepleriyle, CEZAEVLERİ
MERKEZİ KOORDİNASYONU’nun
kararıyla Süresiz Açlık Grevi Direnişimize
başlıyoruz.” 20 Mayıs 1996 tarihinde
Süresiz Açlık Grevi temelinde başlatılmış
olan Genel Direniş 45. günden itibaren
çeşitli hapishanelerde toplam 161 Ölüm
Orucu Direnişçisiyle ÖLÜM ORUCU’na
dönüştürüldü. Bu büyük direnişte 12 şehit

verildi. Ama devrimci tutsakların ödedikleri
bedel bununla sınırlı değildi. Şu anda
cezaevlerinde ölüm orucunda sakat kalan
onlarca tutsak var. Hala tedavileri engelleniyor. Hala düşman bu büyük direnişin
kazanımlarını gasbetmeye, zaferini gölgelemeye çalışıyor. Ve onlar sakatlıklarına,
bozuk sağlıklarına bakmadan hala direnişten
direnişe koşuyorlar.

Oligarşinin tüm halka yönelik saldırısının önüne bedenleriyle, fedakarlıklarıyla, kahramanlıklarıyla barikat olmuş,
halklarına bu büyük direnişi, bu büyük
kahramanlığı armağan etmişlerdir.
Halkımız onlara borçludur. BU BORÇ,
TÜRKİYE HALKLARININ NAMUS
BORCUDUR, ONUR BORCUDUR,
VEFA BORCUDUR.
Altan Berdan KERİMGİLLER:
1968 yılında Tarsus’ta doğdu.
Ankara’da üniversite öğrencisiyken mücadeleye katıldı. Değişik alanlarda görevler
aldı. 1992 Eylül’ünde tutuklandı. Buca,
Aydın, Bayrampaşa hapishanelerinde kaldı. Oligarşinin saldırısını en önde göğüsleyenlerden biri olarak Ölüm Orucu’nda
şehit düştü. DHKP-C davasından tutsaktı.
İlginç ÖZKESKİN
1961 İstanbul doğumlu. 1977’de mücadeleye katıldı. 12 Eylül koşullarında da
mücadelesini sürdürenler içindeydi.
1987’de tutuklandı. 1991 yılında Eskişehir
tabutluğuna götürülenler arasındaydı. 4
Ocak 1996’da Ümraniye Katliamı’nda
yaralandı. Katliamdan sonra getirildiği
Bayrampaşa Hapishanesi’nde Ölüm Orucu
direnişçilerinden biri olarak ölümsüzleşti.
DHKP-C davasından tutsaktı.
Müjdat YANAT
1959 İzmir-Urla doğumluydu. Genç
yaşta mücadeleye atıldı. 1988 yılında
Yeni Çözüm Dergisi İzmir temsilcisiydi.
1989’da 1 Ağustos Genelgesi’ni protesto

eyleminden tutuklandı. Tahliye olduktan
kısa bir süre sonra tekrar tutsak düştü.
Tutsakları teslim almak için saldıran oligarşinin karşısına bu kez alnı kızıl bantlı
bir direnişçi olarak çıkarak ölümsüzleşti.
DHKP-C davasından tutsaktı.
Ayçe İdil ERKMEN
1970’de Kırklareli’nde doğdu. İstanbul
Üniversitesi'nde öğrenciyken mücadeleye
katıldı. İYÖ-DER’liydi. 1990 yılında
Ortaköy Kültür Merkezi’nde sanatsal faaliyetler içinde yer aldı. 1994’te gözaltına alınarak tutuklandı. Ayçe
İdil dünyanın ilk kadın ölüm
orucu şehidi olarak ölümsüzleşti.
DHKP-C davasından tutsaktı.
Yemliha KAYA
1968 Maraş-Elbistan doğumluydu. 1989’da işportacıların mücadelesine öncülük yaptı. İŞPOR-DER
yöneticisiydi.
1993 yılında Halkın Gücü Gazetesi'nde
çalışmaya başladı. 1994’de gözaltına
alınıp tutuklandı. Ölüm orucunun 69.
günü ölümsüzleşti. DHKP-C davasından
tutsaktı.
Aygün UĞUR
Ölüm orucunun 63. gününde 21
Temmuz’da şehit düştü. TKP(ML) davasından tutsaktı.
Hüseyin DEMİRCİOĞLU
Ölüm orucunun 67. gününde 25
Temmuz’da şehit düştü. MLKP davasından tutsaktı.
Ali AYATA
Ölüm orucunun 67. gününde 25
Temmuz’da şehit düştü. TKP(ML) davasından tutsaktı.
Tahsin YILMAZ
Süresiz açlık grevinin 68. gününde
26 Temmuz’da şehit düştü. TİKB davasından tutsaktı.
Hicabi KÜÇÜK
Süresiz açlık grevinin 69. gününde
27 Temmuz’da şehit düştü. TİKB davasından tutsaktı.
Osman AKGÜN
Süresiz açlık grevinin 69. gününde
27 Temmuz’da şehit düştü. TİKB davasından tutsaktı.
Hayati CAN
Ölüm orucunun bitirilişinde hastaneye
kaldırılırken şehit düştü. TKP(ML) davasından tutsaktı.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Hasan Selim Gönen’i anlatıyor:

“Şimdi Elimizde
Bayraktır Hasan”

2005 yılında tanıştık Hasan'la. Dev-Genç'liydi. Aranması
olduğundan kaynaklı hem eylemlere katılması hem de kurumlara
gelmemesi gerekiyordu. Ama o koşullarda da Hasan bir şekilde
faaliyetlere ortak oluyordu. Bir taraftan kaçak yaşıyordu ama
bir taraftan da okullardaki faaliyetlerin örgütlenmesinde, olanaklar
yaratılmasında, gençliğin bulunduğu çeşitli yerlerde (kafe vb.)
yürütülen çalışmalarımızda görev ve sorumluluklarını sürdürüyordu. Bu görev, yeni insanlarla kafe vb. yerlerde ilişki kurmak
ve bu ilişkileri okullardaki Dev-Genç'lilerle tanıştırmaktı.
Çalışma yaptığı okula nadiren gidebildiği gibi, diğer
okullardaki Dev-Genç'lilerden de sadece bir kaç kişiyle görüşüyordu Hasan. Onlar üzerinden yürütüyordu faaliyetlerini. O
arkadaşlardan biriyle bir gün ben de Hasan'la görüştüm. 1.80
boylarında dev gibi bir Dev-Genç'li... Konuşmaya başladığında
ilk dikkatimi çeken coşkusu, aranır durumdayken ağız dolusu
gülüşü ve yoldaşlarına bağlılığı sevgisi, özlemi oldu. Çünkü
sohbet boyunca Dev-Genç'lileri sordu. Görüşemediği arkadaşlarını,
şu nasıl, ne yapıyor, sağlığı iyi mi... çalışmalar nasıl gidiyor...
ve arkadaşları ne zaman görürüm sorusu.
Sonra sohbet eylemlere katılmamaya geldi. Hasan gözaltına
alınıp tutuklanacaksam varsın tutuklanayım böyle belirsizlik
hiç iyi olmuyor diye düşünüyordu. Gerçekten de aranma konusu
belirsizdi. Tutuklanıp tutuklanmayacağı bile belli değildi. Bu
hukuki sürecin netleşmesini bekliyordu bir anlamda. Hasan bu
düşüncesini her fırsatta dile getiriyordu ama aylardır da "bekleyeceksin" cevabını alıyordu. Fakat 6 Kasım yaklaşırken bu
talebini daha ısrarlı ifade etmeye başladı. Çünkü Ankara'ya
gidecekti. Kızılay'a çıkmayı hedefleyeceğimiz için yine çatışmamız
gerekecek, gözaltılar, tutsaklıklar yaşayacaktık. Hasan özellikle
böyle eylemlerde görev almayı istiyordu. Düşmanın sıradan bir
basın açıklamasında ya da dergi dağıtımında da her türlü
saldırıyı, gözaltı tutuklama ve katletmeyi yapabileceğini şüphesiz
biliyordu. Ferhat böyle felç kalmıştı. İrfan böyle katledilmişti.
Hasan Selim GÖNEN
3 Mart 1983 İstanbul Üsküdar doğumlu
olan Hasan Selim Gönen aslen Selanik göçmenidir. Hasan’ın çocukluğu da Gelibolu’da
geçti. Liseyi Gelibolu Anadolu Lisesi’nde
okudu. 2003 yılı başlarında Yıldız Teknik
Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü
Hasan Selim Gönen 2. sınıfta okurken Dev-Genç’lilerle tanıştı.
İstanbul Üniversitesi Gençlik sorumluluğu
yaptı. İlk tutuklanması da 7 Kasım 2005 yılında

Bu savaş gerçeği, düşman gerçeğidir biliyordu. Ama bazı
eylemler vardır ki, daha risklidir. İşte Hasan o riski almak,
bedelleri omuzlamak istiyordu. Ki, Hasan'ın kahramanlaşması
tercihlerinin ve taşıdığı bu özelliklerinin sonucudur.
Talebi kabul edildi ve Hasan'a 6 Kasım'a katılacağı söylendi.
Yanlış hatırlamıyorsam tek başına gidecekti Ankara'ya. Otobüslerle
toplu gidilecek kitlenin içinde olması arama, GBT vb. kontrol
olduğu durumda iyi olmayacağı için tek gitmesi uygun görülmüştü.
Tabii Hasan 6 Kasım'a katılacağını öğrenince gerisi teferruattı.
Coşkusuna diyecek yoktu. Bazı arkadaşlar eyleme katılamayacaktı.
Hasan bunu öğrenince "Vah vah gelemeyecek demek, neyse
canım söyleyin ona üzülmesin biz onun yerine de çatışırız"
diye arkadaşlara haber göndermeye, onlarla uğraşmaya başladı
o coşkuyla.
6 Kasım'da Ankara'ya gitti. Onlarca arkadaşımızla birlikte
gözaltına alınıp, işkenceden geçirilip tutuklandı. İlk mahkemede
de tahliye oldu. Bu tahliyelerde de Dev-Genç'lilerin tutuklananların
serbest bırakılmaları için yaptığı çalışmaların önemli etkisi
olmuştu. Dev-Genç'liler her zamanki gibi tutsaklarını sahiplenmiş,
serbest bırakılmaları için seferber olmuştu. O sürede Hasan'ın
önceki aranmasındaki belirsizlik de çözülmüştü. Herhangi bir
olumsuzluk çıkmamıştı. Tahliye olduğunda Sincan F Tipi’nden
direk İstanbul Gençlik’e geldi. Yine her zamanki gibi coşkuluydu.
Tutsaklık bu coşkuyu daha da arttırmıştı sadece. Aylar sonra ilk
kez geliyordu gençliğe. "Böyle rahatça gelmek de varmış
buraya" diye mutluluğunu paylaşıyordu herkesle. Öyle ki, evine
daha sonraki günlerde gitti. Ki asıl evi orasıydı Hasan'ın. DevGenç'lilerin yanıydı. Tahliyesinin ardından daha ciddi ve önemli
sorumluluklar üstlendi. Dev-Genç komitesinde çalışmaya başladı.
Savaşçı olma isteği ise hiç eksik olmadı Hasan'da. Bu
yüzden Cepheli olmuştu zaten. Cephe Ailesi'yle tanışmadan
önce otonomcularla, anarşistlerle görüşüyormuş ama bir gün
tanıdığı bir abisi (Cephe dostu bir abi) "Bak oğlum" demiş
Hasan'a. "Devrimcilik yapmak istiyor musun sen?" diye sormuş.
O da "Evet abi" demiş. "O zaman ne işin var senin otonomla
motonomla? Bu işi doğru düzgün yapacaksan Cepheli ol, orada
savaşın da alasını, adamlığın da alasını yaparsın." demiş. Hasan
da bunun üzerine bizimkileri bulup ilişkiye geçmiş. Bunu hep
güle güle anlatırdı bize. Hesap soran olmayı, halkın adaletini
uygulamayı daima istedi ve bu hedefine ulaştı. Bir savaşçı
oldu. Savaşarak şehit düştü. Şimdi elimizde bayraktır Hasan.
Değerli anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

YÖK’e karşı Ankara’da yapılan eylemde oldu. 2006 yılında
İstanbul Üniversiteler sorumluluğu ve Gençlik alan sorumluluğu yaptı. 2007 yılında Trakya Bölgesi (Çanakkale,
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli) Gençlik sorumluluğu
yaptı. 2009 yılında Cephe savaşçısı olarak tutsak düştü. 7
Ocak 2012’de tahliye oldu. Şimdi artık o, Komutan Rıza
idi. İstanbul Gazi Mahallesi girişinde yoldaşı Sultan Işıklı
ile birlikte polisle girdiği çatışmada karnından ağır yaralı
olarak tutsak düşen Hasan Selim Gönen kaldırıldığı
Okmeydanı Hastanesi’nde 21 Temmuz’da şehit düştü.

