Katliamın Sorumlusu

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR
Emperyalistler ve İşbirlikçileri ile Uzlaşmak,
Aynı Koalisyon İçinde İş Yapmak Halklara
Kurtuluş Değil, Katliam Getirir...

www.yuruyus.biz

SURUÇ’TA SGDF’NİN ÇAĞRISIYLA BİR ARAYA GELEN
32 DEVRİMCİ-DEMOKRAT KATLEDİLDİ, 100’ÜN ÜZERİNDE YARALI...

Ortadoğu’yu Kan Gölüne Çeviren,
Ülkeleri Parçalayan, Halkları Birbirine Kırdıran
Emperyalistler ve İşbirlikçisi AKP’den
Hesap Sorduk, Soracağız!

info@yuruyus.biz

DİSK/GENEL İŞ YÖNETİCİLERİNİN ELLERİ
İŞÇİ KANINA BULAŞMIŞTIR!

* Soma’da 301 işçi,
* Torunlar’da 10 işçi,
* Ermenek’te 18 işçi...
* Her gün 4 işçi
iş cinayetlerinde katledilirken,
* 1 Mayıs Meydanı
işçilere yasaklanırken,
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* Küçükarmutlu
Polis Karakolu
Cephe milisleri
tarafından uzun
namlulu silahlarla
tarandı!
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İşçilerin Eline Kalaslar Vererek İşçi Kanı Akıtan
Sendikacılık Amerikan Sendikacılığıdır!

CEPHE MİLİSLERİ
HESAP SORUYOR!
* Sultangazi
Polis Karakolu
Cephe milisleri
tarafından
uzun namlulu
silahlarla tarandı!

www.yuruyus.biz

Kılını kıpırdatmayan
DİSK yöneticileri,
direnen DİH’li işçileri
linç etmek için Diyarbakır’dan,
Mersin’den, İzmir’den
getirdikleri işçilerin eline
kalaslar vererek saldırttı!
* Eli işçi kanına bulaşan
Amerikan sendikacılarından
hesap soracağız!

OYA BAYDAK İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENİYOR!

CEPHE MİLİSLERİ:

SİZE KATLİAM YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ
OLMADIĞINI ÖĞRETECEĞİZ!
KATİLLERİMİZLE BARIŞMAYACAĞIZ VE
KATİLLERİMİZİ AFFETMEYECEĞİZ!
20 Temmuz’da Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde SGDF’nin çağrısıyla bir araya gelen
32 devrimci-demokratın katili emperyalizm
ve işbirlikçi AKP’dir.
Suruç Katliamı’nın sorumlusu devlettir.
Katliamın sorumlusu emperyalizmdir.
Biz katillerimizle barışmayacağız. Barış
diye diye halkımızı katlediyorlar. Barış denilerek halkımız katilleriyle aynı masalara
oturtuluyor. İşte barış! İşte devlet!
Cumhurbaşkanı, Başbakan katliamdan saatler sonra çıkıp pişkince açıklamalar yapıyor.
TERÖR’e karşı birleşmekten bahsediyor.
Terörist sizsiniz! Döktüğünüz her damla kanın hesabını burnunuzdan fitil fitil getireceğiz.
Size katliam yapma özgürlüğünüz olmadığını öğreteceğiz!
Katillerimizle barışmayacağız ve katillerimizi affetmeyeceğiz!
Suruç Katliamı’nın hesabını sormak için;
işkence ve katil yuvası Gazi Polis Karakolu
09.30 sularında milislerimiz tarafından uzun
namlulu silahlarla taranmıştır.
KATLİAMLAR CEZASIZ KALMAYACAK!

Tel: (0-212) 251 94 35
Haftalık Süreli
Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL
Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Mustafa DOĞRU

SURUÇ KATLİAMI’NIN HESABINI
SORDUK, SORACAĞIZ!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ
CEPHE MİLİSLERİ
21 Temmuz 2015
***
SURUÇ KATLİAMINDAN HESAP SORMAK İÇİN CEPHELİLERİN YAPTIKLARI
EYLEMLER:
-Gazi Karakolu tarandı.
-Küçükarmutlu Polis Karakolu silahla tarandı. İki polis yaralı.
***
Hala ısrarla "barış kazanacak" diyenler var.
Hasan Ferit'in dediği gibi; Bu savaşı biz başlatmadık, barışacak kimsemiz yok.
Bizi çok sevenler adaleti sağladığında
Bir ŞAFAK vakti biz de BAHTİYAR olacağız
'' Kazanmak için 3 şeye ihtiyacımız var;
birincisi silah, ikincisi silah, üçüncüsü yine
silah''

Stalin
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Ö ğretmenimiz
Emperyalizmin ve oligarşinin
saldırıları ne denli şiddetli
olursa olsun biz,
bağımsız, demokratik, sosyalist
Türkiye için
mücadeleyi büyüteceğiz.
Çünkü halklar için
kurtuluşun ön şartı;
emperyalist bağımlılıktan
kurtulmaktır.
EMPERYALİZM HALKIMIZI
TESLİM ALAMAYACAK;
ÇÜNKÜ HALKIMIZIN
KAHRAMANLARI VAR!
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Ustalarımız...

DİSK/GENEL-İŞ, YÖNETİCİLERİNİN
ELLERİ İŞÇİ KANINA BULAŞMIŞTIR!

Kani Beko

Arzu Çerkezoğlu Remzi Çalışkan

Nebile Irmak

YALANCI VE İFTİRACILAR!
OYA BAYDAK’I İŞTEN ATAN
DİSK/GENEL-İŞ YÖNETİMİ GEREKÇE
OLARAK OYA BAYDAK’IN “SENDİKAYA
GELEN İŞÇİLERE, ÇÖPÇÜLERE VE
KAPICILARA ÇAY VERMEDİĞİ, KÖTÜ
DAVRANDIĞI”NI AÇIKLADI...
BU ALÇAKÇA BİR YALAN VE İFTİRADIR!...
OYA BAYDAK YILLARCA EKMEĞİNİ
ÇÖPÇÜLÜK YAPARAK KAZANMIŞTIR...
ÇÖPÇÜLÜK, KAPICILIK, ÇAYCILIK ANCAK
PATRONLAŞMIŞ SENDİKACILAR İÇİN
AŞAĞILANACAK BİR İŞTİR.
OYA BAYDAK İÇİN ÇOCUKLARINI,
AİLESİNİ GEÇİNDİRDİĞİ
ONURLU BİR İŞTİR...

OYA BAYDAK İŞİ EKMEĞİ ONURU İÇİN DİRENİYOR!

DİSK/GENEL-İŞ YÖNETİCİLERİNİN
ELLERİ İŞÇİ KANINA BULAŞMIŞTIR!
İşçilerin Eline Kalaslar Vererek İşçi Kanı Akıtan
Sendikacılık Amerikan Sendikacılığıdır!

OYA BAYDAK İŞİ, EKMEĞİ,
ONURU İÇİN DİRENİYOR!
* Soma’da 301 İşçi,
* Torunlar’da 10 İşçi,
* Ermenek’te 18 İşçi...
* Her gün 4 işçi iş
cinayetlerinde katledilirken,
* 1 Mayıs meydanı işçilere
yasaklanırken,
Kılını kıpırdatmayan DİSK
yöneticileri, direnen DİH’li
işçileri linç etmek için
Diyarbakır’dan, Mersin’den,
İzmir’den getirdikleri
işçilerin eline kalaslar
vererek saldırttı!
* Eli işçi kanına bulaşan
mafya sendikacılarından
hesap soracağız!

Kani Beko, Remzi Çalışkan,
Arzu Çerkezoğlu, Nebile Irmak...
İşçilerin eline kalasları verip direnen devrimcilerin üzerine saldırtan, “süpürün” talimatını veren
Amerikan sendikacıları...
İddia ediyoruz!
Tüm işçilere soruyoruz... Bu
işçi düşmanlarını bir kez olsun patronlara karşı, faşist devletin terörüne
karşı işçilerin eline sopa verip direnin talimatı verdiğini görülmemiştir.
Faşist devletin polisleri karşısında hepsi de kedi gibidir. Asla
polisle karşı karşıya gelmezler...
Onlar “akıllı” sendikacılardır...
Direnen işçiye gelince, aslan
kesiliverirler... Onları linç etmek
için ta gidip Diyarbakır’dan, Mersin’den, İzmir’den işçilere yalan
söyleyerek direnen işçileri linç ettirmesini bilirler...
Sendikalardaki yaşamları boyunca örgütledikleri işçi direnişi
yoktur... Onlar örgütlenmiş direnişleri satmasını bilirler...
İşçiler... Halkımız....
Sorun bu işçi düşmanlarına; Soma’da 301 işçi katledildiğinde patronlardan hesap sormak için ne
yaptnız? Diyarbakır’dan, Mersin’den, İzmir’den otobüslerle bir
direnişi desteklemek için, ya da 1
Mayıs için otobüs tutup işçileri ta-

şıdığınız hiç oldu mu?
Kandırdığınız işçilerin cebine
1000’er lira koyup, ellerine kalas
verip direnen devrimci işçilerin
üzerine linç etmek için saldırttınız...
Direnen işçilerle dayanışmak
için hiç işçilerin dayanışma sandığına para koydunuz mu?
Yanıbaşınız da Kazova işçileri
aylarca direndi... Dünyanın öbür
ucundan destekler gelirken bir tek
ziyaret bile yapmadınız.
Torunlar İnşaat’ta 10 işçinin cesetleri yerlerden kazınırken siz nerdeydiniz?
Ermenek’te 18 işçi ocaklarda
suların altına gömülürken siz nerdeydiniz... Otobüsler tutup Ermenek’e kaç işçi götürdünüz?
1 Mayıs’larda devrimciler şehitler verirken siz nerdeydiniz?
DİSK’teki devrimcilerin yarattığı
değerler üzerinden demagoji yapıyorsunuz satılmış yöneticiler...
1977’de de devrimcileri alana sokmayacağız diyerek katliama zemin
hazırlayan sizin gibi TKP’nin revizyonist yöneticileriydi...
Eli işçi kanına bulaşmış Amerikan sendikacıları, ipliğinizi pazara
çıkarttık, işçileri yalanlarla kandırmanıza izin vermeyeceğiz!
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İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN
DİRENENLER KAZANACAK!
BİZ KAZANACAĞIZ!

İŞBİRLİKÇİ AKP’DEN HESAP SORDUK SORACAĞIZ
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İŞÇİ SINIFININ İÇİNDEKİ UR...
İŞÇİ SINIFINI “İÇTEN VURAN”
DÜŞMAN
Sarı sendikacılık...
İşbirlikçi sendikacılık...
Devlet sendikacılığı...
Düzen sendikacılığı…
Amerikancı sendikacılık...
MGK sendikacılığı...
Çağdaş sendikacılık...
Patron sendikacılığı...
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Sendikalar, kendilerini baskıya,
zulme ve sömürüye karşı birlik ve
dayanışma temelinde örgütleyen işçilerin hak alma örgütleridir. İşçilerin
yoğun sömürü koşullarına karşı birlik
ve dayanışma temelinde bir araya
gelişleri, sömürü çarkından beslenen
sermaye ve devlet açısından ciddi
bir tehdit olarak algılanmış ve sendikal mücadelenin, çizilen yasal sınırlar içine hapsedilmesi, denetim
ve kontrol altına alınması için yasaklamalar, baskılar gündeme gelmiştir.
Ancak sermayenin ve devletin
sendikalara karşı uyguladığı tek denetim ve kontrol mekanizması dışsal
tedbirler değildir. Bunun yanında
sendikaları kendi içlerinden vurmak,
işçilerin kendi içindeki çelişkilere
oynamak, sınıfın birliğini parçalamak
ve denetimi fiilen işçiler üzerinden
tesis etmek, sendikalarla mücadelede
temel araçlar olarak ortaya çıkmıştır.
İşte sarı sendikacılık, işçilerin
hak alma arayışını engellemek ve
sınırlandırmak amacı ile işveren ve
devlet eli ile kurdurulan sendikaların
ve bu amaca hizmet eden sendikal
anlayışların toplu bir ifadesidir. Bu
sendikalar “işçi haklarını savunur
görünen, ancak patronların ekmeğine
yağ süren, sermayedarların kontrolünde olan, demokratik işleyişe sahip
bulunmayan sendikalar”dır. İşveren
yanlısı sendikacılık adı da verilen

bu sendikal anlayış, bugün gerek
dünya sendikal hareketi içinde, gerekse Türkiye sendikal hareketi içerisinde belirleyici bir konumdadır.

Türk-İş Amerikancı
Sarı-Sendikacılığın
Ülkemizdeki
İlk Örneğidir
Türk-İş, işçi sınıfının mücadelesi
ve sendikal örgütlenme çabasının sonucu ortaya çıkmıştır. İşçi sınıfının
örgütlenme isteğinin farkında olan
düzen partileri CHP ve DP kendi
güdümlerinde bir sendika kurmaya
çalıştılar. 1950’ler DP iktidarı süreci
aynı zamanda Amerikan emperyalizmiyle yeni-sömürgecilik ilişkilerinin başladığı süreçtir. ABD emperyalizmi her şeyde olduğu gibi sendikal
harekete de müdahale etmiş, kendi
çıkarlarına hizmet eden bir sendikal
hareket yaratmaya çalışmıştır.
Amerikancı, devletçi bir sendika
olarak kurulan Türk-İş’in temel misyonu işçi sınıfının mücadelesini yok
etmek, en geri sınırlarda tutmaktır.
Bunun için ihaneti ve satıcılığı kendine görev bilmiştir. Geçmişten bugüne bunun sayısız örneği vardır.
31 Temmuz 1952 yılında kurulan
Türk-İş’in yaklaşık 63 yıllık tarihi
işçi sınıfına ihanetin tarihidir. Yaratılan
direnişler ve değerler de Türk-İş’in
başına çöreklenmiş işbirlikçi, ihanetçi
sendikacılara rağmen yaratılmıştır.
Yönetimleri işçi sınıfının değil
burjuvazinin saflarındadır. Bu nedenle
burjuvaziye değil, asıl olarak devrimcilere düşmandırlar. İşçi sınıfına
düşmandırlar. Devrimcilerin sendikalarda örgütlenmesini engellemek
için tasfiye dahil her yola başvururlar.
İşçi sınıfının hak ve çıkarlarını sermayeye peşkeş çekmek için her türlü
dolabı çevirmektedirler. Kimileri
Amerikalı, kimileri Avrupalı uzmanlar

tarafından bu yolda sürekli eğitilmekte
ve yönetilip yönlendirilmektedirler.
İşçi sınıfının güvenini hepten kaybedip, devrimcilere yönelmesini engellemek için işçiden yana bir şeyler
yapıyor görüneceklerdir.
Türk-İş’in bu niteliği bürokrat,
icazetçi, uzlaşıcı sendikalar, sendikacılar ve reformist anlayışlar açısından da bir sığınak olmuştur. Türkİş’e alternatif olarak doğan DİSK’in
düştüğü durum budur. Türk-İş’in varlığı DİSK içindeki çağdaş, uzlaşmacı,
bürokrat ve reformist sendikal anlayışların mücadeleden kaçmasına vesile olurken bu anlayışların varlığı
da Türk-İş’in sarı, işbirlikçi, Amerikancı sendikacılığa zemin yaratmıştır.

Çağdaş Sendikacılık;
Sınıf ve Kitle Sendikacılığını
Terkediş
Devrimci, militan, meşru sendikacılık anlayışına karşı ’90 başlarında
geliştirilen sendikacılık anlayışıdır.
Bu anlayış DİSK tarafından savunulmuştur.
DİSK, 1991 yılında yeniden kuruldu. Kurulduktan sonraki ilk olağan
genel kurulunda sınıf ve kitle sendikacılığını reddetti, bunun yerine "çağdaş sendikacılığı" esas alacağını
ilan etti.
Mücadele yerine uzlaşmayı seçen,
DKÖ yerine STK anlayışını koyan,
her şeyiyle düzen içi sendikal anlayıştır. Her politikasıyla ve tercihleriyle
emperyalizm ve oligarşiye açıkça
devrimcilerle aralarındaki “farkı”
gösterirler, her koşulda “düzen sınırları içinde kalacaklarının” mesajı
verilir. Bunun adı icazettir. Ki icazet
mücadeleden kaçıştır.
İşte “çağdaş sendikacılık” anlayışı
bu icazetin yeni biçimidir. Emperyalizmin ürettiği bu sendikacılık sivil
toplumcu sendikacılıktır. “Çağdaş

KATLİAMIN SORUMLUSU EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR

sendikacılık” işçilerin ve emekçilerin sorunlarını ve çözümlerini sınıfsal temelde ele almaz. Bunları iktidarların ya
da sistemin aşırı yanlarına bağlar. Çözümü de yine bu sistem
içinde görür. İşçi sınıfının tepkileri düzene yedeklenir. Kendi
mücadelesine, emekçilerin mücadelesine değil mevcut düzen kurumlarından birisine ya da düzen içerisindeki gerici çıkar kutuplaşmalarına
bel bağlar.
Demokrasiyi AB’den bekler. Ekonomik, sosyal ve siyasal hakların
AB ile ilişkiler sayesinde alınabileceğini umar. Çağdaş sendikacılık anlayışı için meşruluk AB yasalarıdır,
ILO normlarıdır.
“Çağdaş sendikacılık” sermaye
ile emek arasındaki uzlaşmazlığı birbirine zıt iki sınıfın mücadelesi olarak
görmez. Dolayısıyla sınıf çatışmasını
değil, sınıf uzlaşmasını esas alır. Taleplerini sınıfın ihtiyaçlarına göre
değil, sermayenin verebilecekleriyle
sınırlar. Düzenden tavizler koparmaya
çalışır. Adeta kırıntılar peşindedir.
“Fabrikamı seviyorum”, “işimi
seviyorum” söylemi çağdaş sendikacılığın geldiği en üst boyuttur. Bu
anlayış açıkça işçileri patronun kölesi
yapan anlayıştır. Ve köleliğe methiye
düzen anlayıştır. Patronların, sömürücü iktidar sahiplerinin sıkıştıkları
her fırsatta başvurdukları “hepimiz
aynı gemideyiz” yalanına bu sendikal
anlayış sahipleri de başvururlar.
“Çağdaş sendikacılık” anlayışı
DİSK’te ifadesini bulan bürokrat,
reformist, uzlaşıcı sendikal anlayışı
daha da derinleştirmiş. Onu düzenin
yedeği bir güç haline getirmiş ve
gelinen noktada Türk-İş’leştirmiştir.

DİSK’in
Türk-İş’leşmesinde
Bir Aşama MGK
Sendikacılığı;
Sarı, uzlaşmacı, düzen sendikacılığı vb. gibi tanımlamalar bazı durumlarda sendikacılığı tanımlamakta
yetersiz kalıyor. MGK sendikacılığı
yaşanılan süreçte sendikal anlayışın
kazandığı yeni kimliktir.

Sarı Amerikancı niteliği başından
beri açık olan Türk-İş’i bir kenara
koyarsak DİSK yönetimine hakim
olan anlayışlar ’90 başlarında DİSK’i
adeta MGK sendikası haline getirdiler.
Her adım, her politika düzenin
istikrarı içindi. ‘91 kurulalı daha birkaç ay olmasına rağmen ilk iş olarak
DYP-SHP hükümetini desteklediler.
Oysa bu yıllar kontrgerillanın en
fazla çalıştığı dönemdir. Halk düşmanı, işçi düşmanı bir iktidarı sahiplenmiştir DİSK yönetimi.
Ve aynı anlayış Susurluk çetelerine
dokunulmazlık sağlayan, Susurluk
pisliğinin üzerini kapatmaya çalışan
ANASOL-D hükümetine de destek
vermiştir.
REFAHYOL'un düşürülmesi ve
yeni hükümetin kurulması için en
aktif çalışanlardan biriydi DİSK. O
dönemki DİSK Başkanı Rıdvan Budak açıkça MGK politikalarının, TÜSİAD politikalarının taşeronluğunu
yapmış, işçi sınıfına, ilkelerine, tarihine ihanet etmiştir.
6 Haziran’da TÜSİAD ve MGK
adına iş bırakmaya kalkışmıştır.
MGK sendikacıları, sendikaları
ve temsil ettikleri işçileri düzenin,
MGK ve TÜSİAD’ın oyuncağı haline
getirdiler.

Ortak Noktaları
İşçi Düşmanlığıdır
Devrimci Düşmanlığıdır
İşçilere karşı patronların çıkarlarını
savunurlar. Devletin, patronların yöntemlerini kullanırlar. İşçi gibi görünürler ancak işçiye düşmanlaşmışlardır. İşçi sınıfı ve sendikalar içindeki
asalaklardır. Devrimcilere düşmandırlar.
İşte, devrimcileri sendikalardan
tasfiye etmek için her şeyi yapmışlardır.
Devletle el ele yönetimlerden atmışlar,
sendikalarda çalıştırmamışlardır. Devletin “terörizm” demagojilerine düzen

sendikacıları, reformist sendikacılar da kendi cephelerinden
destek vermişlerdir. Devletle
aynı ağzı kullanarak saldırmışlardır devrimcilere.
Siyasi mücadeleyi işçilere
yasaklamışlardır. İşçileri düzen
partilerinin oyuncağı haline
getirmişlerdir.
Sendikanın kendisi bir örgüt iken,
örgüt olmayı, örgütlü olmayı öcü gibi
göstermişlerdir. İşçilere örgütsüzlüğü
götürmüşlerdir. Onlar için örgüt, düzene hizmet eden araçlardır, düzenin
sınırlarını aşmayan yapılardır. Devrimcilere bunun için düşmandırlar.
Devrimcilerin sendikalar içinde güçlenmesinden, yeşerip büyümesinden
bunun için korkarlar. Çünkü devrimciler düzen sendikacılığının önünde
barikattır. Devrimciler, sendikaları
düzen partilerinin yedeği yapmanın
önünde engeldir. Devrimciler düzen
sendikacılarının statükolarını, yani
rahatlarını bozmuştur. Devrimciler
düzenle çatışandır. Devrimciler grevlerde, direnişlerde, çatışmalarda işçilerle yan yana, onların önünde hesap
soran hak arayandır.
Patron sendikacıları bir mikroptur.
Bu mikrobun panzehiri de açıktır;
Hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar patron sendikacılığına karşı
cepheden ideolojik mücadele, siyasal
teşhir.
Devrimci, militan, meşru sendikacılık anlayışını her yerde hakim
hale getirmek.
Fabrikalarda, atölyelerde, madenlerde, inşaatlarda, yoksul mahallelerde
bizi bekleyen milyonlarca işçiye gitmek.
İşçilere onların kendilerini ifade
edecekleri öz örgütlenmelerini; İşçi
Meclislerini kazandırmaktır.
Patron sendikacılarını sendikalardan, işçi sınıfı içinden söküp atacak
olan bu bakış açısıdır. Patron sendikacılığının beslendiği kaynağı kurutacak olan bu anlayıştır. Devrimci
sendikacılık anlayışıyla, devrimcilerin
öncülüğündeki halk kurtuluş mücadelesi oligarşik düzenin bu alandaki
barikatlarını da parçalayıp geçecektir.
İktidar iddiamız kadar açık ve netiz,
Patron sendikacılığını yaşatmayacağız.
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DİSK YÖNETİM KURULUNA SESLENİYORUZ! YALANLARLA SUÇUNUZU
BASTIRMAKTAN VE GERÇEKLERİ SAPTIRMAKTAN VAZGEÇİN!

İşçi Sınıfından, Devrimcilerden ve
Halkımızdan Özür Dileyin!
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DİSK Yönetim
Kurulu imzasıyla
yayınlanan açıklamaya bakıldığında DİSK yönetiminin ne kadar
olumlu olduğunu
düşünebiliriz. Ancak bu açıklama yalanlarla dolu ve
devrimcileri karalamaya yönelik kendi
içinde tutarsızlıklar taşıdığı görülmektedir. Bütün yalanlarına ve çarpıtmalarına cevap vereceğiz.
Kamuoyu ve işçilerimiz bu yalanları biliyor. Onun için DİSK yönetiminin linç girişimine İstanbul’dan
işçiler katılmamıştır. İşçilerden soyutlanmış patron sendikacısı Kani
Beko ve ekibi bunu bildiği için İzmir,
Diyarbakır, Mersin ve Ankara’dan
getirdikleri paralı adamlarına linç
girişimini yaptırmışlardır.
YALAN-1 Açıklamada ilk gece
DİSK binasında kalan devrimcilerin
8. katta bulunan mutfağın kapısını
kırdıkları söylenmiştir.
Gerçek-1 Devrimciler ve Oya
Baydak direnişe başladıktan sonra
saat 16.00 civarında DİSK çalışanlarıyla görüşüp geceyi binada geçireceklerini söylemişlerdir. Bunun nedenini de açıklamışlardır. DİSK binasında kalmanın nedeni;
1- Tuvalet vb. insani ihtiyaçların
karşılanması.
2- DİSK Genel Merkezi’nin bulunduğu Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’nin gece saat 21.00’dan sonra
fuhuş pazarlıklarının yapıldığı bir
yer olması.
3- Sendikaların işçilerin olduğu
ve işçinin kullanma hakkına sahip
olduğu bu taleplere dayanarak ilk

gece DİSK binasında kalınmıştır.
Konuştuğumuz DİSK görevlisi
kapıyı yöneticilere sormadan açık
bırakamayacağını söyledi. Biz de
burada kalacağımızı söyledik. Görevli
arkadaş yukarı çıkıp 10 dakika sonra
yanımıza gelerek DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri ARZU
ÇERKEZOĞLU’nun kapıyı kilitlemesini istediğini söylemesi üzerine
buna müsaade etmedik. DİSK görevlisi “beni ilgilendirmez” diyerek
kapıyı açık bırakmak zorunda kaldı.
Sekizinci katta bulunan mutfak
kapısının kırılması ise iğrenç bir yalandan ibarettir. Herkes bilir devrimciler kaldıkları mekana özen gösterirler ve böyle bir zarar vermezler.
Kaldı ki su, çay gibi ihtiyacı karşılamak için mutfak katına çıkıldığında
kapının açık olduğu görülmüş ve
mutfak kullanılmıştır.
Ancak sözü geçen mutfak kapısı
linç saldırısının olduğu gün akşam
saat 18.00’da, DİSK personelinin
gelip kapıyı açmasından sonra, mutfağın kapalı olması nedeniyle kapıyı
kırarak değil, kilit patlatılarak kapıya
zarar vermeden açılmıştır.
YALAN-2 İkinci gün eylem DİSK
binasının caddeye bakan tarafında
devam ediyordu. DİSK yönetiminin
yaptığı açıklamada 17.00-17.30 saatleri arası kapanan sendikamız
17.15’de kapanmıştır deniliyor.
GERÇEK-2 Bu da yalandır. Çünkü ilk gün DİSK binası 19.00-19.30
civarında kapanmasına rağmen ikinci
gün iddia edildiği gibi değil, 16.30’da
kapatılmıştır. DİSK görevlisi kapıyı
kapatıp giderken DİH’liler kendisiyle
görüşüp kapıyı neden kapattığını sormuşlardır. Görevlinin verdiği cevap

Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu’nun
emriyle kapattım olmuş. Kendisinden
kapının açılması istendiğinde ise “yönetimin emri var açamam” demiştir.
Bu konuşma esnasında DİSK personelinden 3 kişi gelerek çalışanın yapacağı bir şeyin olmadığını bunun
yönetimin kararı olduğunu belirtmişlerdir. Bunun üzerine DİH’liler
DİSK yöneticilerine bir bayanın fuhuş
pazarlıklarının yapıldığı bir yerde,
sokakta bırakılmasının ahlaki olmadığını anlatmıştır. Daha sonra DİSK’e
bağlı sendika başkanlarından biri telefon ile aranarak durum anlatılmıştır.
Ve kapının anahtarı istenmiştir. Sendika başkanlarının girişimleriyle
DİSK yönetimine ulaşılmış ve anahtarı yollayacakları haberi verilmiştir.
Ancak sözlerinde durmamışlardır.
Saat 22.00’a kadar beklenmiştir ve
ancak DİSK’in kapısı açılmadığı
için; devrimcilere ve işçilere kapatılan
DİSK’e ahlak yoksunu patron sendikacıları da giremez kararı alınmıştır.
Ve basına telefon ile çağrı yapılmıştır.
Bu çağrı üzerine gazeteci-muhabir
Zeynep Kuray, DİSK önüne gelmiş
ve yaşananları hem Oya Baydak’tan,
hem Oya Baydak’ın avukatlarından,
hem de DİH’lilerden dinlemiş ve röportaj yapmıştır. Ve kendisi buradayken “Direnen ve DİSK’e bağlı
SOSYAL-İŞ Sendikası üyesi olan
Oya Baydak şahsında işçilere ve
devrimcilere kapatılan DİSK’in kapısı
PATRON SENDİKACILARINA kapatılmış, kapısına zincir vurulmuştur.
YALAN-3 Açıklamanın devamında geç saatlerde “yöneticilerimize
sosyal medyadan küfür ve hakaret
dolu mesajlar yayınlanmıştır” denil-

KATLİAMIN SORUMLUSU EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR

miş.
GERÇEK-3 Kapının zincirlenmesi sonrası DİH’in ve Oya Baydak’ın paylaşımlarında bir tek küfür
ve hakaret göremezler. DİSK yönetimi ve bu sendikacılık ANLAYIŞIDIR TEŞHİR EDİLEN VE ADI KONULAN. VE İŞTE BU AMERİKAN
YÖNTEMLERİ İLE LİNÇ SALDIRISI PLANLANMIŞ VE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE DEVRİMCİLERE VE DİRENEN OYA BAYDAK’A BU SENDİKACILAR TARAFINDAN SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
YALAN-4 Açıklamada ertesi gün
görevlerine gelen DİSK çalışanları
ve yöneticiler içeri alınmamıştır deniliyor.
GERÇEK-4 Evet almadık. İşçisine kapıyı kapatan patron sendikacılarını tabiki içeriye almayacağız.
Bizim DİSK’i işgal etmek gibi bir
eylem planımız yoktu. Ancak söz
verdikleri halde anahtarı getirmeyerek
bu ortamı yaratanlara tabiki kapıyı
açmayacağız. Ta ki işçisinden özür
dileyene kadar.
YALAN-5 DİSK yönetimi Cumartesi-Pazar günü sorunun çözümü
için ÇHD ile görüşme yaptıklarını
söylemişler.
GERÇEK-5 Bu açıklamaya dikkat edelim. Çözüm arıyorlar. Görüşme
yapıyorlar. Yalan. Yalanları Pazartesi
günü net şekilde ortaya çıktı. Cumartesi ve Pazar günü çözüm aramıyorlardı. Onlar söz edilen 2 günde
Oya Baydak ve DİH’lileri linç ettirecek adamları toplamakla meşgullerdi. Başka bir bakış açısı ile bunların
çözüm arayışları direnen bir işçinin
sorununu çözmek yerine linç ettirmektir.
YALAN-6 “DİSK önünde yapılacak olan basın açıklamasına diğer
illerden gelen işçiler” demiş DİSK
yönetimi.
CEVAP-6 DİSK yönetimi yalan
söylemeye devam ediyor. Soruyoruz;
1 Mayıs’a bile yığamadığınız bir
kitleyi en fazla 15 dakika sürecek
olan basın açıklaması için mi Diyarbakır, İzmir, Mersin ve Ankara’dan

otobüslerle adam toplayarak getiriyorsunuz? Neden bazı işçilere 1000
TL verdiniz? İstanbul’da basın açıklamasına katacağınız hiç mi üyeniz
yok?
Soruyoruz;
Hangi direnişe, hangi greve veya
hak alma mücadelesine otobüslerle
adam taşıdınız?
YALAN-7 Yapılan görüşmede
Memiş Sarı’nın Oya Baydak’ın ayın
22’sinde işe alınacağı iletilmiş ancak
Oya Baydak bunun yazılı olarak verilmesini istemiştir. İşe geri dönüşü
Pazartesi yazılı olarak da verilmiştir
deniliyor.
GERÇEK-7 Yazıda söz edilen
Memiş Sarı, Oya Baydak’ın ayın
22’sinde işe alınacağını söylemiştir;
ancak Oya Baydak sözlerine güvenmediğini bunu yazılı olarak verilmesini istemiştir. Buraya kadar doğru,
yalan bundan sonra başlıyor. DİSK’i
ispata çağırıyoruz. Böyle bir yazının
verildiğini ispatlamak zorundadır. İspatlayamazlar çünkü böyle bir yazı
yoktur. Oya Baydak’ın direnişe başladığı günden beri DİSK/Genel-İş
Sendikası ve Kani Beko yaptıkları
açıklamalarda sığındıkları tek şey
yalandır. Yalan ahlaksızların ahlakı
olmuştur. Yeri geldikçe yalanlarını
açıklamaya devam edeceğiz. Halkımızın bir sözü vardır; “şapka düştü
kel görüldü.”
YALAN-8 DİSK yönetiminin
açıklamasında merkezimizin telefon
ve güvenlik kameraları bozulmuştur
denilmektedir.
GERÇEK-8 DİSK Genel Merkezi’nde direnişin başladığı gün kalan
Oya Baydak ve DİH’liler telefon ve
güvenlik kamerasını bozmamışlardır.
Gece yarısı saat 02.00’a kadar telefon
açıktı. Ancak merkezi telefonla arayan
kimliği belirsiz kişiler (bizce belirli
kişiler) “genel merkezi boşaltın yoksa
sizi öldürürüz, çabuk çıkın. Çabuk
boşaltın orayı” tehditlerinde bulunmuşlardır. Bu kişiler o kadar zavallı
ki telefonu bayan açınca tehdit ediyor;
erkek açarsa sessiz kalıyorlardı.
YALAN-9 Açıklamada saldırının
olduğu gün için “bazı istenmeyen
olaylar gelişmiştir” deniliyor.
GERÇEK-9 Burada yalanın ve

ahlaksızlığın tavan yapışını görüyoruz. Hangi istenmeyen olaydan bahsediyorsunuz. Aynı gün içerisinde 4
kez saldırı gerçekleştirerek linç etmeye çalıştınız. Siz değil misiniz,
“bunları temizleyin” diyen KANİ
BEKO.
“Ölümlerini göze alıyorlarsa gelirler” diyen Remzi Çalışkan değil
mi? Saldırı emrini veren, linç saldırısını örgütleyen, hedef gösteren
Remzi Çalışkan değil mi?
Linç saldırısında bulunanlarla birlikte açıklama yapan, dışarıda devrimciler ve Oya Baydak linç edilirken,
darbeler alıp beyinleri dağıtılırken
DİSK’in giriş katındaki kanepede
linç saldırısına katılanlarla birlikte
oturup sırt sıvazlayan ARZU ÇERKEZOĞLU değil miydi?
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu kadın haklarını pek savunur.
Arzu Çerkezoğlu tıp hekimidir
üstelik. İnsan hayatına zarar vermemek ve insanı korumak için Hipokrat
yemini etmiştir. Bırakalım politik
tercihleri ve düşünceleri bir yana;
Arzu Çerkezoğlu böyle bir saldırıya
vesile olmakla, planlamak, desteklemek ve bizzat örgütleyenler içinde
olmakla linç edenleri teşvik etmekle
ve gerçekleri çarpıtarak yalan söyleyerek Hipokrat yeminine de ihanet
etmiştir. Bu açıdan da tıp etiği karşısında suçludur.
Bu yöntemler Amerikancı sendikacılık yöntemleridir.
Linç, yalan, entrika, ayak kaydırma, işçi sınıfını, arkadaşlarını,
herkesi para için, kariyer için satmak
bu sendikacılık anlayışının sonucudur.
Linç saldırısının tüm görüntüleri
var. Tüm halkımız seyretti gerçekleri.
Gördü. SUÇLUSUNUZ.
İŞÇİ SINIFINDAN, DEVRİMCİLERDEN VE HALKIMIZDAN
ÖZÜR DİLEYECEK VE HESAP
VERECEKSİNİZ.
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
Devrimci İşçi Hareketi
17 Temmuz 2015
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DİSK Tarihi Üzerinde Tepinen Amerikancı Patron Sendikacıları

O Tarihi Yaratan Devrimcilerdir
aldatmacalarla, binbir türlü oyunlar
oynanarak direnişlerin altından girilip üstünden çıkılarak sendikacılar
tarafından bitirilir.
Eskiden direniş kırma işini patronlar kendi örgütlenmeleriyle, işçileri bölüp parçalayarak ya da
bizzat ellerine sopalar verdiği faşist-gerici, militarist güçleri ile yaparlardı.

SORUYORUZ...
DİSK BU SALDIRILAR
İÇİN NE YAPTI?
HANGİ SALDIRININ HESABINI SORDU?
-DİSK’e bağlı Cam Seramik-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten atılan
Serapool işçileri direnişlerine
devam ediyor.
-Ordu’da bir inşaatın 6. katından iki işçi düştü; bir işçi
öldü.

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

-İzmir’de bir işçi yem silosunun içine düşürek öldü.
-Batman’da 350 petrol işçisi
petrol arama kulesini işgal etti.
Polis saldırdı, 7 işçi gözaltına
alındı.
-Bursa’da polis direnişteki
Nestle işçilerinin çadırını bastı
-Nakliyat-İş üyesi 7 taşeron
belediye işçisi, Şişli Belediye
Meclisi toplantısını bastı.
-Adana’da PTT’de çalışan
taşeron işçiler kadrolu işçilerin
haklarını istedikleri için eylem
yaptılar.
-Kocaeli Enpay’da işçiler
işten atılmaları protesto ettiler.
-İzmir Konak’ta bir işçi inşaattan düşerek öldü.
SALDIRILAR DEVAM
EDERKEN DİSK BAYRAM
TATİLİ YAPIYORDU.
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Bugün Artık Bütün
Bunları Patronlar
Adına Sendikacılar
Yapmaktadır
Çarpık kapitalizmin sonucu olarak
ülkemizdeki emekçi kitlelerin durumu nicel ve nitel olarak bir metropol ülke işçi sınıfı gibi güçlü değildir. Örgütlenme, mücadele ve dayanışma geleneği zayıftır ve köklü
bir demokrasi bilinci yoktur.
İşçi sınıfının nicel-nitel bütün
geriliklerine, faşist devletin bütün
baskı, terör ve engellerine rağmen
işçi sınıfının mücadelesinin önündeki
en büyük engel sendikalardır.
Bugün itibariyle DİSK dahil bütün sendikalar işçi mücadelesinin
önündeki barikata dönüşmüştür.
Toplu sözleşme dönemlerinde işçiyi satmaları sendikaların yıllardır
bilinen özelliğidir.
Onun için yıllardır sendikaların
örgütledikleri bir grev yoktur. İşçiler
daha grev aşamasına gelmeden satılır.
Sarı sendikacılara rağmen örgütlenen
grevlerin iktidar tarafından “milli
güvenlik” gerekçesiyle ertelenmesi
karşısında ise sendikaların kılları
kıpırdamaz. Bu karar adeta sendikalar
için kurtarıcı bir karar olur.
İşten atılmalara, hak gasplarına,
özelleştirmelere karşı, sendikacılara
rağmen örgütlenen direnişler ise en
geri işçilerin bilinçsizlikleri üzerinden
politika yaparak -sözde demokrasi
uyguluyormuş gibi- referandumlarla,
“hukuk mücadelemiz sürecek” gibi

Patronlar atılacak işçiyi sendikacılar ile birlikte belirliyor. Hatta
sendikacılar kendisine karşı muhalefet oluşturabilecek birazcık bilinçli
işçileri kendileri işten attırıyor.
Sendikacıların her davranışları
artık patronlar ile aynı olmuştur.
Haziran ayındaki onbinlerce metal
işçisinin direnişi bu sendikal anlayışa
karşı isyana dönüşmüştür.
Hak-İş örgütlendiği taban itibarı
ile de AKP’nin yedek gücüdür. Grevlerde, direnişlerde, hak alma mücadelesinde değil, AKP’nin seçim mitinglerinde görürüz onları.
Türk-İş ise Amerikancı, devletçi
bir sendika olarak kurulmuş, temel
misyonu zaten budur. O her zaman
işçi sınıfının mücadelesini yok etmeyi, en geri sınırlarda tutmayı, ihaneti ve satıcılığı kendine görev bilmiştir. Bu sendikalar işçi sınıfının
mücadelesinde ne olduğu bilinen
sendikalardır. Geçmişten bugüne
grevler, direnişler bunlara rağmen
örgütlenmiştir.
Esas olarak sol da durup işçi sınıfının mücadelesinin radikalleşmesinin, devrimci bir nitelik kazanmasının önündeki engel DİSK yönetimindeki revizyonist, reformist anlayış
olmuştur.
Bu anlayış bugün Türk-İş gibi
Amerikancı patron sendikacılığına
dönüşmüştür.
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Patronlar gibi Oya Baydak’ı işten
atmıştır. Patronlar gibi “işim, ekmeğim,
onurum için direniyorum” diyen Oya
Baydak ve onu destekleyen devrimci
işçilerin direnişini kırmak için Diyarbakır’dan, Mersin’den, İzmir’den topladığı işçileri kandırarak ve ceplerine
1.000’er lira para koyarak, ellerine
kalaslar vererek linç saldırısı düzenlemiştir.
Ve yine bütün bunları patronlar
gibi YALAN ve DEMAGOJİ yaparak
“DİSK’e, sahip çıkma” adına yapmıştır.
Kendi kurumunda çalışan işçiyi
atan, hakkını isteyen işçiyi satan, direnen işçiyi linç eden DİSK/Genel İş
yönetimi DİSK’in tarihi üzerinde tepinerek işçi düşmanlığını, patron sendikacılığını, linç saldırılarını maskelemek istiyor.

Herkes Şunu Bilmeli;
DİSK’in Tarihine İşçi Sınıfı
Mücadelesi Adına Yazılan
Tüm Direnişlerin Altında
Yönetimlerdeki
Revizyonist, Reformist
Anlayışların Değil,
Devrimcilerin İmzası
Vardır!
1960’ların ortasında gençlik içinde
gelişen devrimci mücadele halkın her
kesiminde olduğu gibi işçi sınıfı içinde
de yankısını bulmuştur.
Görevi işçilerin mücadelesini düzen
içinde tutmak olan Amerikancı Türk
İş sendikası artık işçilerin mücadelesinin devrimcileşmesinin önünde engel
olamamaya başlamıştır. Türk-İş içindeki devrimci işçilerin tasfiyesi sonucunda Şubat 1967’de DİSK kuruldu.
DİSK'in kurulması, başlangıçta sınırlı sayıda bir üyeye sahip olmasına
rağmen, işçi sınıfının bilinç ve örgütlenmesinde bir sıçrama yaratmıştır.
Bu sıçrama mücadeleye de yansımakta
gecikmemiş, yeni yeni ve daha kararlı
işçi direnişleri ortaya çıkarmıştır. Bu
direnişlerin doruğu, ülkemiz devrim
mücadelesi üzerinde de önemli etkilerde bulunmuş, ML ideolojinin gelişmesi, doğruluğunun ve haklılığının
kitlelerce kabul görmesinde önemli
etkilerde bulunmuş 1970'teki 15-16

Kuruldugu tarihten kapatıldıgı
12 Eylül Cuntasına kadar ki süreç
boyunca, DİSK'in izledigi politika
devrimci degildir. 13 yıllık bu dönemine esas olarak damgasını vuran
daha iyi bir ücret ve sosyal haklar
için mücadeleyi temel alan ve
düzen içi sınırları aşamayan ekonomist sendikacılıktır.
12 Mart ‘71 cuntasının amacı
devrimci güçleri ezmek ve tekelci
burjuvaziyi güçlendirmekti. DİSK
yöneticileri faşist darbeyi "karanlık
ufuklardan aydınlığa kavuşturulmuştur" diyerek karşılamışlardır.
DİSK Aralık 1979’daki Maraş
Katliamı sonrasında işçilere 5 dakikalık saygı duruşu çağrısı yaptı.
MHP’nin katliamına tavır gösteren
DİSK asıl olarak askeri polisiyle
halka saldıran devletle çatışmaktan
kaçınmıştır.
DİSK’in uzlaşması çizgisi 1980
deki TARİŞ DİRENİŞİ’nde açık
biçimde görüldü. TARİŞ’in faşistleştirilmesine tavır alarak direnişe
geçen işçilere polis ve askerler
tüm güçleriyle saldırdı. İzmir’e
yayılan bu eylem devletin saldırısı
ve DİSK yöneticilerinin eylem
kırıcılığıyla bastırıldı. 50 yaralı,
6000 işçi gözaltına alındı.
Milyonlarca emekçi DİSK’in
cuntaya karşı tavır almasını beklerken, DİSK yöneticileri onları
yüzüstü bıraktı; bir bölümü ülkeyi
terkederken geriye kalanlar da cuntanın "teslim ol" çağrısıyla gidip
kendi ayaklarıyla teslim oldular.
Haziran direnişidir.

15-16 Haziran Direnişini
Yaratan
DİSK Yönetimindeki
Revizyonist, Pasifist
Sendika Yöneticileri Değil,
Dev-Gençliler’dir!
Şubat 1967’de kurulan DİSK, Amerikancı sendikacılığı benimseyen Tü rkİş’ten umudunu kesen işçi sınıfı için
kısa sü rede çekim merkezi olmuştu.

Sermaye iktidarı DİSK’in önü nü
kesmek için, “sendikaların Tü rkiye
çapında faaliyeti için işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az ü çte
birini ü ye yapması zorunluluğu” getiren bir değişikliği gü ndeme getirdi.
Çalışma Bakanı Seyş Öztü rk’ü n
"yakında DİSK'in canına ot tıkanacak" diye ilan ettiği, 274 ve 275 Sayılı
Kanunlardaki değişiklikle hedeflenen
DİSK’ti. DİSK’in kampanyasının tasarının meclise getirilmesini engelleyememesi ü zerine, “taban” konuşmaya başladı.
Fabrikalarda alınan kararlar, 14
Haziran’da DİSK kararına dönüştü.
15 Haziran’da işyerlerinden çıkarak
yü rü me kararının altındaki asıl imza,
DİSK ü st yönetiminin değil, işyerlerindeki İŞÇİLERİNDİ. Ki, 15-16
Haziran’ın en ayırdedici yanlarından
biri kararın işyerlerinde tartışılarak işçiler tarafından alınmış olmasıdır.
Tü rk-İş yönetimi DİSK’e yönelik
bu saldırının işbirlikçisi durumunda
olmasına karşın, kararın fabrikalarda
alınması nedeniyle, Tü rk-İş ü yesi işçiler de direnişin içinde yeraldılar.
15 Haziran 1970 sabahı İstanbul,
Kocaeli, Ankara ve İzmir'in caddeleri
binlerce işçinin öfkeli, kararlı adımlarıyla sarsıldı. İşçiler ertesi gü nü Taksim'de birleşme kararı aldılar. 16 Haziran sabahı Kocaeli, Gebze, İstanbul
Kartal, Levent, Şişli, Bakırköy, Topkapı, Gaziosmanpaşa, Eyü p, Silahtar'daki fabrikalardan nehirler gibi işçiler akıyordu Taksim’e.
Taksim’e çıkan tü m yollar asker ve
polis barikatlarıyla kesildi. Barikatların
bir kısmı, çatışmasız aşılırken, birçoğunda
çatışma çıktı. İşçiler, taşlarla, sopalarla,
yumruklarıyla ve öfkeleriyle yü rü dü ler
barikatların ü zerine. Asker ve polislerin
ateş açması sonucunda Mustafa Bayran,
Abdurrahman Bozkurt ve Yaşar Yıldırım
adlı üç işçi şehit düştü. Çatışmalarda
bir de polis öldü .
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İşçilerin Kararlı
Militan Direnişi
Sadece İşçileri Değil
DİSK Yöneticilerini de
Korkuttu!
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Çatışmalar sü rerken, gelecek desteğin önü nü kesmek için vapur seferleri
iptal edildi, köprü ler geçişe kapatıldı.
Başbakan Demirel’in “ayaklanma”
dediği o iki gü nde, işçilerin kararlılığı
sadece iktidarı korkutmamıştı, bu militanlaşmadan ü rken DİSK yöneticileri
işçilere “eyleme son vermeleri” için
radyo ve gazetelerden çağrılar yaptılar.
DİSK yöneticileri 15-16 Haziran’ı
yaratan direnişçilere bu çağrıları yaparken direnişin en ön saflarında
DEV-GENÇ’liler vardı. DİSK’li
yöneticiler DEV-GENÇ’lileri provokatör ilan ederek, işçilerden bunlara uymamalarını istiyorlardı.
İşçilerin bu büyük direnişi kar-

şısında çaresizleşen egemenler geri
adım atmak zorunda kaldılar ve
274 ve 275 sayılı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısını
geri çektiler. Zafer direnen emekçilerin oldu.
Bugün’de reformist, revizyonist,
oportünist tüm kesimler 15-16 Haziran direnişini dillerinden düşürmezler. Ancak yüz kez 15-16 Haziran
direnişi yaşansa gösterecekleri tavır
değişmeyecektir. Direniş kırıcılığı
ve devrimci düşmanlığı yapacaklardır.
Çünkü, revizyonizm, reformizm,
oportünizm kaynağını burjuvaziden
alır, burjuvazinin ideolojisidir. Devrimcilere, işçi sınıfına düşmandırlar.
Tarih içinde bunun onlarca örneği

Enternasyonal Devrimci
Steve Kaczynski Serbest Bırakılsın!
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Halk Cephesi 15 Temmuz’da, Enternasyonal devrimci Steve
için Maltepe Hapishanesi’nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada
“Daha ilk duruşması görülmeyen Kazcynski, Maltepe Hapishanesi’nde
tekli hücrede, yan hücrelerinde kimsenin olmadığı bir blokta
tutuluyor. Günde yalnızca 2 saat havalandırmaya çıkıyor ve kitap,
mektup ve günlük gazetelerin hiçbiri verilmiyor. Dünyanın hiçbir
hapishanesinde, ağır müebbet cezasına çarptırılmış hükümlülere
dahi yapılmayan keyfi uygulamalar bu hapishanede kural haline
gelmiştir adeta. Avukatına yazdığı mektuplar da dahil her türlü
iletişim hakkı engellenen Steve’i kardeşiyle bile görüştürmeyen
hapishane idaresini uyarıyoruz. Suç işliyorsunuz. Tecrit ve işkence
bir insanlık suçudur!”denildi. 19 kişinin katıldığı açıklamada Steve
Kaczynski’nin başlattığı açlık grevinin 20. gününde olduğu,talebinin
derhal kabul edilmesi zorunludur” denildi.

Keyfi Uygulamalar TBMM’de Anlatıldı
Enternasyonalist devrimci Steve Kaczynski'nin kitap dergi
günlük gazete verilmemesi üzerine başladığı ve 21 gününde olan
açlık grevi ile ilgili 15 Temmuz’da TBMM’de basın toplantısı
yapıldı. Yapılan basın toplantısında Halkın Hukuk Bürosu avukatı
ve aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi üyesi
Aytaç Ünsal, Steve Kaczynski'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası almış hükümlülerin koşullarında tutulduğunu anlattı. Kaczynski'nin hukuksuz şekilde tutuklu olduğunu ve hapishane idaresince
kendisine keyfi olarak dayatılan uygulamalara karşı açlık grevi
yaptığını anlatan avukat Ünsal, müvekkilinin karşılaşabileceği
herhangi bir olumsuz durumda yetkililerin sorumluluğu olacağını
savundu. Son olarak müvekkilinin sağlık durumunun giderek kritik
evreye yaklaştığını 12 kilo verdiğini söyledi. Hapishanelerin hemen
tümünde insan onuruyla çelişen, insan hakları ihlali sayılabilecek
uygulamaların olduğunu savunan Sarıhan, buna ilişkin örnekler
verdi. CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdis ve İstanbul Milletvekili
Selina Doğan da cezaevlerinde hak ihlallerinin giderilmesine yönelik
çalışmalar yapacaklarını belirttiler.
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yaşanmıştır.
Çünkü faşizm koşullarında dişe
diş bir mücadele olmadan, her türlü
bedeli göze almadan mücadele büyütülemez, tarihe yazılan direnişler
yaratılamaz.
12 Eylül öncesinde DİSK yönetimine hakim olan revizyonizmin
işçi sınıfının tarihine yazılan direnişlerde hiçbir rolü olmamıştır. Tam
tersine 15-16 Haziran direnişinden
1 Mayıs 77 katliamına, TARİŞ direnişine kadar hepsinde de devrimciler
vardır. DİSK yöneticileri hep direnişleri kırmaya çalışmış ve devrimci
düşmanlığı yapmıştır...
Sürecek

Halkımıza Gerçekleri Anlatan
Yürüyüşümüzü Halkımıza
Ulaştırmak Görevimizdir!
Adaletin halkın kendi ellerinde olduğu anlatılan
dergimizi halka ulaştıran bazı çalışmalardan, görevlerden bazıları;
İSTANBUL-Bağcılar: Mahallede Yürüyüş
dergisi dağıtımları Bayram boyunca devam etti.
Bayramın 2. ve 3. günlerinde (17-18 Temmuz) 3
okurun katılımı ile yapılan dağıtımlarda toplam
83 dergi halka ulaştırıldı.
DERSİM: Dersim'de Halk Cepheliler tarafından 16 Temmuz'da Sihenk Mahallesi esnafına
Yürüyüş dergisinin 476. sayısı ulaştırıldı. Toplamda 50 dergi dağıtıldı.
ANTEP: Yürüyüş Dergisi okurları, 14 Temmuz'da Antep’in Düztepe Mahallesi’nde kapı
çalışması yaparak gerçeğin sesi Yürüyüş Dergisini
halka ulaştırdı. 5 Yürüyüş okurunun katıldığı
çalışmada 16 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
15 Temmuz'da ise Düztepe mahallesinin Cemevi
bölgesinde kapı çalışması yapan Yürüyüş okurları
burada da halkla sohbetler ederek 15 Yürüyüş
Dergisini halka ulaştırdı. Yapılan çalışmaya 4
kişi katıldı. 16 Temmuz günü de Düztepe mahallesindeki yapılan esnaf çalışmasında 41 dergiyi
mahalle esnaflarına ulaştıran çalışmaya 2 Yürüyüş
okuru katıldı.
ELAZIĞ: Halk Cepheliler 19 Temmuz’da
Yürüyüş dergisi okurlarıyla bir araya gelerek
derginin 477. sayısından 75 dergiyi okurlarıyla
buluşturdu. Ayrıca 50 Tavır Dergisini de okurlarıyla
buluşturdular.
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Patron Sendikacılarının
DİSK Önünde Örgütlediği Linç
Saldırısını Yaşayanlar Anlatıyor
Kocamustafapaşa Dayanışması
Oya Baydak’ın direnişine destek ve
patron sendikacıları tarafından gerçekleştirilen linç saldırısını protesto
için 15 Temmuz’da DİSK önünde bir
basın açıklaması yaptı.
Açıklamada “DİSK bundan sonra
adının önündeki ya "devrimci" kelimesini kaldırmalı ya da kendini feshetmelidir. Açlık sınırının altında
asgari ücret alan işçileri böyle bir
sendika temsil edemez. Bizler Kocamustafapaşa Dayanışması bileşenleri
olarak ülkede yaşanan tüm haksızlıklar
gibi DİSK’in yapmış olduğu vahşeti
de kınıyoruz” denildi.
Ahmet Kazan: Ben o gün haksız
yere işten çıkartılan Oya Baydak ve
bana paylaşmayı, sevmeyi engelli olduğum halde engelli olmamı unutturan,
hayatıma birçok renk katan devrimci
arkadaşlarımın yanında olmaya karar
verdim.Bugün Kani Beko, Remzi Çalışkan, Arzu Çerkezoğlu, Memiş Sarı
gibi sendikacıların düzene teslim olmuşlukları, işçileri nasıl kandırarak

buraya topladıkları ve işçileri yine pis emelleri için
işçilere kırdırdıkları ortaya
çıktı. Eğer devrimcilerde saldırıya
karşı taşlı sopalı saldırıyla karşılık
verseydiler patron sendikacıları bunu
meşruluk kazanmak için her türlü
kullanırlardı.
Metin Salih Şentürk: DİSK/Genel-İş Sendikası başkanı Kani Beko
İzmir’li, İzmir’den bir otobüs…Başta
İstanbul Şişli olmak üzere Bakırköy,
Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Ataşehir
belediyelerinde çalışan yalnızca İstanbul’da 10 bin’e yakın DİSK üyesi
varken neden böyle bir yöntem uygulanmış olduğunu anlayabilmiş değilim. Diyarbakır İstanbul arası otobüs
şirketine ödenen 6.000 TL kırk beş
kişinin gidiş-geliş, yemek-içmek masrafı 3.000 TL. Kişi başı dağıtılan
1.000’er TL.(fedailere dağıtılan para)
ile yalnızca Diyarbakır’ın İstanbul’a
geliş masrafı 54.000 TL. Buradan
yola çıkarak 54.000 TL Diyarbakır,
51.000 TL İzmir, toplamda 105.000
TL gibi ciddi bir meblağ var ise adama
sormazlar mı; “Bu değirmenin suyu
nereden geliyor?”

Muhammet Akyıldız: Şunu kesinlikle söylemek istiyorum; sendika
ağası, işçi düşmanı Kani Beko, Remzi
Çalışkan’ın paralı linç güruhunun
derdi sendika ya da işçiler değildi.
Tamamen siyasi tavırla hareket ettiler.
Ne pahasına olursa olsun nerede bir
ezilen varsa, kimliği ne olursa olsun
yanında olmaya, bedeller ödemeye
devam edeceğiz. Buradan çürüyenlere
sesleniyoruz; Patron sendikacılığına
asla izin vermeyeceğiz.
Ufuk Işık: Türk-İş sendikasını
sarı sendikacılıkla, işçi düşmanlığı
ile suçlayan DİSK yöneticileri Kani
Beko, Remzi Çalışkan, Arzu Çerkezoğlu, Hüseyin Yaman ve onların politikalarını savunan bütün DİSK üyeleri
sizin ne farkınız var? DİSK yöneticileri, sendika başkanları ve bu pisliğe
bulaşan sendikacılar değerlerini tam
anlamı ile yitirmiş patron sendikacılığı
anlayışına bir yenisini ekleyerek mafyacı çeteci sendikacılık anlayışını ifşa
etmişlerdir. DİSK yönetimi ve onların
bu mafyacı çeteci politikalarına meşruluk kazandıran hareketler siyasi
ölüdür.
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Oya Baydak’a Destekler Sürüyor
Kani Beko Taraftarlığını Değil
Sınıf Sendikacığını Savunun

Oya Baydak’ın Direnişi
İşçi Düşmanı DİSK Yönetimini Yenecek!

Liseli Dev-Genç: Liseli Dev-Genç 18 Temmuz’da
İzmir’de Genel-İş üyesi işçiler, İstanbul’da DİSK önünde
işten atma saldırısına karşı direnen Oya Baydak’a yapılan açıklama yaparak; “DİSK yönetimi işçilere haksızlık
saldırıya karşı sınıf sendikacılığı değil, Kani Beko taraftarcılığı yaparak suç işlemektedir.Tüm liselileri ve halkımızı Oya
Baydak’ın haklı direnişini sahiplenmeye ve desteklemeye
yapıldığına dikkat çekerek tepkilerini dile getirdiler.
çağırıyoruz” denildi.
Diren Kazova İşçileri Oya Baydak’ı ve
1 Mayıs: 1 Mayıs Halk Cephesi 17 Temmuz’da bir
Sarıyer İşçilerini Ziyaret Etti
açıklama yaparak, direnen devrimci işçi Oya Baydak’ın
Diren Kazova çalışanları 19 Temmuz’da bayramlaşmak yanında olduğunu belirtti.
için Oya Baydak'ın direniş çadırında buluştular.

Oya Baydak’a Destek Ziyaretleri Sürüyor

DİSK Önü Bayramlaşma
DİSK önünde, 17 Temmuz’da Oya Baydak’ı, Çerkezköy’den, Şişli Belediyesi önünde direnen Nakliyat-İş’e
bağlı işçiler desteğe geldi. Sarıyer belediyesi işçileri ve
Kazova işçileri de bayram ziyaretine geldiler.

DİSK önünde Kuştepeli çocuklar ve Devrimci Memur
Hareketi 17 Temmuz'da Oya Baydak’ı ziyaret ederek,
yanında olduklarını ve direnişini desteklediklerini açıkladılar.
TAYAD'lı Aileler ve Kocamustafapaşa Dayanışması 16
Temmuz'da Direnen Oya Baydak ve DİH'lileri ziyaret etti.

İŞBİRLİKÇİ AKP’DEN HESAP SORDUK SORACAĞIZ
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Direnişimizi Üst Boyuta Taşıdık!
Mutlaka Kazanacağız!

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

Devrimci İşçi Hareketi, CHP İl
Binası önünde açmış olduğu direniş
çadırını 18 Temmuz'da açlık grevine
dönüştürdü. Murat Karayalçın’ın aracının önünü kesen işçiler CHP’nin
yalanlarını teşhir etti! CHP İl Başkanlığının bayramlaşma töreni için
gelen halka sözde solcu olan “Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç”in işçisine yapmış olduğu hukuksuzluk
ve direniş anlatılarak teşhir edildi.
Saat 14.00 sularında il binasının önü
tıklım tıklım. Direnen Sarıyer işçileri ve DİH’liler halkla
sohbet ettiler. Direnişe halkın ilgisi yoğundu. Saat 15.00’da
yapılan basın açıklamasında açlık grevine başlanacağı
ilan edildi. Sarıyer direnişçilerinden Güven Darcanlı
alnına kızıl bandını takarak açlık grevine başladı. Açlık
grevine başlayan Güven Darcanlı’nın eşi Serpil Darcanlı’da
direnişe ve eşine destek vermek için bir günlük açlık
grevine başladı. Açlık greviyle birlikte direnişçi işçiler
ve DİH’liler il binası önünde oturma eylemine başladılar.
Belli bir süre sonra CHP İl Başkanı Murat Karayalçın’ın
çıkışını engellemek için oturma eylemine çıkacağı yolda
devam edildi. Murat Karayalçın çareyi aracından inerek
yürümekte buldu. Gün boyu Şükrü Genç ve CHP İl Yönetimi “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Yaşasın Onurlu
Direnişimiz, Direne Direne Kazanacağız, Zafer Direnen
Emekçinin Olacak” sloganları ile teşhir edildi. Şükrü
Genç’i işçinin ekmeğine göz dikenleri il başkanını yaşanacak bir Türkiye vaat eden CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu “milletçe alkışlayarak” protesto ettiler.

Sarıyer İşçileri
Bayramı Direnişle Karşıladı
Bayramın 1. Günü
Saat 6.50’de nöbetçi, uyuyan arkadaşları
kaldırdı. Çevre temizliğinden sonra
direnişçi işçiler ve DİH’liler bayramlaştı. Kahvaltıdan sonra bir direnen Sarıyer işçisi ve bir DİH’li,
DİSK önünde direnişte bulunan
Oya Baydak’ı ziyaret edip, bayramlaşmak üzere Şişli'ye gitti.
Oya Baydak ve DİSK önünde
bulunan DİH’lilerle bayramlaşıldı, coşku ve dayanışmanın
güzel bir örneği yaşandı. Daha
sonra Amerikancı patron sendikacıları tarafından Oya Bay-
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dak’a yapılan linç saldırısı sırasında yaralanan arkadaşımızı
ziyarete gidildi. Ziyaret sonrası Şişli Belediyesi önünde
direnişi sürdüren Nakliyat-İş üyelerinin basın açıklamasına
katılındı.

Bayramın 2. Günü
Bugün CHP il binasında bayramlaşma var. CHP’liler
yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Eyleme ilgi yoğundu.
Sadece CHP yönetimi duyarsızdı. İşçiler kararlı ve coşkulu.
Yapılan basın açıklamasının ardından direnişçi işçilerden
Güven Darcanlı ve eşi açlık grevine başladılar. Protestolar
nedeniyle CHP İl Yönetimi bayramlaşmayı kısa kesiyor
ve orayı terk ediyorlar. CHP İl Başkanı Murat Karayalçın
çıkarken arabasının önüne oturularak çıkışı engellendi.
Bunun üzerine CHP il saymanı gelerek “sabrımızı taşırmayın” tehditleri savurmaya çalışınca DİH’lilerden gereken
cevabı aldı. Etrafımız sivil polisler tarafından sarıldı.
Operasyon havası yaratıyorlardı. “Polis Simit Sat Onurlu
Yaşa, Berkin Elvan Ölümsüzdür’’ sloganları patlıyor.

Sınıf Dayanışmasını
Büyütelim, Direnelim, Kazanalım
Şişli Belediyesi önünde direnişte olan Nakliyat-İş'e
bağlı işçiler 17 Temmuz'da bayramın 1.gününde Şişli
Belediyesi önünde basın açıklaması yaptılar. Yapılan
basın açıklamasına Direnen Sarıyer Belediyesi İşçileri
de destek verdi. Sonrasında Şişli Belediyesi işçileri de
direnen Oya Baydak’ı ziyaret ettiler.

Oya Baydak Direniş Panosu’yla
DİSK’in Sokağını Süsledik
Oya Baydak ve DİH’liler, 16 Temmuz’da, Amerikancı
patron sendikacıları Kani Beko ve Remzi Çalışkan tarafından yalanlarla ve para vererek getirdikleri Genelİş üyesi çeteciler tarafından kendilerine yönelik gerçekleştirilen linç saldırısıyla ilgili fotoğraf sergisi ve
Oya Baydak Direniş Panosu düzenlediler.

KATLİAMIN SORUMLUSU EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR

Röportaj

DİRENEN SARIYER BELEDİYE İŞÇİLERİ ANLATIYOR:

“Bizler Prangalı Köleler Olmayacağız
Prangalarımızı Kıracağız!”
Yaklaşık iki aydır direnişte olan
İstanbul Sarıyer Belediyesi’nde çalışan taşeron işçileri direnişlerini
açlık grevine çevirdiler. Direnen Sarıyer Belediyesi işçileri ile yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz.
***

Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?
Neden direniyorsunuz?
Direnişinizin talepleri nedir?
Zülfikar DOĞAN: Sarıyer Belediyesi Park-Bahçeler’de 2 yıldır
çalışıyorum. İki aydan beri direniyoruz.
Taleplerimiz; 2015 ve 2016 yıllarında %15 zam, yıllık 750 TL
yakacak yardımı, mevsime göre iş
kıyafeti, korunmak için moba, Ramazan ve Kurban bayramlarında
250 TL gıda yardımı ve 8 Mart
Emekçi Kadınlar gününde kadın
işçilere izinli sayılması.
CHP ve Sarıyer Belediye Başkanı
direnişimizi görmezden geliyor. Ancak direnişimizi büyüterek kazanacağız.
Şimdiye kadar Sarıyer Belediyesi
önünde basın açıklaması ve oturma
eylemi. Daha sonra Ankara CHP Genel Merkezi önünde 10 gün süren
Açlık Grevi ve oturmu eylemi yaptık.
Ankara sonrası belediye önünde basın
açıklaması yaparak 3 gün süren Sarıyer’in mahallelerinde “İşimiz, Ekmeğimizİçin Adalet İstiyoruz Alacağız” yürüyüşü akabinde CHP İl
Merkezi önünde bir ay çadır açarak
oturma eylemi ve son olarak 17 Temmuz’da Açlık Grevine başladık.
Mücadelemizin zaferle biteceğine
inanıyoruz. Ancak örgütlülüğümüzü
büyütmek zorundayız. İşçi meclislerinde kendi gücümüzle taşeronu
yıkacağız.

Güven DARCANLI: İşçiyim.
Yaklaşık 2 aydır direniyoruz. Taleplerimizi Zülfikar arkadaş sıraladı.

Ben tekrar etmeyeceğim.
CHP yönetimi
atama olduklarına
söyleyerek biz işçilere bizi affedin
genel merkez bizleri sizin burada
yaptığınız eylemlerden dolayı açığa
alınacaklarını söylüyorlar. Belediye
Başkanı Şükrü
Genç ise benim karşımda sendika
yok ki kiminle anlaşayım. “Ben işçi
meclisi tanımam” diyor. Oysa seçimlerden önce Sarıyer Belediyesi temizlik
işçileri DİSK Genel-İş’e üye olduklarından dolayı işten atılmakla tehdit
edilip sendika üyeliklerinden istifa ettirildiler. Şükrü Genç sendikanın 1
No’lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan’la birlikte olup işçileri işten atmakla tehdit etmişlerdir.
Belediye binası önünde basın
açıklaması yapıp oturma eylemi başlattık. Şükrü Genç 100 kişilik zabıta
ordusu ile 5 işçinin üzerine saldırtarak
darp ettirdi. Daha sonra CHP Ankara
Genel Merkez binasının 4. katını
işgal ettik. Orada da CHP yönetimi
bizleri linç ettirdi. Bizler de aynı
gün 5 arkadaş süresiz açlık grevi
başlattık. Genel merkez binasının
önünde 10 gün açlık grevi yaptık.
CHP yönetimi 2 kez bizleri polise
ihbar etti ve darp ettirdi.
Tüm işçi kardeşlerimiz çalıştıkları
iş yerlerinde işçi meclisi kurup örgütlenmelidirler. Örgütlü olmak tüm
patronların korkulu rüyasıdır. Bizler
prangalı köleler değiliz. Prangalarımızı kıracağız.

Önder ATBAŞ: Yaklaşık 2 aydır
direnişteyim. CHP yönetimi bana göre
duyarsız bir partidir. Sarıyer Belediye
Başkanı göründüğü gibi iyi bir insan
iyi bir başkan değildir. 40 yaşıma

kadar oyumu hep CHP’ye attım. Bu
yıl oy kullanmadım. Tek sebebi
CHP’nin bizlere yaptığı kötülüktür.
CHP daha önceden de gördüğümüz
kadar halkın yanında gibi görünmüş
olmasına rağmen bana göre on üzerinden bir puan veririm. O da içlerinde
birkaç da iyi insanın olması.Ama
onların nesli tükeniyor. Kendi kendilerini bir böcek gibi yiyorlar.
Direnişte işgal, açlık grevi gibi
eylemler yaparak sesimizi duyurmaya
çalıştık. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Özellikle Ankara’ya gidip
genel merkeze girmemiz güzel bir
anı olacak.
Son olarak şu iki yılda direnişimiz
kişi olarak az olması bizleri üzmüştür.
Bunu unutmamak lazım. Arkadaşlarımın kararlı ve sabırlı oluşu beni
mutlu etmiştir. Öncelikle bu direnişimizde bize destek veren halkımıza
teşşekkür ediyor geçmiş bayramlarını
en içten dileklerimle kutlarım. Bizler
ne patronlardan ne de belediye başkanlarından kokmuyoruz. Artık onlar
bizden korkacak. Çalışan arkadaşlara
şunu söylemek istiyorum. İçinizdeki
korkuyu atamadığınız sürece ezilmeye
mahkum olacaksınız. Hepiniz kendinizden utanın. Bu direnen arkadaşlarına nasıl bakacaksınız. Bizler
direnişçiyiz sizin gibi köle değliz.
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ. YAŞASIN DEVRİMCİ İŞÇİ
HAREKETİ.
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Suruç’ta SGDF’nin Çağrısıyla Bir Araya Gelen
32 Devrimci Demokrat Katledildi, 100’ün Üzerinde Yaralı...

Katliamın Sorumlusu

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR
Emperyalistler ve işbirlikçileri ile uzlaşmak, aynı koalisyon içinde iş yapmak halklara
kurtuluş değil, katliam getirir...
Ortadoğuyu kangölüne çeviren, ülkeleri parçalayan, halkları birbirine kırdıran
emperyalistler ve işbirlikçisi AKP’den hesap sorduk, soracağız!

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015
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Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu’nun çağrısıyla Kobanê için
toplanan yardımları götürmek için
Urfa’nın Suruç İlçesi’nde durdurulup
Kobanê’ye geçmesine izin verilmeyen
300 kişilik grup Amara Kültür Merkezi önünde bu durumu protesto etmek için basın açıklaması yaptığı
esnada AKP’nin kontra çeteleri bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda
SGDF’li ve devrimci demokrat 32
kişi alçakça katledildi. Yüzün üzerinde
yaralı var.
Katliamı yapanın kişinin 20 yaşında Adıyamanlı Abdurrahman
Alagöz adlı bir IŞİD üyesi olduğu
söyleniyor.
Bugün adı IŞİD olur, yarın başka
bir şey, katliamın sorumlusu emperyalistler ve AKP iktidarıdır. Katliamı
IŞİD’in yaptığını söylemek emperyalizmin IŞİD üzerinden Ortadoğu’da
gerçekleştirmek istediği politikalara
hizmet etmektir.
IŞİD, emperyalizmin ve işbirlikçilerin yarattığı ve Ortadoğu’da her
türlü emperyalist politikaları hayata
geçirmek için kullandığı bir kukladır.
Suruç’taki katliam bizzat AKP
tarafından yapılmıştır. Sorumlusu
AKP’dir. Katliamın asıl sorumlularını
görmeyip kullanılan maşa üzerinde
durmak faşist AKP iktidarına karşı
kendimizi silahsızlandırmaktır.
Ülkemizin sol’u, demokratları,
ilerici aydınları faşizm gerçeğini görmek zorunda.
Ancak onca yaşanan olaylara rağmen ülkemiz solu hayal dünyasında

ve düzen içi politikalara yamanmaktadır.
8 Haziran genel seçimleri boyunca
HDP binalarına 170 civarında saldırı
gerçekleştirildi. Adana’da Mersin’de
parti binaları bombalandı. Bir katliamın olmaması tamamen tesadüftü.
On binlerce kişinin katıldığı miting
alanında bomba patlatıldı. 4 kişi katledildi, onlarca kişi yaralandı. Seçimlerden hemen 2 gün sonra Diyarbakır’da kahvehaneler, evler basılıp 4 HDP’li daha infaz edildi...
Bütün bunların zorumlusu doğrudan AKP’dir...
Fakat bütün bunlara rağmen teslimiyetçilik, uzlaşma politikaları, düzen içine yerleşme adeta gözleri kör
etmiştir. Aymazlık derecesinde Kürt
milliyetçileri ve onların politikalarına
yedeklenen reformist, oportünist sol
tarafından gerçekler ters yüz edilmektedir.
8 Haziran seçimlerinde 80 milletvekili aldık diye “demokrasinin
zaferi”ni ilan ettiler... Emperyalizm,
faşizm unutuldu... Kürt milliyetçileri
işi “demokratik devrim”e kadar
götürdüler.
Oportünizm, reformizm adeta kendinden geçti; “sokaklar nefes alacak”
diye hayal alemine daldılar.
Oysa gerçekler hiç de öyle değildi,
oligarşinin krizi seçim döneminde
dahi demokrasicilik oyunu oynamaya
izin vermiyordu.
AKP, iktidarını korumak için yapamayacağı katliam, başvurmayacağı
kontra yöntemlerin olmayacağını defalarca göstermiştir.

Faşizmin gerçeği başka, Kürt milliyetçilerin, reformist, oportünistlerin
gerçeği bambaşka...
Faşizmin politikaları açık, Kürt
milliyetçi hareket ise görmemekte
ısrarlı... Ne pahasına olursa olsun
düzene yerleşmek istiyorlar... Faşizmin bunca pervasızlığına rağmen
gözlerini kör eden budur.
Geçtiğimiz bir ay boyunca Halk
Cephesine yönelik saldırılarda 100’ün
üzerinde gözaltı oldu. Sadece adalet
istedikleri için tutuklananlar oldu.
Durum böyle iken seçimlerden
demokrasi beklemek, halka çözüm
yolu olarak düzeni göstermek, uzlaşma politikaları faşizmin ömrünü
uzatmaktır.
Suruç Katliamı’nı oligarşinin krizinden bağımsız ele almak, IŞİD’i
görüp emperyalizmi ve işbirlikçi
AKP’yi görmemek bizi kaçınılmaz
olarak düzenin politikalarına yedekleyecektir.

Suruç Katliamı ABD ve
AKP’nindir!
Katliamcılar Suçlarını
İtiraf Etmişlerdir!
Katliamın yapıldığı ilk andan itibaren AKP’li yetkililerin yaptığı açıklamalara bakın, tamamında katledilenler suçlanıyor. 53 kişinin öldürüldüğü katliamı IŞİD kendi internet
sitesinden üstlenmesine rağmen AKP
katliamı devrimci örgütlerin üstüne
yıkmaya çalıştı. Onlarca kişi gözaltına
alınıp tutuklandı.
Başbakan Yardımcısı Bülent

KATLİAMIN SORUMLUSU EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR

Arınç, “ölenlerin içinde niye hiç
HDP’li yok” diyerek katliam
PKK’nin üstüne yıkılmaya çalışılıyor.
Daha bomba patlar patlamaz olay
yerine ambulans yerine TOMA gönderiliyor.
Cenazelerin kaçırılması, cenaze
törenlerine saldırılar, protestolara,
internete getirilen yasaklar...
AKP yaptığı açıklamalarla defalarca kez katliamı üstlenmiştir.
“PYD DAİŞ'ten tehlikeli...” diyen
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır.
"Suriye'nin güneyinde bir Kürt
devleti kurulmasına asla müsade
etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun
buna engel olacağız" diyen yine
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır.
İşte “ne pahasına olursa olsun”un
karşılığı 32 kişinin katledilmesidir.

AKP, “Düzen İçine
Yerleşecekseniz,
Diz Çökeceksiniz” diyor!
Başbakan Davutoğlu’nun şu açıklaması neden katliam yaptıklarının
itirafıdır; "Ben bugün hem Şanlıurfa'da hem de hain bir terör saldırısında şehit olan askerimiz Müsellim
Ünal'ın cenazesinde aynı duruşu gösterdim. Biz elinde silahla, bombayla
katliam yapanlara dün terörist dediğimiz gibi bugün de demeye devam
edeceğiz. 2007'de Ulus’ta, 2008'de
Güngören’de, 2013'te Reyhanlı'da,
2015'te Diyarbakır’daki terör eylemlerinde ne hissettiysek bugün de
onu hissediyoruz. Bizim için terörün
de teröristin de iyisi yok.... Gidin
milletimizin önünde her türlü silaha,
teröre karşı olduğunuzu ilan edin
sonra başkalarına ders vermeye kalkın. Siyaseti kanla kirlettiğiniz yeter”
diyor.
Bir tarafta 32 ölü, yüzün üzerinde
yaralı var, Başbakan davutoğlu
HDP’yi “siyaseti kanla kirlettiğiniz
yeter” diyor.
‘90’ların klasik “önce PKK’yi
kına, yakana Türk Bayrağı rozeti
tak ondan sonra konuşalım” politikası sürüyor.
Asker, polis cenazelerine katılıp

CEPHE MİLİSLERİ HESAP
SORUYOR!
* Sultangazi Polis
Karakolu Cephe milisleri
tarafından uzun namlulu
silahlarla tarandı
* Küçükarmutlu Polis
Karakolu Cephe milisleri
tarafından uzun namlulu
silahlarla tarandı
hamasi* nutuklarla milliyetçiliği körüklüyorlar...

ABD’ de Katliamın
Doğrudan Sorumlusudur
Öncelikle belirtelim; ABD Ortadoğu’da akan her damla kandan sorumludur.
Irak, Suriye diye bir devlet kalmadı. Her gün akan kanın hesabı
yok. Ortadoğu’nun tamamı kangölü...
Yanıbaşımızda bir Irak, Suriye paramparça edildi. Milyonlarca Iraklı
ve Suriyeli vatanından yurdundan
edildi. Sefil, perişan...
Bunun baş sorumlusu ABD’dir.
Şimdi yarattıkları IŞİD canavarı üzerinden “kurtarıcı” rolüne soyundular.
IŞİD’i temizleyeceklermiş!
IŞİD’i yaratan emperyalistler ve
işbirlikçi AKP’dir.
IŞİD’e karşı savaşıyoruz diyorlar.
İşid’in elindeki tüm silahlar emperyalistlere ait.
Emperyalistler Esad iktidarını
yıkmak için IŞİD ve benzeri dinci
örgütlere her türlü olanağı sağladırlar.
Topraklarımız bunların eğitim kampı
haline getirildi. Tırlar dolusu silahları
gönderen bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır. TIR’ların içinde giden silahlar emperyalistlerin silahı....
Suriye sınırında Amerikan, İsrail,
Alman, İngiliz bütün emperyalistlerin
ve gizli servisleri, kontraları cirit atıyor. Binlerce asker polis var sınırda.
Bütün bunlara rağmen nasıl oluyorsa
IŞİD sınırdan istediği zaman girip

çıkıyor.
Türkiye’den IŞİD’e 7 bin kişinin
katıldığı söyleniyor. Bu kişiler aynı
zamanda AKP anlayışına sahip olan
kişilerdir.
Sonuç olarak IŞİD ne Amerika’dan ne de AKP’den bağımsız değildir.
Amerikan Dışişleri yetkilisi açıklama yapıyor: “IŞİD’e karşı mücadele
tek başına askeri operasyonlarla olmaz. En az 10 yıl, 20 yıl IŞID’i tam
olarak bitirmek mümkün olmayacak.
Ekonomik yönlü politikalar da geliştirmek gerekir”
İşte Amerika’nın bölge politikası
da budur.
20 yıl boyunca Ortadoğu silah
tekellerinin pazar alanı olacaktır.
“Ekonomik yönlü politikalar” diyerek
Ortadoğu yeraltı, yerüstü tüm kaynaklarıyla emperyalistlerin yağma
talan alanı olacak...

Amerika da Katliamı
Üstlenmiştir!
ABD Dışişleri Sözcüsü Kirby,
çeşitli kesimlerin Suruç Katliamı’ndan
AKP’yi sorumlu tutmasının üzerine
yaptığı açıklamada “Diğer küresel
koalisyon ülkeleri gibi, NATO müttefikimiz olan Türkiye de DAEŞ'e
karşı verilen mücadelede yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi.
Ne yapıyor AKP? Tırlar dolusu
silah gönderiyor. Silah yetmiyor
IŞİD’e katılanların yüzde 90’ı Türkiye
üzerinden geçip katılıyor. Topraklarımızı eğitim kampı olarak kullandırıyor. IŞİD’in silah, mühimmat,
savaşçı... cephe gerisi her türlü lojistik
destek, IŞİD kontrolündeki petrolün
satılması... Kısaca neye ihtiyacı varsa
AKP iktidarı her türlü desteğini veriyor.
IŞİD, Amerika’nın nerde ihtiyacı
varsa orda kullanmak için beslediğe
canavardır.
AKP’de Suriye’de oluşturulmak
istenen bir Kürt bölgesine karşı IŞİD’i
kullanmak istiyor.
Sonuç olarak IŞİD, ABD’nin de,
AKP’nin de kendi bölge politikalarını
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hayata geçirmek için besleyip kullandıkları araçtır... Onun için Suruç’un
katili ABD ve AKP’dir. IŞİD her
türlü politikalarını meşrulaştırmak
için bir araç...
Nitekim Amerikan Dışişleri sözcüsü Kirby, katliam ortakları AKP’yi
"Yapılan zalim saldırı, vermiş olduğumuz mücadelenin ciddiyetini
göstermektedir ve Türkiye'nin yanında olduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim" diyerek sahipleniyor.

ABD’nin Katil AKP’yi
Sahiplenmesi
Karşılıksız Değil

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

AKP IŞİD’e bu kadar açıktan
desteğini sunarken ABD’nin de Türkiye’yi sahiplenmesi elbette boşuna
değil. Katliamın olduğu aynı günlerde
AKP ile ABD’li yetkililer arasıdaki
İncirlik ve diğer üstlerin kullanımı
hakkındaki görüşmeler sürüyor. Ve
ABD oligarşiden istediğini alıyor.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
da yaptığı açıklamada IŞİD'e karşı
mücadelede ABD ile konsensüsün
sağlandığını belirterek "Müşterek
hareketler konsundaki fikir ve eylem
birliğine varılmıştır" dedi. (Cumhuriyet, 22.7.2015)

Emperyalistler ve
İşbirlikçileri İle
Uzlaşmak,
Aynı Koalisyon İçinde
İş Yapmak Halklara
Kurtuluş Değil,
Katliam Getirir...
Amerika Ortadoğu’da IŞİD’a karşı
20 yıllık bir savaştan bahsediyor. Bu
demektir ki, 20 yıl boyunca Ortadoğu
halklarının kanı oluk oluk akacak.
Amerikan’ın çıkarları için halklar
birbirine kırdırılacak.
Emperyalistler dünyanın hiçbir
yerinde halkların kurtuluşunu sağlayamaz. Emperyalistlerin gittiği her
yerde halkların katledilmesi vardır.
Sömür, kan ve gözyaşı vardır.
Emperyalizmle birlikte iş tutanlar,
aynı koalisyon içinde olanlar, Orta-
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doğu’da akan her damla kana ortak
olurlar. IŞİD, HİÇBİR ŞEKİLDE
EMPERYALİSTLERLE İŞBİRLİĞİ
YAPMANIN GEREKÇESİ OLAMAZ.
Bugün emperyalistlerle aynı koalisyon içinde birlikte hareket edenler
yarın akan kanın kendi kanları olacağından hiç kuşkuları olmasın.

Hiçbir Halk Geleceğini
Emperyalistlerle Birlikte
Kuramaz!
Bugün emperyalizmin kara gücü
olanlar yarın bombalarının hedefi
olmaktan kurtulamazlar.
Kürt milliyetçi hareket Suruçtan
ders almalıdır.
“IŞİD diyerek” asıl katlimdan sorumlu olan ABD ve AKP’nin sorumluluğunun üstünü örtemez.
AKP’de, Kürt Milliyetçi hareket
de, ABD’nin öncülüğünde IŞİD’e
karşı oluşturulan aynı koalisyon içinde
yer alıyorlar.
Yüzyıllardır ezilen Kürt halkıyla
AKP’nin, ABD’nin çıkarları asla örtüşmez. Kürt halkı sırtını emperyalistlere, işbirlikçi AKP’ye değil, Türkiye halklarına dayamalıdır.

Uzlaşma Teslimiyettir!
Faşist Oligarşik
Diktatörlükle Uzlaşılmaz
Savaşılır
Surut katliamından hemen sonra
AKP’nin tüm açıklamaları katliama
uğrayanları suçlamak ve katliamı
PKK’nin üstüne yıkmak şeklinde olmuştur.
Buna karşı 32 ölü, 100’ün üzerinde
yaralı veren HDP’lilerin yaptığı ilk
resmi açıklama tam bir teslimiyetçilik,
icazetçilik, katil AKP’nin suçlarını
gizler yöndedir...
Katliamdan 1 gün sonra 21 Temmuz’da HDP Eşbaşkanları yaptıkları
basın toplantısında üç talep öne sürdüler;
1- Çözüm sürecinin ilerlemesi,
2- Rojova ile ilişkilerin düzenlenmesi,

3- IŞİD tehtidine karşı tavır almak...
Kan gövdeyi götürüyor, cesetlerimiz ortalıkta saçılı, ve AKP saldırmaya devam ediyor, HDP hala “çözüm süreci” diyor...
AKP ile neyi çözeceksiniz? OBAMA’nın öncülüğünde aynı koalisyon
içinde yer aldınız diye faşist AKP
iktidarı ile her şeyin günlük gülistanlık
olacağını mı sanıyorsunuz? Uzlaşmacılık Kürt milliyetçi hareketin
gözlerini kör etmiş durumda.
Kürt halkı ile oligarşinin çıkarları
ortak değildir.
Kürt sorununun temeli Kürt ulusal
sorundur... Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkının emperyalizm
ve oligarşi tarafından engellenmesidir.
Emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye
karşı savaşılmadan Kürt sorunu çözülemez.
Emperyalizmin, oligarşinin uzlaşma masalarında Kürt sorununun
çözümü yoktur. Çünkü onlar sorunun
kaynağıdır.
Ulusal sorun bağımsızlık sorunudur. Kürt halkının da, Türkiye
halklarının da bağımsızlık sorunu
vardır.
Emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiyle karşı savaşılmadan, emperyalistler ülkemizden kovulmadan oligarşinin iktidarına son verilmeden
bağımsızlık kazanılamaz...
Çözüm emperyalist masalarda
tezgahlanan “çözüm süreçleri” değil,
emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye
karşı savaşmaktır.
Suruç Katliamı’nın hesabını katillerinizle işbirliği yaparak çözemezsiniz.
Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Arap...
tüm halkımızı emperyalizme ve faşizme karşı savaşmaya, katliamların
hesabını sormaya çağırıyoruz...
YAŞASIN HALKLARIN
KARDEŞLİĞİ!
KURTULUŞA KADAR
SAVAŞ!
*Hamasi: Abartılı boş ve yersiz konuşma
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Suruç’ta Katleden Emperyalizm ve
İşbirlikçisi AKP’dir!
Urfa’nın Suruç İlçesi’nde 20 Temmuz günü Kobene’ye gitmek için
bekleyen Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu üyelerine yönelik katliam saldırısında 32 insan katledildi.
100 yakın insan yaralandı. Aynı gün
Bağcılar Halk Cephesi bununla ilgili
yaptığı açıklamada şunlara değindi:
"Katliamı yapan emperyalistler, işbirlikçileri, tetikçileri ve AKP’dir.
Seçim sürecinde Mersin ve Adana’da,
sonrasında Amed’de kontrgerillayı
sahaya süren, tetiğe bastıran, bombaların pimini çektiren işte bu halk
düşmanlarıdır. Katliam, AKP eliyle
kendisini “devlet” olarak ilan eden
ve bu şekilde emperyalizmden her
türlü desteği alan İŞİD tarafından
Kürt halkını katletmek ve Anadolu
halklarına gözdağı vermek için yapılmıştır. Emperyalistleri ve işbirlikçilerini döktükleri kanda boğacağız.
Bu konuyla ilgili ayrıca Okmeydanı,
Çayan, İkitelli, Gazi, Gülsuyu, Bahçelievler ve Alibeyköy, Armutlu Halk
Cephesi’de açıklama yaptılar. Açıklamada yapılan katliamı lanetlerken
bu katliamları yapanlardan hesap soracaklarını dile getirdiler.

Katliamların Hesabını
Soracağız!
Armutlu Cephe Milisleri ise; "Katliamlarınıza, saldırılarınıza, anladığınız dilden cevap vereceğiz. Katiller
halk düşmanları, halkı katlederken
halkın çocuklarının da elleri armut

toplamayacak! Ve hiçbir zaman
hesap sormak için gün beklemeyeceğiz. Her yerde, her şekilde karşınıza
çıkacacağız" dediler.

Yaralarımızı
Katliamcılardan
Hesap Sorarak Saracağız
Devrimci kurumlardan Halk Cephesi, Halkın Hukuk Bürosu, Devrimci
İşçi Hareketi, Halkın Mühendis Mimarları, Kamu Emekçileri Cephesi,
TAYAD, Dev-Genç, Çağdaş Hukukçular Derneği, Diren Kazova Kooperatifi, İdil Kültür Merkezi, Grup
Yorum, Fosem, İdil Halk Tiyatrosu,
Anadolu’nun Sesi Radyosu, Kültür
Sanat Yaşamında Tavır Dergisi ve
Kartal Liseli Dev-Genç Urfu Suruç'ta
yapılan katliamla ilgili 20 Temmuz'da
açıklama yaptılar. Açıklamada: "Bedreddinlerden, Pir Sultanlara, Maraşlardan 19 Aralık katliamlarına ve
şimdi Suruç'ta. (...) Dün Amed'de
patlayan bomba bugün Suruç'ta patlamış; dün saldırıya hiç bir önlem
(!) almayarak imkân sağlayan AKP,
bugün de katliamın yaşandığı yere
ambulanstan önce kolluk güçlerini
sevk etmiştir. Katilleri tanıyoruz!
Katliamın henüz nasıl yapıldığı netleşmemiş olsa da, IŞID veya başka
bir gücün yapmış olması gerçekleri
değiştirmez! “Suçlu malum, emperyalizm!’ Katiller emperyalizm ve işbirlikçileridir; onları besleyip büyüten,
her türlü imkânı sağlayan, mühimmat

aktaran AKP’dir!" denildi.
Suriye Halk Cephesi 21 Temmuz'da katliamla ilgili bir açıklama
yaparak, "Ülkemizin kan gölüne dönmesine izin vermeyeceğiz. Halkların
birlik, beraberlik, kardeşlik üzerine
kurulu haklı ve örgütlü mücadelesi
kandan beslenen emperyalizmin vahşi
ve akıldışı saldırılarından daha güçlüdür. Bugün ortak düşmana karşı
ortak hareket etme günüdür. Dökülen
her damla kanın hesabını halkların
örgütlü gücüyle mutlaka soracağız"
sözlerine yer verdi.
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Urfa Suruç'ta İnsanları
Vahşice Katleden
Emperyalizm, AKP ve
Onun Tetikçisi İŞİD’tir
Anadolu illerinden Elazığ Halk
Cephesi-Dev-Genç, Antalya, Eskişehir, Urfa, Amed, Trakya, Adana
ve Mersin Halk Cephesi’nin bununla
ilgili yaptığı açıklamada: “Urfa Suruç'ta insanları vahşice katleden
AKP’dir. AKP’den hesabı lafla sormayacağız, adalet arayan namlularımız bir kez daha AKP ve katillerin
ensesinde olacak, halkımız, demokratlar, devrimciler ve Kürt halkımız
bizi katleden AKP’dir, AKP’den hesabı biz soracağız" denildi.

Katliamların Sorumlusu
ABD Emperyalizmi ve
Uşaklarıdır!
Suruç katliamı ülkenin çeşitli yer-
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lerinde eylemlerle protesto edildi.
Armutlu: Halk Cephesi ve
Halkın Mühendis Mimarları Suruç’ta
yapılan kontra saldırıyı protesto etmek
için Armutlu Tepe meydanından son
durağa kadar “Kürdistan Faşizme
Mezar Olacak, Suruç’ta Katleden
Devlettir, Suruç’un Hesabını Soracağız, Hırsız! Katil! AKP!” sloganlarıyla ajitasyonlarıyla yürüyen halk
öfkesini hıncını bir kez daha gösterdi.

Suruç’ta Katleden
Devlettir!
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Yürüyüş dergisi yaptığı açıklamada; "(....)Devlet erkânı sırayla
TV’lerden kınama açıklamaları yaparken bir yandan da halka saldırılarını sürdürmektedir. Eğit-donat projeleriyle ülkemiz Amerikan üssüne
çevrilip, AKP iktidarı MİT tırlarıyla
silah sevkiyatı sağlarken yapılan
açıklamalar ve pratik de göstermektedir ki bombayı patlatan kim olursa
olsun, sorumlusu, tarihi katliamlarla
dolu olan devlettir. Yapılan katliam
devletin katil yüzünü tekrar gösterdi.
Devlet kontrgerilla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor, önce

Amed’de bugün de Suruç’ta halka
yönelik katliamlarını yoğunlaştırıyor.
Gerçekler yargı kararlarıyla, canlı
yayınlarda çıkıp akıtılan timsah gözyaşlarıyla gizlenemez" dedi.

Suruç’un Katilleri
Devrimcilere, Halka
Saldırmaya
Devam Ediyor!
Halkın Mühendis Mimarları 21
Temmuz'da bir Suruç katliamını protesto edenlere yönelik polisin saldırısı
ile ilgili bir açıklama yaparak: Katliamı protesto etmek için 21 Temmuz
günü 18.00’da Şişli Cevahir AVM
önünde toplanan Halk Cephelilere
AKP’nin polisleri azgınca saldırmış,
çok sayıda kişi işkenceyle gözaltına
alınmıştır. Gözaltına alınanlar arasında
Halkın Mühendis Mimarları’ndan
Olcay Abalay, Çiğdem Şenyiğit ve
Mehmet Araz da bulunmaktadır.
Dün Suruç’ta basın açıklamasında
katliam yapanlar, bugün katliamın
hesabını sormak isteyenleri, adalet
isteyenleri işkenceyle gözaltına alıyor.
Bu katliamın hesabı er geç sorulacaktır." denildi.

Liseli Dev-Genç:

Taksim
Tünel’e 20 Temmuz'da yapılan çağrıyla eyleme katılan Liseli DevGenç'liler polis saldırısı sonucunda
dağılan kitleden sonra halkı ayaklandırmak için İstiklal Caddesi'nde
sloganlarla çıktılar. 5 Liseli DevGenç'linin yaptığı protestoya halk
destek verdi.
Eskişehir: TAYAD’lı Aileler
olarak Suruç'ta katledilen SGDF’liler
için taziye ziyaretinde bulunuldu.
20 Temmuz’da saat 19.00'da Hamamyolu Saat Kulesine ESP ve
HDP’nin katliamı protesto etmek
için yaptığı çağrıya Eskişehir Halk
Cephesi de katıldı.

Hatay:

Hatay Cephe milisleri
20 Temmuz gecesi Urfa’nın Suruç
ilçesinde SGDF’lilere yönelik bombalı saldırıya karşılık Hatay Emniyet
Genel Müdürlüğüne yakın bir bölge
de bomba süsü verilmiş “Suruç’un
Hesabını Soracağız/Cephe” pankartı
asıldı. Yaptıkları açıklamada Hatay
Cephe milisleri olarak saldırıların
hesabını sormaya devam edeceklerini
dile getirdiler.

Suruç Katliamı’nın Sorumlusu AKP'dir!
ANTEP: Suruç katliamından
sonra Antep Halk Cephesi, Gaziantep
Emek ve Demokrasi güçlerinin çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasına
katıldı. Basın açıklamasının ardından
Halk Cepheliler Antep Adlı Tip önüne geçerek devrimci demokrat kurumlarla birlikte şehitleri bekledi.
İlk anda şehitlerin cenazesinin omuzları üstünde taşınmasını engellemek
isteyen katillere karşı yol kesilerek
şehitler beklendi. Şehitler araçlardan
omuzlara alınarak adli tıpa kadar
omuzlarda taşındı.
Gazi:

Gazi Mahallesi’nde 21
Temmuz'da Suruç katliamının hesabını sormak için Şişli Cevahir
önünden AKP'ye yapılacak olan yürüyüş için sesli çağrı yapıldı. Halk
hesap sormaya çağırıldı.

20

Antep

1 Mayıs: Halk Cepheliler Mahallede 21 Temmuz'da, saat 18.00'da
sesli çağrıya çıkarak sokakları, kahvehaneleri, cadde cadde sokak sokak
gezerek halka suruçta yaşanan katliamı anlattı. Saat 20.00'da Adalet
çadırı önünde toplanarak kortej oluşturan Halk Cepheliler Karakol Durağına doğru yürüyüşe geçti. Daha
sonra karakol durağından dönüş ya-

pılarak 1 Mayıs Mahallesi Merkez’e
doğru sloganlarla yüründü. Eyleme
250 kişi katıldı.

Alibeyköy: Gülpa Meydan’da
20 Temmuz'da toplanan kitle Cengiz
Topel Dörtyol'a yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş saatinden önce sokak sokak
gezen Halk Cepheliler halka hitaben
ajitasyon çekip halkı yürüyüşe katliamı protesto etmeye çağırdı.

KATLİAMIN SORUMLUSU EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR

Gazi Halkı Suruç Şehitlerini
Sloganlarla Karşıladı!

Şişli’de Halk Cephelilere
Polis Saldırısı
Suruç Katliamı’nı protesto etmek için 21 Temmuz'da
Şişli'de toplanarak AKP il binasına yürümek isteyen
Halk Cephelilere katil polis tarafından saldırı gerçekleşti.
23 Halk Cepheli ve Yürüyüş dergisi muhabiri işkence
ile gözaltına alındı.
21 Temmuz saat 18.00’da “Suruç’ta Katleden
Kontrgerilla’dır!” pankartı arkasında toplanan Halk
Cepheliler’e küfürler ve hakaretler eşliğinde saldıran
polisler 23 Halk Cepheli ve Yürüyüş muhabirini darp
ederek gözaltına aldı. 3 günün sonunda bütün gözaltılar
serbest bırakıldı.

Katillerimizle Barışmayacağız ve
Katillerimizi Affetmeyeceğiz!
Cephe milisleri 21 Temmuz’da bir açıklama yayınlayarak, Suruç katliamının hesabını sormak için eylem
yaptıklarını ifade etti. Açıklamada: “Suruç Katliamı’nın
hesabını sormak için; 3 yıl önce 21 Temmuz’da işkenceciler tarafından katledilen Hasan Selim Gönen’in hesabını bir kez daha sormak için; işkence ve katil yuvası
Gazi Polis Karakolu 09.30 sularında milislerimiz tarafından uzun namlulu silahlarla taranmıştır” ifadeleri
yer aldı.

Sarıgazi’de Cephe Milisleri
Suruç Katliamı’nın Hesabını Sordu
Sarıgazi’de 20 Temmuz’da Cephe milisleri Urfa Suruç’ta yapılan katliamın hesabını sordu. Aynı gün saat
22.30 sırasında Sancaktepe Belediyesi önündeki caddeyi
çöp konteynerlerini devirerek kesen Cepheliler, belediyeyi
ve önünde bekleyen çevik kuvvet ve zırhlı araçları havai
fişeklerle vurdu. Eylemde ajitasyonlarla Suruç’ta yapılan
katliamın sorumlusunun AKP ve işbirlikçisi emperyalizm
olduğu anlatıldı. Eylem sırasında araçlarının ve kalkanlarının
arkasına saklanan katil ordusu, cephe milisleri çekildikten
sonra telaşla caddeyi ve çevre esnafın dükkânlarını gaza
boğdu. Ardından acizliklerini saklamak için akreplerle
mahalleye giren katil polis Sarıgazi Haklar Derneği çevresinde halkı taciz etti. Dernek çevresinden de taşlarla
kovulan akrepler saat 00.30’da mahalleyi terk etti. Çevrede
eylemle alakası olmayan bir kişi işkencelerle gözaltına
alındı ve kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Suruç’ta şehit düşen SGDF’lilerin cenazeleri 21 Temmuz'da
İstanbul’a getirildi. Gazi Mahallesi’ne getirilen Cemil Yıldız ve
İsmet Şeker’in cenazeleri ertesi defnedilmek üzere cemevine
kadar sloganlarla götürüldü.
Suruç’ta şehit düşenlerin cenazeleri bir bir memleketlerine
gönderilirken, Gazi’ye gelen üç SGDF’linin cenazeleri de 22
Temmuz günü Gazi Mezarlığına on binlerce insanın katılımıyla
defnedildi. 16.30’da Duygu Tuna’nın cenazesinin gelişiyle onbinlerin katıldığı yürüyüş başladı. Gazi mahallesinin tüm esnafları
kepenklerini kapatırken mahallenin devrimci, ilerici, demokrat
kesimleri de cenaze yürüyüşüne katıldı. ESP, HDP, Halkevleri,
Halk Cephesi, EMEP, PSAKD, Partizan, SDP, İHD, TÖP-G,
DHF, SODAP, SDP, Alınteri... olmak üzere hemen hemen tüm
sol örgütler pankartlarıyla kitlesel katılım gösterdiler.
Yürüyüş öncelikle sloganlarla cemevine kadar sürdü. Yol
boyunca 32 şehidin isimleri okunarak ölümsüzlükleri binlerin
haykırışı oldu. Yol boyunca Kürtçe Şehit Namırın sloganları da
atıldı. Cemevinde cenaze merasimi sürerken hala yürüyüş devam
ediyordu. Dini törenin ardından üç şehidin naaşı mezarlığa
doğru yol aldı. Halk Cepheliler, katil polislerin barınağı olan
karakolun önünden geçerken İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür sloganlarıyla yürüdüler. Karakolun katliamcı polisleri önceki gün
Cephe milislerinin taradığı inlerine saklanmış bekliyordu. Yürüyüş
boyunca havadan polis helikopterlerinin uçmasına karşı yürüyüşe
katılanlar sık sık sloganlar attı.
Cenazeler öncelikle ağıtlarla defnedildi. Duygu Tuna’nın
özellikle kadın yoldaşları toprak attılar onun mezarına. Defin
işlemi bittikten sonra tüm devrim şehitleri için saygı duruşuna
geçildi. Saygı duruşunun ardından SGDF, ESP ve HDP ve
SYKP adına söz alanlar konuşma yaptılar. Yapılan katliamın
Kobane’de yaratılan özgürlük savaşına ve kadınların mücadelesine
yönelik bir saldırı olduğunu, şehitleri unutmayacaklarını vurguladılar. Duygu Tuna’nın küçük yeğenine de söz verildi. Cenazedeki
konuşmaların ardından topluca cemevine gidilerek şehitler için
verilen yemek yenildi.

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

Suruç'ta Katledilenler İçin Adalet İstiyoruz!
Gazi: Gazi Mahallesinde, her hafta, Adalet İstiyoruz Alacağız
kampanyası kapsamında yapılan tencere-tava eylemine bu hafta
da 21 Temmuz günü devam edildi. Bu hafta eylem Suruç'ta katledilenler için adalet talebiyle yapıldı. Cenazelerin karşılanması
ve Cemevine getirilmesi sonrası kapı çalışmasına çıkıldı.
Bahçelievler: Bahçelievler Halk Cephesi bu haftaki tencere-tava eylemini Suruç için yaptı. Halka sık sık ajitasyon
çekilerek "Suruç’ta 32 devrimciyi katleden AKP’nin örgütlediği
kontrgerillanın işidir Suruç’ta katledilen 32 devrimcinin hesabını
soracağız, gün sokağa çıkıp hesap sorma günüdür" denildi.

İŞBİRLİKÇİ AKP’DEN HESAP SORDUK SORACAĞIZ
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BAĞIMSIZLIĞIN OLMADIĞI YERDE DEMOKRASİ OLMAZ!
SURUÇ KATLİAMI’NIN SORUMLUSU EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR!

KESK YÖNETİMİNE ÇÖREKLENMİŞ KÜRT MİLLİYETÇİLERİ VE
REFORMİST ANLAYIŞLARIN, TABANIYLA HİÇBİR BAĞI KALMAMIŞTIR!

Sendikaların Tabanla Bağını
Kuracak Tek Örgütlenme Meclislerdir!
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KESK, tüm Türkiye’de memurları
15 Temmuz’da yapılacak bordro eylemine çağırdı. Türkiye çapında yapılan bu eyleme ilişkin ise çağrıyı
gazetelerde görmüş olsak bile, 15
Temmuz’da ne yaptılar, nasıl geçti
diye haberlerini görmek ise özel bir
uğraş gerektiriyordu.
KESK’in 236 bin 729 üyesi var.
Ama tüm Türkiye genelinde yaptığı
eylem bunun yüzde biri, binde biri
değildir.
Yani daha önceki sayımızda anlattığımız KESK’te erime sadece üye
sayısıyla kalmamıştır.
Olan üyelerin arasındaki etkisini
de yitirmiş, erimiştir.
Yoksa düşünün; 236 bin üyesi
olan bir federasyon, ama Türkiye
genelinde yaptıkları bir eylem kimsenin gündemine girmiyor… Kimsenin gündemine sokamıyor. Yani
böyle bir tablo var karşımızda.
Neden; söz ve karar hakkı üyelerine tanımayan, sendikaları-federasyonları özel mülkleri haline getirenler,
direnmek yerine sürekli memurların
hak ve özgürlüklerini faşizme teslim
edenlerin geldiği noktadır bu.

Bugün Hatice ve Nuriye’ye sahip
çıkmamaları aslında KESK’deki bu
çürümenin bir sonucudur.
Devrimcilere karşı sırt çevirenler,
yüzlerini faşizme dönüyorlar.
Kendi üyelerinin hak ve özgürlüklerini sahip çıkmayanlar, faşizm
karşısında KENDİ ÜYELERİNİ
BİLE YALNIZ BIRAKANLAR,
HATTA SUÇLU İLAN EDENLER
ELBETTEKİ ÜYELERİNİ HAREKET ETTİREMEDİ, ETTİREMEZ.
KESK’İN ÜYELERİNİ DE,
TÜM KAMU EMEKÇİLERİNİ
DE HAREKET ETTİREBİLECEK TEK GÜÇ BİZİZ, TEK GÜÇ
MEMUR MECLİSLERİDİR!

Ne Yapacağız?
1-Öncelikle taban örgütlenmelerimizi hayata geçirmek üzere iç örgütlenmemizi güçlendireceğiz. Kendimizi örgütleyeceğiz.
2-Meclisleri hayata geçirmek üzere yoğun bir evden eve, kişiden kişiye
kitle çalışması yapacağız.
Memurların evlerinde kalacağız.
Onlarla birebir yaşamı paylaşacağız.
3-Her türlü bilgi ve yöntem kendi

tarihimizde vardır. Tarihimizden öğreneceğiz.
İlk memur sendikalarının oluşturulduğu dönemde önce memurların
pratik içinde kendilerine güvenleri
geliştirilmiştir.
Bugün biz de meclislerimiz için
atacağımız adımlarla; birebir ilişkilerle
onların güvenini yerine getireceğiz;
umutsuzluğu yıkacağız.
4-Subjektif koşul biziz. Biz adım
atarsak sonuç alırız.
5-Direneceğiz. Tek tek de olsa
direnişleri büyüteceğiz.
6-Her tür direnişle dayanışmamızı
büyüterek kitlemizi adım adım politikleştireceğiz.
7-Yukardaki talepler çerçevesinde
memur meclisleri için program çıkaracağız. Örgütlenirken mücadele
edeceğiz.
Mücadele ederken örgütleneceğiz.
Meclisleri bir güç haline getirmek
hedefimiz olacak.
8-En çok ihtiyaç duyulan sorundan
başlayabiliriz...
Hangi sorunun, ne ne ölçüde yakıcı olduğunu eğer kitlenin içinde
olursak onlarla yaşarsak öğreniriz.

AKP, Halk Çocuklarını
Katletmeye Devam Edi̇yor!
GÜNAY ÖZARSLAN ÖLÜMSÜZDÜR!
GÜNAY ÖZARSLAN DERGİMİZ BASIMA HAZIRLANIRKEN,
24 TEMMUZ GÜNÜ BAĞCILAR’DA KALDIĞI EVDE
İNFAZ MANGALARI TARAFINDAN KATLEDİLDİ!
Mehmet Başbağ ve Günay Özarslan...

22

KATLİAMIN SORUMLUSU EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR

Röportaj

Av. Özgür Yılmaz: “Ben bizzat Trabzon ve

Edirne’deki linçleri yaşadım,

DİSK’in önündeki yaşananlar da
bu linçlerden farklı değildi!”
DİSK/Genel İş yöneticileri Kani
Beko, Arzu Çerkezoğlu, Remzi Çalışkan,
Nebile Irmak gibi işçi düşmanı sendikacıların işten attıkları Oya Baydak’ın
direnişine linç saldırısı yaptırması sonucunda yaralanan Umut Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Yılmaz
saldırıyı anlatıyor...
***
Oya Baydak’ın işten atılmasından
sonra büromuz Umut Hukuk Bürosu
olarak avukatlığını üstlendik. İlk günden
itibaren DİSK’in yaptığı hukuksuzluğa
ve adaletsizliğe bizzat tanık olduk.
DİSK’in Oya Baydak’ı işten atmasının
burjuva kanunlarında bile yeri yoktur.
Bunu anlamak için DİSK’in işten çıkarmakla ilgili yaptığı açıklamalara
bakmak yeterli. DİSK’in açıklaması;
patronların, devletin ve polisin açıklamalarından farklı değil. DİSK’in adını
çıkartıp patronların açıklamalarıyla karşılaştırsanız daha iyi anlaşılır. Ne diyorlar? Oya Baydak’ın performansı düşük, bunların arkasında siyasi bir oluşum
var, bunların amacı farklı, amaçları
siyasi, bir de kara çalma ve yalanlar.
Patronlar ve devlet de bunu yapmaz
mı her işçi kıyımında?
DİSK’in önünde yapılan linç saldırıları da aynı polis ve patronların
yaptığı saldırılardan farklı değildi.
DİSK önündeki direnişi her işçi eyleminde olduğu gibi sahiplenmeye gittik.
DİSK’in önünde devrimci işçilere ve
avukatlara 3 saldırı yapıldı. Şehir dışından otobüslerle işçiler taşındı. DİSK
yöneticileri ve taşınan sendika üyeleri
yürüyerek DİSK binasının önüne geldiler. ÇHD İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil, Kani Beko’nun yanına gitti.
Sorunun çözülmesi için aracı olmaya
çalıştı. Fakat Kani Beko’yla görüşme
yaparken, Genel-İş Şube Başkanlarından birisi saldırının talimatını
verdi. Yöneticiler ve yanlarındaki kitle

Saldıranlar “lan
bir talimat verseler
de şunların kafasını
kırsak, her birimiz
bin lira para aldık,
hepsini denize döksek” dediler ve ağza
alınmayacak küfürler
ettiler. Kani Beko ve
Remzi Çalışkan
mafyanın başıdır.
Engin Topal ve
adamları da tetikçidir.
Engin Topal’ın
adamlarından isimlerini tespit edebildiğim Vahit Çakar, Ali Toprak, Veysel
Tatar’dır. Ben bizzat Trabzon ve Edirne’deki linçleri yaşadım. DİSK’in önündeki
yaşananlar da bu linçlerden farklı değildi. DİSK yöneticilerinin elinde devrimci
kanı ve halkın avukatlarının kanı vardır. Artık onların adı mafya sendikacılarıdır.
bir anda direnenlere saldırdı. Pankartları,
dövizleri yırttı. Direnenleri darp ettiler.
Oya Baydak’ı yerlerde sürüdüler.
Kadınlara, yaşlılara vurdular.
Biz araya girmeye çalışan avukatları darp ettiler. İstanbul şube yöneticisi Diren Yeşil’in kafasına kalasla vurdular. Direnenleri sokağın
başına kadar döverek sürdüler.
Biz işçilere yaşanan olayları anlattık. Bir kısım işçi, anlatılanları
duyunca kendilerinin kandırıldığını
söyleyip yeleklerini çıkarttı ve saldırılara karışmadı. Sonraki süreçte
direnişçilerin kararlı tutumu ve araya
girenler sayesinde sokağın başında
direnenler oturmaya devam etti.
ÇHD Başkanı ve yöneticilerinin
DİSK yetkilileriyle yaptığı görüşme
sonucunda DİSK’in önünde oturma talebi kabul edildi. Bunun üzerine direnenler DİSK’in önünde oturmaya başladı. Üzerlerinde Genel-İş önlüğü olan
işçiler de DİSK’in önünde barikat kurdu.
Bu arada ÇHD yöneticileri DİSK yö-
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neticileriyle görüşmeye devam ettiler.
Biz ise dışarıdaki işçilere direnişin
meşru olduğunu ve gerçekleri anlattık.
Gelen kitleyi burada daha iyi anladık.
Sendika üyelerinin bir kısmı çeşitli
yalanlarla kandırılıp şehir dışından
getirilmiş, bir kısmı sendika yöneticilerin talimatıyla gelmiş, bir kısmı
DİSK yöneticilerinin sendikadaki paralı
askerleri, bir kısmı ise sendikaya üye
bile değil tetikçi olarak oraya gelmiş.
Kandırılan işçiler zaten olayı anlayınca hiçbir saldırıda bulunmadı.
Bir kısmı ise oradan ayrıldı. Direnenler
oturma eylemine devam ederken DİSK
binasından gelen bir kısım yöneticiler
“yolda oturmayın, karşı kaldırımda
oturun” dediler. Direnenler ve biz
avukatlar “bu mantığın kabul edilemeyeceğini. Kendilerinin polis gibi
davranmaması gerektiğini” anlattık.
Konuşmalar devam ederken DİSK
binasından inen sendika yöneticilerinin
“süpürün” talimatıyla ve bilfiil saldırmasıyla yerde oturan direnenlere

İŞBİRLİKÇİ AKP’DEN HESAP SORDUK SORACAĞIZ
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aynı polis gibi, mafyacı sendikacılar
saldırdı. Biz araya girmeye çalıştık.
Yöneticiler ve saldıranlar bizlerin
avukat olduğumuzu ve ne için geldiğimizi biliyorlardı.
Bana saldırı talimatını veren
ve bizzat saldıran İzmir 1 No’lu
Genel-İş Şube Başkanı Engin Topal’dır.
Direnenler ve bizler dövülerek sokağın başına kadar sürüldük. Sokağın
başında bekleyiş devam etti. ÇHD yöneticileri DİSK yöneticileriyle tekrar
görüşmeye başladı. Öncelikle “polis
gibi direnenlerin nerede duracağına
karar veremeyeceklerini ve DİSK’in
işçilere kapatılamayacağını” belirttik.
Ayrıca saldırılar için özür dilenmesini
istedik. DİSK yöneticisi Memiş Sarı
iyi polisi oynayan kişiydi. Sonuçta direniş karşısında patron sendikacıları
iyice teşhir oldu. Direnişçiler DİSK’in
önüne tekrar gelip oturmaya başladı.
Bu arada DİSK yöneticisi Memiş Sarı
gelip “Oya Baydak’ın bayram sonrasında işe geri alınacağını, ama buradaki direniş hemen bitirilirse bu
kararın uygulanayacağını, eğer direniş
bugün bitmezse teklifin geçerli olmayacağını” söyleyerek tehditkar bir
konuşma yaptı.

Bu şekilde konuşulması da DİSK’in
yaklaşımına iyi bir örnektir. Bu dil de
patron, polis dilidir. Oya Baydak işe
alınacaksa bunu niye şarta bağlıyor
ve polis diliyle konuşuyorsun. Sonuçta,
işe kabul edeceklerini söylemelerinin
nedeni yapılan direniş sonucunda
DİSK’in iyice teşhir olmasıdır. Sonrasında Oya Baydak “kendisinin derhal
işe alınmasını, saldırılardan dolayı
özür dilenmesini, DİSK’in kapılarının
işçilere açılması” taleplerini Memiş
Sarı’ya iletti. Memiş Sarı “derhal direniş bitirilirse bayram sonrasında
işe alınacağını” tekrarladı. Oturma
eylemi ve görüşmeler devam ederken
artık mesai saatleri bittiğinden olsa
gerek sendika patronları Kani Beko
ve Remzi Çalışkan aşağıya inip direnişçilerin pankartlarına basarak
mafyatik hareketler de bulunup kabadayılık yaptılar. Yapılan saldırılara
ve mafyatik hareketlere karşı kadın
bir direnişçi Remzi Çalışkan’a bir tokat
vurdu. Bunun üzerine kadın direnişçinin
üzerine Remzi Çalışkan ve yanındakiler
yürüdü. Ben bu sırada kadın direnişçiyi
linçten zor kurtardım. Bu arada Kani
Beko ve Remzi Çalışkan DİSK binasına
zorla korumaları tarafından sokuldu.
Zorla içeri sokulmasalar paralı adam-

larının bizleri dövmesinden tatmin olmadıklarından olsa gerek kendileri
bize saldıracaktı. Sonrasında bir anda
bizlere yangın söndürme tüpü sıkılarak
saldırı başladı. Orada bulunan direnişçi
ve aracı olmaya çalışan herkes linç
edilmeye çalışıldı. Linçte ağır yaralanan
Nihat Özbey’e ve biz avukatlara bizzat
vuran Engin Topal ve yanındakilerdir.
Saldırı talimatını bizzat DİSK yöneticileri verdi. Bize saldıranların beklerken
bize söyledikleri ve DİSK yöneticilerin
bizzat talimatı yanımızda vermeleri
bunun ispatıdır. Saldıranlar “lan bir
talimat verseler de şunların kafasını
kırsak, her birimiz bin lira para aldık,
hepsini denize döksek” dediler ve
ağza alınmayacak küfürler ettiler. Kani
Beko ve Remzi Çalışkan mafyanın
başıdır. Engin Topal ve adamları da
tetikçidir.
Engin Topal adamlarından isimlerini
tespit edebildiğim Vahit Çakar, Ali
Toprak, Veysel Tatar’dır. Ben bizzat
Trabzon ve Edirne’deki linçleri yaşadım. DİSK’in önündeki yaşananlar da
bu linçlerden farklı değildi. DİSK yöneticilerinin elinde devrimci kanı ve
halkın avukatlarının kanı vardır.
Artık onların adı mafya sendikacılarıdır.

Devrimcilere Uzanan Elleri
Kıracağız!
Sevgili arkadaşlar, dostlarım; 13 Temmuz günü DİSK
önünde direnen işçi Oya Baydak'a destek verdiğimiz
için DİSK ve Genel-İş yöneticilerinin, bazı bölge ve
şube başkanlarının linç saldırısı ile karşılaştık.Yaptıkları
saldırılarda birçok arkadaşımız gibi ben de yaralandım.Yüzümün sol tarafındaki elmacık kemiği, üst çene kemiği
ve göz çukurunun altındaki kemik olmak üzere birçok
kırık meydana gelmiştir. Şişli Etfal Hastanesinde devam
eden tetkikler sonucu 27 Temmuz’da ameliyat yapılacak.
Bana yapılan saldırının sorumlularına gelince; daha
önceki işçi düşmanı uygulamaları, ihbarcılıkları ve
devrimci düşmanlıkları nedeniyle eleştirdiğimiz ve her
fırsatta teşhir ettiğimiz patron sendikacıları Kani Beko,
Remzi Çalışkan ve onların mafya özentisi çeteleridir.
Bu saldırı öncesi bizzat Kani Beko ve Remzi Çalışkan
tarafından şahsım hedef gösterilmiştir. 40 yıllık devrimci
anlayışım ve yaşantımda bu gibi saldırılarla çok defa
karşılaştım. Hiçbirine de pabuç bırakmadım. Kani Beko
ve Remzi Çalışkan gibi işçi düşmanı patron sendikacılarına
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karşı mücadelem onun gibileri işçi sınıfının sırtından
ininceye kadar da devam edecektir. Hiçbir saldırı beni
ve yoldaşlarımı yıldıramayacaktır. Bu saldırıyı haber
alarak, hastaneye ve evime gelerek, telefon ve mesajla
geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dost ve yoldaşlarıma
teşekkür ediyorum.
Patron Sendikacıları İstifa !
Devrimcilere Uzanan Eller Kıracağız!
NİHAT ÖZBEY
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SORUDA

sarı sendikalara, açlığa,
sömürüye ve iş cinayetlerine karşı mücadele etmenin zorunluluğu Soma, Torunlar,
Ermenek katliamlarından sonra daha da
yakıcı hale gelmiştir.
Bilgi Tarihten, bilimden,
Bu mücadelenin sendiönderlerimizden, geleneklerimizden kalarca örgütlenmemegüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
si işçilerin alternatif
örgütlenmeleri yaratmalarını dayatmaktadır. İşte sorunİşyeri komitesi nedir?
İşyeri komitesi çalışmakta oldu- ların çözümü, cinayetlerin durdurulğumuz yahut da çalışanlarını örgüt- ması ve sömürünün son bulması için
lemeyi hedeflediğimiz işyeri için öz örgütlülükleri işçi komiteleridir.

İşyeri Komiteleri

1-)

kurulan komitedir.
İşçilerin sorunlarına, işyerinin
özgün sorunlarına çözümler üretmek amacıyla kurulan komitedir.
Evet, işyeri komitesi genel işçi
sorunlarıyla, özgün işyeri sorunlarını bütünleştirerek çözümler üreten
örgütlenmelerdir. Aynı zamanda
işçilerin sınıf bilincini yükseltmeyi
kültürel sosyal etkinliklerle işçilerin
sosyalleşmesini de sağlar.

2-) İşyeri komitesi neden
gereklidir?
Gün geçtikçe işçilerin var olan
hakları, ceplerinde kalan son kuruşlar oligarşinin çaba ve gayretleriyle
patronların kar hırsına kurban ediliyor. Sadece hakları, ceplerinde
kalan son kuruşları değil işçilerin
canları da kurban ediliyor. Tüm
bunların temel sebebi kapitalist üretim sistemi ve işçilerin örgütlenmelerinin güçsüz oluşudur. Evet, ülkedeki işçilerin örgütlü olduğu sendikalar da var. Fakat sınıf sendikacılığının eskide kalmasıyla sendika
ağalarının sendika yönetimlerinden
sınıf sendikacılığını tasfiyeleriyle
birlikte neredeyse düzen partilerinin
arka bahçesi olmuş durumda. Patron
sendikacılığının işçilerin sorunlarına çözümden çok mücadelelerinde
işçileri yalnız bırakmaları, satmalarıyla da adeta işçilerin ölüme, açlığa, köleliğe terk edildiği bir süreç
yaşanmakta.
İşçiler
yalnız
değildir.
Patronlara, patron sendikacılığına,

3-) İşyeri komiteleri nasıl
örgütlenir?
Komite için onlarca kişi olmayı
beklememek gerekir. İşyeri komitelerini örgütlemek için "bu düzen
değişmeli" diyen tek bir kişi bile
yeterlidir. İşçilerin yaşadıkları emek
sömürüsü en temel sorunları olsa da
işçilerin kendine has ve emek sömürüsünden daha yakıcı yaşadıkları
sorunlar bulunmaktadır. Yani işçilerin güncel sorunları bu güncel sorunlar en temel sorunlarından daha ön
planda olduğu dönemler de olur.
Örneğin işçi cinayetleri, verilen
yemekler, ulaşım sorunları, izin,
çalışma saatleri, fazla mesai ücretlerinin verilmemesi, patron yalakalarının işçilere dayattıkları gibi birçok
sorun sıralanabilir. Eğer işyerinde
çalışmaktaysak bu sorunlara karşı
içten içe tepki gösteren arkadaşlarla
sorunun çözümü noktasında birleşmemiz gerektiğini ve bu birlikteliğin
de ilkeli ve sonuna kadar süreceği
güvenini vermemiz yeterli olacaktır.
Bir, üç, beş... Sayı ilk başlangıç için
belirleyici değildir. 2 kişi koca fabrikada binlerce işçiye kendilerini hızla
geliştirerek öncülük edebilir.
Çalışmıyorsak ise de işçilerle
tanışmamız, anket, bildiri dağıtımıyla kendimizi -BİZİ- tanıtmamız
yeterli olacaktır. Kolaylıkla bildiri
dağıtımı sırasında işçilerle anketler
yaparak sorunlarını tespit edebilir
bu konu üzerine daha önce yayınlanmış bir bildirinin çoğaltılarak
dağıtılmasını sağlayarak ve en

önemlisi de bu sorunlara göstereceğimiz devrimci çözümler olacak.
Çözümün komite ile aşılanacağını
işçiler de öngörmektedir. Bu güveni
verdikten sonra fabrika işyerinde ilk
olarak az sayıda çalışanla bir işyeri
komitesi kurabiliriz.
Ki yaşadığımız yoksul mahallelerin etrafı işyerleriyle doludur. Bu
işyerlerinde çalışanlar da genellikle
mahalle insanıdır. Yani her işyerinde olmasa da birçok işyerinden aynı
sokakları paylaştığımız çalışanlar
olacaktır. Onları komiteye dahil
etmekle işe başlayabiliriz.

4-) İşyeri komitelerinin
işleyişi nasıl olacak?
İşyeri komiteleri kolektif bir
örgütlenmedir. Yani sadece çalışmada
değil, kararlar, çözümler, kampanya
ve örgütlenmede kolektivizm hayata
geçer. Herkesin söz ve oy hakkı eşittir. Alınan kararlar oy birliğiyle alınması esastır. Çünkü ikna çalışmaları
kuvvetle sahiplenilmesi için önemlidir. Özgün durumlarda oy çokluğuyla
karar alınır. Fakat alınan karar komite kararı olduğu için komitedeki herkes aynı sorumlulukla kararı hayata
geçirir. Eleştiri-özeleştiri-ikna mekanizması etkin kullanılır. Haftalık toplantılarla önceki haftanın değerlendirilmesi, önümüzdeki haftaya dair
programlar çıkarılır. Komite toplantıları özgün durumda olağanüstü toplantılar da yapar. Komiteye davetler
komite içerisinde alınan kararla gerçekleştirilir. Komitenin sürekli büyütülmesi esastır.
Komite işçilerin ve komite üyelerinin sınıf bilincini geliştirmek
için haftalık çalışmaları, gündeme
dair sohbet günleri örgütlenir.
Komite üyelerinin özellikle proleter
bilinçlerini büyütecek, proletaryanın üretimden gelen gücünü gösterecek, sosyalizmi anlatan kitaplardan bir okuma programları vardır,
bu programa göre okuma yapılır.
Komite; işçilerin ve komite üyelerinin kültürel gelişimleri için sinema günleri, tiyatro etkinlikleri, piknik, deniz gezintileri, müze ziyaretleri, konserler vb. etkinlikler de
örgütler.
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İşyerlerinde çalışan işçilerin acı,
tatlı günlerinde yanlarında olup,
düğünde mutluluğunu, ölümde acısını, zor günlerinde zorlukları
aşmak için dayanışmayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı hayata geçirir.

işçilerle buluşturan okuldur. Basit
bir komite değil her aşamasında
eğitimi temel aldığı için işçileri eğiten bir okuldur.

5-) İşyeri komitelerinde
kimler yer alır?

işçilerin sınıfsal
bilinçlerini yükseltmek ve
politikleştirmek amacıyla
neler yapabilir?

İşyerindeki sorunların, işçilerin
yaşadıkları sorunların değişmesini
isteyen, istemekle kalmayıp değişmesi için komite içerisinde yer
almayı çözüm olarak gören işçimemur-taşeron-kadrolu, sendikalı
sendikasız her milliyetten, inançtan
çalışanlar işyeri komitesinde yer
alırlar. Sadece patronlar, patron
işbirlikçisi ve komite içerisinde yer
almaları örgütlülüğe zarar verecek
yozlaşmış unsurlar komitede yer
almazlar.

6-) İşyeri komitelerinin
temel görevi nelerdir?
Sayı: 479

Yürüyüş
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İşçilere sorunlarının temelinin
kapitalist üretim sisteminden kaynaklandığını, sorunun halkın iktidarı ile çözüleceğini ve çözümün de
sınıf bilinci güçlü halk örgütlülüklerinin yaygınlaşmasıyla gerçekleşeceği konusunda işyerlerini örgütlemektir. Yani işçiler içerisinde antiemperyalist, anti-oligarşik mücadeleyi hak alma mücadelesiyle birlikte büyütmektir.

7-) İşyeri komiteleri bir
okuldur. Neden?
Evet, işyeri komiteleri sadece
örgütlemez, işçilerin sınıf bilincini
büyütmek için işçilerin eğitildiği bir
okuldur. İşçileri devrimci mücadeleye, yarına hazırlarlar. İşçi komitelerinin hayata geçirdiği kolektivizm, yardımlaşma, dayanışmayla işçilerin
yitirdikleri değerlerini tekrar kazandırır, sıkışıklıktan çıkarıp çaresiz olmadıklarını göstererek kendi ayakları
üzerinde durmalarını sağlar.
İşyeri komiteleri işçilerin devrimcileştirilmesi için düzenli periyotlarla çalışmaların yapıldığı, güncel gündemin tartışılarak tartışma,
sorgulama ve işçi sınıfının bilincini
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8-) İşyeri komiteleri

İşçi okulları kurularak her hafta
düzenli bir şekilde belirli gün ve
saatinde bir konu sohbeti hayata
geçirilmelidir. Konular komite üyelerinin eksikliklerin ve güncel politikanın ihtiyaçlarına denk düşecek
şekilde olmasına özen gösterilmelidir.
Halkın gündemi, işçi gündemi
seminerleri haftalık yapılarak güncel gündem değerlendirmeleri haftalık yapılmalıdır.
Komite içerisinde yer alanların
eksiklerini öncelikli ele alan okuma
programları çıkarılmalı işçilerin
kitap okumaları için teşvik edici
sinevizyon gösterimi yahut da bir
toplantı yapılabilir. Yeni servislerde
işçilere okumayı teşvik edici girişimler olabilir. İstanbul gibi trafik
yoğun olduğu illerde işçilerin neredeyse günde 3 saati yollarda geçiyor. 1-2 saatini okumayla değerlendirmesi bir okuma alışkanlığı edinmeleri için yararlı olacaktır.
Gazete ve dergi okunmasını sağlamak komite üyeleri çalıştıkları
işyerinde dergi-gazete dağıtımıyla
birlikte okutmaya çalışmalıdır.
İşyeri komitesi belli periyotlarla
işçilerin sorunlarını ele alan seminerler düzenlemelidir. Bu seminerlerle işçilere hem direnenlerin
kazandığını göstermeli hem de haklarını örgütlemeyi amaçlamalıdır.
Halkın hukukçuları, sağlıkçıları,
mühendis mimarları direnerek
kazanan Türkan Albayrak, Cansel
Malatyalı, Kazova Tekstil gibi direnen işçiler bu seminerlerde yer
almaları sağlanmalıdır.
İşçi sinema günleri örgütlenebilir.
Hafta sonları kültürel faaliyetlerde
bulunmak işçiler ve aileleri için
büyük bir külfet. Bunun önüne geç-

mek için, her hafta sonu film, tiyatro,
belgesel, piknik, deniz, gezi, müze
ziyaretleri düzenlenmelidir.

9-) İşyeri komiteleri,
işyerlerinde "çalışma
yapan" sendika temsilciliklerine alternatif midir?
Sendikacılığın giderek patron
sendikacılığına dönüşerek işçilerin
sorunlarını çözmekten uzaklaştığı,
düzen partilerinin arka bahçesi haline gelerek sınıf sendikacılığının tasfiye edildiği ve sendika yönetimlerine çöreklenen reformist, oportünist vb. gibi hareketlerin kendi gündemlerini işçilerin gündemiymiş
gibi dayattığı bir tabloda elbet işyeri komiteleri işçilerin sorunlarını
çözmek hedefiyle işçileri birleştiren
bir komite hayata geçiren alternatiftir.
Aynı zamanda işyerlerinde patron sendikacılığıyla sarı sendikacılıkla mücadele eder. Fakat işyeri
hareketleri sendikal çalışmaların
alternatifi ya da reddi anlamına gelmez. Her türlü çalışma birlikte sürdürülmelidir.

10-) İşyeri komitelerinin,
işçi meclisiyle arasındaki
fark nedir? Ya da neden
işçi meclisi değil de işyeri
komitesi?
İşyeri komitesi, işçi meclisine
göre daha dar bir örgütlenmedir.
İşçi meclisleri her düşünceden, her
partili ve sendikadan işçinin sorunları çerçevesinde bir araya geldiği
örgütlenmedir. Fakat işyeri komitesi sorunların çözümü için ortakyakın düşünceler sahip ve çözüm
için emek harcayan insanlardan oluşur. İşyeri komitesinin öncelikli
görevlerinin başında işçi meclisini
örgütlemek de yer almaktadır.
Meclislerden farklı olarak komite
kararı komite içerisinde yer alanlarda esnetilmeden, ötelenmeden
hayata geçirilmek zorundadır.
Meclisler ise daha geniş katılımı
esas alan örgütlenmedir.
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Ankara

Şehitlerimiz Bizim Işığımız,
Yol Göstericimizdir!
Onları Unutmayacak Unutturmayacağız!
Gazi

zarı başında tüm şehitleri temsilen
anma yapıldı. 20 kişinin katıldığı
anma "Bize Ölüm Yok" marşı söylenerek bitirildi.
Hatay
Gazi: Bayramın ikinci günü Gazi
Halk Meclisi önünde kahvaltıda bir
araya gelindi. Kahvaltıdan sonra Berkin Elvan'ın mezarına gitmek üzere
Okmeydanı'na geçildi. Berkin Elvan'ın mezarından ayrılan Halk Cepheliler DİSK'in önüne geçerek direnen
işçi Oya Baydak'ı ziyaret ettiler
Bağcılar: Bayramın ilk günü
Yenibosna Mezarlığı’na gidildi. Burada 96 Ölüm Orucu şehidi Yemliİzmir ha Kaya ziyaret edildi. İkinci gün kurum çalışanları Avcılar göl kıyısında sabah kahvaltısı yaparak bayramlaştılar. Buradan Gazi Mezarlığı’na gidilerek başta Dursun Karataş'ın olmak üzere orada bulunan tüm
şehitler tek tek ziyaret edildi. Levent
Doğan’ın mezarına gidildi
Aydos: Halk Cepheliler 16 Temmuz'da Aydos’ta İbrahim Doğan'ın
mezarını ziyaret etti. Mezarı temizŞehitlerimize sözümüz var, onların uğruna canlarını feda ettiği devrim leyen Halk Cepheliler bir dakikalık
mücadelemizde hiçbir bedelden kaç- saygı duruşu ve anmadan sonra memayacağız. Ve şehitlerimize sözü- zara karanfil bıraktılar.
1 Mayıs: Halk Cepheliler 17 Temmüzü yerine getireceğiz diyerek onmuz'da
mahallede direniş çadırında
ları bayramda ziyaret ettik.
TAYAD: TAYAD'lı Aileler ve halkla bayramlaştıktan sonra 12 TemGazi Halk Cephesi 16 Temmuz'da are- muz devrim şehitlerinin mezarına gife gününde Gazi Mezarlığı’nda bir dildi.
Esenler: Kemer Mezarlığı şehitaraya geldiler. Dursan Karataş'ın me-

leri 19 Temmuz'da ziyaret edildi.
Halkın savaşçıları İlhan Çavuşoğlu,
Ali Ertürk, feda eylemcisi Gültekin
Koç’un Kemer Mezarlığı’ndaki mezarları 19 Temmuz’da ziyaret edildi.
Daha sonra 1996’da işkenceyle katledilen gazeteci Metin Göktepe’nin
mezarı da ziyaret edildi.
Ankara: TAYAD'lı Aileler 16 Temmuz'da devrim şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek Mahir Çayan'dan Bahtiyar Doğruyol'a bütün devrim şehitlerinin mezarlarının bakım onarımını
yapan TAYAD'lı Aileler mezarlık ziyareti sırasında Mahir Emsalsiz’in
kardeşi TAYAD'lıların mezarlara sahip
çıktığını görünce ağlayarak, devrim şehitlerine sahip çıktıkları için onlara teşekkür etti.
İzmir: Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda 16 Temmuz'da halkının kurtuluşu vatanının bağımsızlığı için şehit düşen devrim şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.
Mersin: Halk Cephesi 17 Temmuz’da halkın geleneksel bayramı
olan Ramazan Bayramını kutladı.
Ayrıca devrim şehitlerini mezarları başında andı.
Eskişehir: Eskişehir’e bağlı Bozüyük ilçesinin Dodurga Beldesi’nde
gerilla şehitlerinden Bülent Pak’ın ve
İsmail Kandemir’in mezarı 16 Temmuz’da Halk Cepheliler tarafından ziyaret edildi.
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HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ

Amerikan Ajanı
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Amerikan ajanları dünyanın dört
bir yanında, büyükelçilik gibi resmi
kurumlarda ya da şirket, yardım kuruluşu vb. paravan görüntülerin ardında "Amerikan çıkarlarını korumak" adına çalışan maaşlı elemanlar ve bunların devşirdiği, ajanmuhbir haline getirdiği kişilerdir.
Amerikan ajanları ne yaparlar? Sürekli bir istihbarat faaliyeti yürüterek
bulundukları bölgede hayatın doğal
akışına 'nüfuz etmeye' çalışırlar. Öncelikle anlamaya, sonra etki güçleri
dâhilinde Amerikan çıkarlarına uygun
şekilde yönlendirmeye çalışırlar. Tehdit
olarak algıladıkları kişi ve kurumlara,
olası gelişmelere karşı önlem almak,
mümkünse bu tehditleri tamamen ortadan kaldırmak amaçları dâhilindedir.
Aynı şekilde çıkarlarına uygun hareket
eden-edecek kişi ve kurumları destekler,
geliştirir, güçlenmesini sağlarlar. Bu
amaçlara uygun olacak şekilde ekonomik, askeri, siyasal ve kültürel teşkilatlar yaratırlar.
Amerikan ajanları, üstlendikleri
bu görevleri yerine getirmek için
kimi zaman danışman, ataşe, öğretim
görevlisi, uzman vb. unvanlarla açıktan faaliyet yürütürken kimi zaman
da gizli çalışırlar. İşbirlikçi iktidarların
desteği ile hareket ettikleri için icraatları göz önünde değildir genelde.
Kontrgerilla faaliyetlerinin örgütlenmesinden şirket sırlarının ele geçirilmesine, medyanın yönlendirilmesinden siyasal ilişkilerin geliştirilmesine kadar hayatın her alanında
hâkim olabilmek için bilinçli-örgütlü-planlı bir çalışma yürütürler.
Amerikan ajanı olmak için onların
maaşlı personeli olmak gerekmez
ama! Çünkü meselenin özü "Amerikan çıkarlarını korumak"tır. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu amaca
hizmet eden herkes emperyalizmin
ekmeğine yağ sürmekte ve ezilen
halklara zarar vermektedir.

Dünyada ve ülkemizde emperyalist tekeller ve onların çıkarlarını
korumakla mükellef devletler-uluslararası birlikler vb. ile ezilen halkların
çıkarları taban tabana zıttır. Emperyalizmin çıkarına olan bir durum,
olay ya da gelişmenin halklar yararına
olması mümkün değildir. Bu uzlaşmaz
karşıtlık olayları-olguları nasıl değerlendirmemiz gerektiğini de belirlemektedir. 2000'li yıllarla birlikte
ABD politikasının açık söylemine
dönüşen "ya benden yanasınız ya da
düşmanımızsınız!" tehdidi bu gerçeğin somut ifadesidir.
Amerikan dostu, taraftarı mıyız
yoksa halktan yana mıyız? Bu sorunun cevabı kimliğimizin, kişiliğimizin
temel taşlarından biri olarak düşüncelerimizden hal ve hareketlerimize,
aldığımız kararlara kadar yansıyacaktır. Anti-emperyalizm bu anlamda devrimci-demokrat kişi ve
kurumların pusulası olmuştur.
Halktan yana olmayı, kendi vatanının
ve halkının çıkarlarını korumayı
değer bilip buna göre yaşayanlar her
zaman doğru safta birleşirler.
Bir de, kimi zaman bilerek kimi
zaman da ideolojik ve kültürel anlamda etki altında oldukları için emperyalizmin gönüllü ajanlığına soyunanlar vardır. Onlar, mesela Kurtuluş Savaşı verilirken "İngiliz Muhipleri Cemiyeti" kuranlar, "Amerikan Mandası"nı savunanlar, bağımsızlık için savaşanları kendilerine
tehdit olarak görenlerdir. Bugün de
etrafımızda çokça vardır onlardan.
Gazete sayfalarını çevirdiğimizde
onların sırıtan yüzlerini görürüz. Televizyon ekranlarını onlar işgal etmişlerdir. Siyaset kürsüleri dolup
taşmaktadır "Amerikan dostu" olanlardan. Avrupa Birliği sevdalıları da
onlardan az değildir.
Amerika'nın "terör" söylemlerine
ortak olmaktan Ortadoğu politikala-

ULUSAL SORUNUN
KAYNAĞI EMPERYALİZMDİR!
EMPERYALİZMLE
SAVAŞILMADAN ULUSAL
SORUN ÇÖZÜLMEZ!
***
ULUSAL SORUN
BAĞIMSIZLIK SORUNUDUR!
EMPERYALİZMLE
SAVAŞILMADAN
BAĞIMSIZLIK KAZANILMAZ!
rının destekçisi olmaya, kültür emperyalizminin bir sonucu olarak elde
mikrofon (ya da kalem) piyasa yapanlardan devrimcilere küfür etmeyi
amentü belleyenlere, dincisinden sosyal demokratına, milliyetçisinden liberaline, dört bir yanı sarmıştır bu
soytarılar.
Gördüğümüz her yerde bunları
ayırt etmekle kalmamalı, gerçek yüzlerini teşhir ederek açığa çıkarmalıyız.
Halkımız gâvuru da sevmez onların
yardakçılarını da gerçekte halk için
yaşayan, halk için ölenler kimdir
bunu anlatmalıyız.
Günümüz dünyasında emperyalizme karşı açıktan dövüşmeye cüret
edebilen neredeyse kimse kalmamıştır. Bunun ülkemizdeki istisnası Cephe'dir.
Devrimciler kan ve can bedeli
yürüttükleri mücadeleyle yalnızca
emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı
direnmekle, onların her türlü baskı,
yasak, işkence ve katliam saldırılarını
geri püskürtmekle kalmıyor, aynı zamanda korunaklı kalelerini başlarına
yıkmak için feda feda vurmaya devam
ediyor.
Kurtuluşumuzun yolu açıktır.
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Amerikan ajanlarıyla, silahları, askerleri, şirketleri, müzikleri, siyasetçileri, kültürel yozlaşma araçlarıyla
ülkemizi işgal eden emperyalistleri
elimizdeki tüm imkan ve araçlarla
kovmak def etmek zorundayız.
Bağımsız bir ülkede eşit, özgür,
adil bir yaşam kurmak istiyorsak
Amerikan üslerini söküp atmak zorundayız ülkemizden. Bugün devletin
tüm kurumları, sarayları, hükümet
konakları, parlamentosu, bakanlıkları,
genelkurmay karargâhları Amerikan
üslerine dönüşmüştür adeta. Hepsinin
çıkarları emperyalizmle iç içe geçmiştir.
Tekelci patronların durumu da siyasal iktidardan ve bürokrasiden
farklı değildir. Üç kuruş daha fazla

kar için işçi ve emekçileri katleden
kan emiciler, hakkımız olan ücreti
ve sosyal hakları vermemek için binlercemizi işten çıkaran işbirlikçi burjuvazi de emperyalist tekellerin boğazımızı sıkan, kanımızı emen sömürücü ortaklarıdır.
Tüm bunlara karşı dövüşmekten
başka kurtuluş şansımız yoktur. Örgütlenecek, bir araya gelecek, kendi
çıkarlarımız için, emeğimiz ve geleceğimiz için dövüşeceğiz. Kimi zaman Şanlı Alişan gibi emperyalist
kaleleri yerle bir edeceğiz, Şafak,
Bahtiyar ve Elifler gibi son sözümüzde bile halkımıza olan sevgimizi
dile getireceğiz.
Bu kavgada herkesin yapabileceği
bir şey vardır. Kimi zaman tek bir

slogan bile tüm yalanları yerle bir
etmeye yeter. O sloganı atmaya cüret
etmeliyiz.
Berkin için adalet diyebilmeliyiz
örneğin.
İş cinayetleri devlet katliamıdır
diye haykırabilmeliyiz.
Tek bir söz, tek bir pankart, tek
bir duvar yazısı, tek bir eylem asla
"tek" değildir ve öyle kalmaz. Hiç
kimse "tek başına" değildir ezilenlerin
kavgasında. Bizler dünyanın en onurlu
kavgasını veren milyonlarız. Gerçek
gücümüzü kavrayıp el ele verdiğimizde saklanacak delik bile bulamaz
halk düşmanları.
Halkın kavgasında emperyalizme
ve işbirlikçilerine karşı birleşelim,
savaşalım, kazanalım!

Halk Cepheliler Ramazan Bayramında
Hep Birlikte Bayramlaştılar!
Bayramda Halk Cepheliler
kahvaltılarda ve şehit tutsak ailelerini ziyaretlerde bir araya geldi.
İSTANBUL;
Okmeydanı:
Okmeydanı
Haklar ve Özgürlükler Derneği’nde
Halk Cepheliler 18 Temmuz'da bayram
kahvaltısında
buluştu.
Bayramlaşma kahvaltısına 20 kişi
katıldı. Eylemlerde hep beraber
olan Halk Cepheliler, sosyal faaliyetlerde ve eğlencelerde de hep
beraber olunması ve alternatif olunması gerektiğine inandığı için
Adalar turu yaptı. Sabah saat
09.00’da hep beraber yapılan kahvaltının ardından saat 10.00’da yola
çıkıldı. Kabataş İskelesi'nden adalar
vapuru ile Kınalı Ada’ya geçildi. 15
kişinin katıldığı gezi programından
sonra Halk Cepheliler, 2 grup halinde Mahmut Şevket Paşa ve
Örnektepe’ye toplu dergiye çıktılar.
TAYAD: Bayramın ilk günü 17
Temmuz'da Çayan Çay Bahçesi’nde
TAYAD’lı Aileler bayram kutlaması
yaptı. Sabah 10.00'da bir araya
gelen aileler birlikte kahvaltı yapa-

rak bayram kutlaması yaptılar.
Halkın Mühendis Mimarları
yayınladıkları bayram mesajında,
tüm halkımızın bayramını kutladı.
Liseli Dev-Genç: Bayramın 1.
günü 17 Temmuz'da Okmeydanı
Liseli Dev-Genç'liler, Berkin’i
mezarı başında anarak bayramını
kutladılar. Gerçekleşen anma programına saygı duruşu ile başlandı.
Okunan şiirlerin ardından 7 kişinin
katıldığı anma programı bitirildi.
Ankara:
Ankara'da 17-18
Temmuz'da bayram ziyaretleri
yapıldı.
Ziyaretler
Keçiören,
Dikmen, Hüseyingazi, Batıkent,
Seyranbağları ve Mamak'ta yapıldı.
Ayrıca tüm aileler 19 Temmuz'da
saat 15.00'da İdilcan Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilecek bayramlaşma programına davet edildi.
Ev ziyaretlerine toplam 10 kişi
katıldı.
İdilcan Kültür Merkezi'nde 19
Temmuz'da bayramlaşma nedeniyle
bir araya gelindi. Devrimci İşçi
Hareketi'nden bir kişi söz alarak
DİSK'in devrimci işçi Oya

Baydak'a ve onu destekleyenlere
yönelik gerçekleştirdiği linç sürecinden bahsetti. Kani Beko, Remzi
Çalışkan ve Arzu Çerkesoğlu tarafından örgütlenen bu lincin nasıl ve
ne şekilde, işçilerin kandırılarak
nasıl getirildiğinden bahsedildi.
Bayramlaşma programına 40 kişi
katıldı.
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Eskişehir: Bayramın birinci
günü saat 12.00'da Gültepe Kültür
Dayanışma Derneği olarak komşularla birlikte bir bayram kahvaltısı
yapıldı. Kahvaltıya 15 kişi katıldı.
Antep: Halk Cephesi "14 yaşında çocuklarımızın sokak ortasında
vurulmadığı, meydanlarda gençlerimizin polis kurşunu ile katledilmediği, Ortadoğu’da daha bedenleri
küçücük olan çocuklarımızın
emperyalizmin devasa bombaları
ile katledilmediği, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün boy verdiği, çocuklarımızı için gelecek, güzel bayramlara olan umudumuzla tüm halkımızın Ramazan bayramını kutluyoruz" şeklinde bayram kutlama
mesajı yayınladı.
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Ertelemecilik Düzendir
Düzenle Savaşı Biz Kazanmalıyız
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Adı ertelemektir. Çok masum gelir. Ama işin aslı, kendince işleri
yapmamayı, programsızlığı, sorumsuzluğu, disiplinsizliği meşrulaştırıp daha da yozlaşmaktır.
Emekçilikten kaçıştır. Devrim
içinde düzeni yaşamaya çalışmaktır.
Peki neden erteleriz?
Ertelemecilik, çok çeşitli biçimlerde, bazen açık, bazen ise örtük
olarak sıklıkla karşılaştığımız sorunların başında gelir. Ertelemecilik,
kendine sürekli “ikna edici”, “haklı”,
“mazur görülecek” gerekçeler bulur.
“Daha sonra yaparım”, “şu iş geçtikten sonra bakarım” diyerek sonraya
atılan işler ertelemeciliğin en klasik
biçimidir. Pratik koşturmaca içinde
zaman bulamamaya, işlere yetişememeye sığınmak, “unuttum” demek,
ertelemeciliğin en masum halidir.
Ertelemeye neden olarak şu veya
bu gerekçe gösterilse de, aslında o
işi yapmak zor gelmiştir. Zamanı
başka bir şeye -muhtemelen küçük
burjuva özlemlere harcamak daha
“çekici” gelmiştir. Ertelemeciliklerin
bir çoğunda kaytarmacılık vardır.
Yarına bıraksam bir şey olmaz kolaycılığı vardır. Bu kolaycılık, önemsemezlik değiştirilmediğinde, kaynağına inilmediğinde bu küçük ertelemecilikler, giderek bir çalışma biçimine, yaşam tarzına dönüşür.
Ertelemeciliği, daha da vahim bir
soruna dönüştüren, bunu gerekçelerle
meşrulaştırmaya çalışmaktır.
Gerçekte ertelemeciliğin nedenleri
devrimci çalışma, yaşam ve düşünce
tarzındaki eksik ve zaaflardır.
Büyük hedefleri olmayan, iddialı
olmayan bir devrimci, bırakalım yeni
görevleri, ek işleri istemeyi, önündeki
görevleri ve işleri hızla yapmayı düşünmez. Bu durum, bu ruh hali, hantallıkların ve dolayısıyla ertelemeciliklerin de en önemli kaynaklarından
biridir.
Plansızlık-programsızlık, yoğun-

ERTELEMEK DEVRİMİ
ERTELEMEKTİR!
HER CEPHELİYE DÜŞEN
GÖREV DEVRİMİ
YAKINLAŞTIRMAKTIR!
laşmamak, çözüm üretmemek; örgütlememek, kolektif düşünmemek
ve hareket etmemek; idealize etmek,
işleri kafamızda büyütmek; gevşeklik,
disiplinsizlik, iradesizlik; sorumsuzluk, rahatlık; zamanı doğru kullanmamak; emek harcamaktan kaçmak,
tembellik.
Ertelemeciliğin temel nedenleri
ve yansımalarıdır. Tüm bunlar açık
biçimde düzendir.
Hep deriz gün 24 saattir. Bunu
değiştiremeyiz. Ancak zaman sorununu çalışma tarzımızla aşabiliriz.
Devrimci çalışma tarzının olmazsa
olmazı olarak göreceğimiz yanların
başında planlı, programlı olmak vardır. Plan-program hedef demektir.
Neyin ne zaman yapılacağının belli
olması demektir. Bir işe başladığımızda önce bunları belirleyerek yola
çıkmalıyız. Oysa küçük-burjuva çalışma tarzında plan-program, hedef
ve süre yoktur. Belirsizdir. Böylesi
bir faaliyetten zamanında hatta hiçbir
sonucun çıkmayacağı açıktır.
Böyleleri işleri adeta “ite kaka”
yaparlar. “Şu iş ne oldu, ne yaptın”
diye sorulduğunda hatırlar. “Tamam,
hemen yapacağım” denir. Oysa bu
sorunun cevabı da değildir. İşin unutulduğunun da ifadesi değildir. İşin,
görevin ertelendiğinin plansızlığınprogramsızlığın ifadesidir.
Plan-program yapmak yetmez. O
işi örgütlemek; yapılabilmesinin koşullarını yaratmak gerekir. Bu ise
kolektif düşünme ve çalışmayla olanaklıdır. Her işi kendimizle başlayıp
kendimizle bitirirsek, kendimiz yap-

maya çalışırsak, insanlarımızı seferber
etmezsek işler birikecek ve zamanında
yapılmamış olacaktır.
İşleri çoğu zaman kafamızda da
büyütürüz. O işlerin olması için ideal
koşullar ararız. “Şu yoğunluğu atlatayım”, “hele şöyle olsun” o zaman
yaparım demek o koşulların kendiliğinden gelmesini beklemek demektir. İşleri kafamızda küçük parçalara
bölerek hızla ilk adımı atmak sonucu
da beraberinde getirecektir.
Plan, program, işi kolektif tarzda
örgütlemek… Bunlarla birlikte olmazsa olmaz gerçekler disiplin ve
iradedir, denetim ve takiptir. Böyle
olduğunda o iş o görev sürekli kafamızdadır. Adımlar atılıyordur. Tersi
durumda ancak hatırlatıldığı, “şu iş
ne oldu” diye sorulduğu zaman gündemimize girer.
Çoğu durumda zaman az deriz
ancak zamanı da doğru verimli kullanmayız. Süresiz belirsiz, ne zaman
başladığı-bittiği belli olmayan toplantılar bunun örneklerinden biridir.

Ertelediğimiz Devrimdir!
Örgütsel Hedef ve
Programlarımızdır!
Ertelediğimiz, zamanında yapmadığımız devrimci görev ve işler
ne sonuçlar doğurur? Hiç düşündük
mü? Ertelemeciliği masumlaştıranlar, ertelemeciliğin yol açtığı olumsuz sonuçları da masumlaştıracaklardır.
Açık ve gizli söylenen “ne olmuş
ki birkaç gün gecikti” düşüncesi
sorumsuzluğu, tembelliği meşrulaştırmanın ifadesidir.
Oysa zamanında yapmamız gerekirken yapmadığımız, yerine getirmediğimiz en büyüğünden en küçüğüne bütün işlerin yarattığı sonuçlar
yalnızca kendimizle de sınırlı değildir.
En büyüğünden en küçüğüne devrimci faaliyet bir bütündür, hepsi de
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devrim mücadelesine hizmet eder.
Bu anlamda ertelenen işler devrime
zarar verir.
Ertelemecilik, sonu olmayan bir
kısır döngüdür. Ertelediğimiz işlerde
zaman kazanıyor gözüksek de gerçekte ertelediğimiz her iş bir sonraki
günün yükünü arttırır. Yapılan işlerin
“birikip büyümesi”ne neden olur.
Ertelenen işler genellikle sonuçlanmaz. Sonuçlansa da artık iş işten
geçmiştir. Bu anlamda ertelenen ve
yapılmayan her iş, devrimci gelişmenin önündeki pürüzlerdir, içimizdeki engellerdir. Bu nedenle ertelemecilikte düzen gizlidir deriz.
Devrimci mücadele ertelemeye
gelmez. Ertelemek demek devrimci
faaliyetlerde, örgütsel yapımızda boşluk bırakmak demektir. Devrimci
faaliyetin, kitle çalışmasının, silahlı
savaşın gerekli hızla büyütülmemesi
demektir. Tam da buralardan düzen
çıkacaktır. Yapacağı operasyonlarla
hızımızı yavaşlatmış, ilerlememizi
engellemiş olacaktır.
Ertelemek bu noktada düzene yardım etmek demektir.
Çelişki mutlaka çözülür ya düzen
ya devrimden yana, ya bizim lehimize

ya aleyhimize. Bunun için hiçbir
görevimiz ertelenemez.
Ertelediğimiz görev ve işler nelerdir?
Ertelenen her şey olabilir; örneğin
bir toplantının yapılması, bir eğitim
çalışmasının yapılması, bir konuşmanın, görüşmenin gerçekleştirilmesi,
bir yazının zamanında yazılması, bir
eylemin yapılması, bir derginin dağıtılması, kitle çalışmasının yapılması,
bir kitabın okunması, bir malzemenin
bulunması, bir olanak yaratılması,
bir sorunun çözülmesi, eksik-yanlış
görülen bir şeye müdahale edilmesi,
bir politikanın hayata geçirilmesi,
bir görevin yerine getirilmesi vb.
vb…
Gerçekte ertelediğimiz devrimdir.
Bizi ileriye taşıyacak programlardır.
Örgütsel faaliyet, tüm alanları,
birimleri, tüm kadro ve taraftarlarıyla
bir bütün oluşturur. Bu anlamda
kimse, benim şu veya bu işi ertelemem örgütü etkilemez diye düşünmemelidir.

Daha Hızlı Olmalıyız
Ertelemek bir işi yapmamaktır. Yapmamak için gerekçe uydurmaktır. Ken-

dini kandırmaktır. Gizli bir direniştir
aslında. Tek tek ertelediğimiz işler
toplamda karşımıza ciddi zaman kaybı,
enerji kaybı, insan kaybı, emek kaybı
olarak çıkacaktır. Bir savaş örgütü
için bunlar ölüm demektir.
Ertelemecilik yozlaşmadır. Kendimizde ve kendi dışımızda yozlaşmaya izin vermemeli bu zaafla savaşmalıyız. Zaafları kendimize yakıştırmamalıyız. Zaafların üstesinden
gelmek için ısrar ve inançla savaşmalıyız.
Statüleri dayatmak, zaafları meşrulaştırmaktır. Zaaflarımızla bir ömür
boyu devrimcilik yapamayız. Zaaflarımızı mücadele içinde büyütmek,
kalıcılaştırmak değil, aşmak için savaşmalıyız.
Ertelemecilik düzendir. Düzen ise
devrimi geciktirir, devrimi engeller.
Devrimi yakınlaştırmalıyız.
Hedef, plan ve programlarımızı
daha hızlı hayata geçirmeliyiz. Yoksa
gelişemeyiz. Düşmanın gerisinde,
sürecinde gerisinde kalırız.
Devrimci görevlerimizi yerine
getirmenin öncelikli koşulu, düşünce,
yaşam ve çalışma tarzını devrimcileştirmektir.
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Halkımıza Adalet Talebini ve Umudun Sesini Ulaştırıyoruz

Adalete Susamış Halka Adalet Olacağız
Bahçelievler Halk Cephesi Adalet
Kampanyası için Yenibosna Pazar Pazarı'nda 15 Temmuz'da açılan masada
halka ajitasyon çekildi. "Berkin için
Hasan Ferit için Soma için katledilen
halk çocukları için adalet istiyoruz,
bu ülkede adalet yok adaleti vermezlerse zorla alacağız" denildi. 300 bildiri
dağıtıldı. İkinci gün yapılan kapı çalışmasında ise 70 kapı çalındı 100 bildiri halka ulaştırıldı. Bahçelievler Liseli
Dev-Genç 19 Temmuz’da Adalet kampanyası için Yenibosna Zafer Mahallesi'nde kapı çalışması yaptı. 120 kapı
çalındı, 150 bildiri halka ulaştırıldı ve aynı zamanda
9 Yürüyüş Dergisi de Halka ulaştırıldı.
Berkin için adalet çadırı çalışması yapıldı. Kartal
Liseli Dev-Genç'liler 18 Temmuz’da Merkez’de 10
adet çağrı afişi asıldı.
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“Bir Ulusun Türkülerini Yapanlar,
Yasalarını Yapanlardan Daha Güçlüdür”*
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00Kültür; halkı bir arada tutan, birleştiren bir etkiye
sahiptir. Bir halk kültürüyle var olur, kültürüyle yaşar.
Bu nedenle her halk, torunlarına, gelecek kuşaklara en
değerli hazineleri olarak kültürlerini emanet etmiştir.
Yaşamlarında edindikleri tüm tecrübeler, acıları, sevinçleri,
günlük yaşamları, gelenekleri, ölümleri... Her şey bu
kültürel hazinede saklıdır.
Kültürün dalları içinde en etkili olanı müziktir. Çünkü
müzik doğrudan duyguları harekete geçirir. Örneğin,
arabesk dinleyen birinin bunalıma girmesi, rock dinleyen
birinin çevresindeki her şeye karşı isyan duygusu içinde
olan tepkisel bir kişiliğe bürünmesi gibi... Ya da bitkisel
hayattaki birine sevdiği şarkıları dinleterek yaşama döndürme
çabası, bir kuşatmanın ortasında dillerden dökülen marşların
motive etmesi ve manevi olarak güç katması gibi...
Müzik aynı zamanda kültür dalları içinde en evrensel
olanıdır. Sözlerini anlamasanız, dilini bilmeseniz bile
müzik sadece melodisi ile sizi etki altına alabilir. Bir
evladın arkasından yakılmış bir ağıt, bir zaferi muştulayan
bir marş, baskı ve zulme karşı yazılmış isyan türküleri ve
daha niceleri... Hangi dilde yazılmış olursa olsun benzer
duyguları yaşatır dinleyene. Hasta Siempre, Venseremos
gibi devrimci marşların Latin Amerika'dan çıkıp tüm
dünya halklarına mal olması, tüm dünya halklarının dilinde
slogan haline gelmesi bunun en somut örneklerindendir.
"Müzik ruhun gıdasıdır" sözü müzikle ilgili söylenmiş
en bilinen sözlerden biridir. Ancak her gıda bünyeye iyi
gelmez. Bazı gıdalar tam tersine bünyeyi zehirler ve insan
ömrünü tüketir. Egemenler bugüne dek müzik de dahil
sanatın tüm alanlarını insan ruhunu yerlerde süründürmek
ve ömürünü tüketmek için kullandılar. Kültürel olarak
yozlaştırılan bir halkı yönetmek çok daha kolaydı çünkü.
Egemenlerin bu saldırılarına karşı sürdürülen direnişlerin
simgesi oldu şarkılar ve marşlar. Direnmenin tek yolu bağımsızlık ve devrim için savaşmaktır. Ancak Allende'nin
dediği gibi "şarkılar olmadan devrim de olmaz".
Şarkılar kavgada en önde yer alırlar. Tüm kitleyi sarar
ve ileri götürürler. Marşlarla yürütürsünüz halkı, senfonilerle
savaştırırsınız. Tıpkı dilinde bir türkü ölüme koşarak
giden Muharrem'ler gibi... 19-22 Aralık'ta üzerlerine bombalar, kurşunlar yağdırılırken türkülerle, halaylarla direnen
devrimci tutsaklar gibi... Ağızları zorla kapatılsa bile mırıldanarak şarkı söylemeye devam eden, ölüme kendi
yerel halaylarıyla giden Yunanlı direnişçiler gibi...
İşkenceciler tarafından parmakları kesilen Victor Jara'nın son nefesine kadar gitarını elinden düşürmemesi
gibi... İntifada marşları ile siyonizme ve emperyalizme
karşı yiğitçe savaşan Filistinli direnişçiler gibi... Karadeniz'de derelerinin kurutulmasına, yaylalarının yok
edilmesine karşı tulumları, horonları ile karşı duran

halk gibi... Yüzyıllardır sürdürülen asimilasyon ve yok
etme saldırılarına karşı dengbejlik geleneğini geliştirerek
kültürünü yaşatma savaşı veren Kürt halkı gibi...
Müziğin halkı birleştirici, bütünleştirici ve manevi
olarak güçlendirici özelliğine en somut örnek Grup Yorum'un Bağımsız Türkiye konserleri ve 30. yıl konserleridir. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin tonlarca
para harcayarak bir araya getiremediği halk kitleleri
Grup Yorum konserlerinde bir araya geliyor. Milyonlarca
insan devrim türkülerini, marşlarını hep bir ağızdan
söyleyerek Grup Yorum'a eşlik ediyor.
Bu nasıl olabiliyor? Milyonlarca insana hitap eden,
duygularını ayaklandıran şarkılar nasıl yaratılıyor? Bu şarkıların kaynağı nedir? Elbette yine halkın ta kendisidir.
Grup Yorum 30 yıllık tarihi boyunca daima halkın
içinde olmuş, halktan öğrenmiş, öğrenirken de halkı etkilemiş, gücüne güç, canına can katmıştır. Şarkılarını
halkın acılarından, bir bütün olarak yaşam mücadelesinden
süzerek yapmıştır. "...devrimi gerçekleştirmek için
halkla birleşmek gerekir. Halkla birleşince şarkılar
kendiliğinden gelecektir."**
Grup Yorum'un şarkılarında da halk vardır, umut
vardır, direniş vardır. Geleceğe duyulan inanç ve emek
vardır. Milyonları birleştiren, farklı farklı bir çok
kesimden insanı bir araya getiren güç buradadır.
Bu güç 30 yıldır damla damla, emek emek birikti.
Şehir şehir, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek,
nerede bir direniş varsa orada olarak yarattı bu gücü
Grup Yorum. Fiziksel olarak bulunamadıkları koşullarda
ise türküleri ve marşları ile birlikte oldular halkın
yanında. Bugün Grup Yorum halayları, marşları olmayan
tek bir direniş göremezsiniz.
Bütün grevlerde "Hakkın ara sor da gel/Çadırları
kur da gel" türküsüyle halaya durur işçiler. Bütün direnişler
"Gel ki Şafaklar Tutuşsun" ile başlar. 1 Mayıs alanları
"Haklıyız Kazanacağız" marşıyla inler, binlerce insan
rap raplarla tempo tutar marşlara. "Özgür Tutsak" marşı
bütün voltaların olmazsa olmazıdır. Ölümsüzlüğe uğurladığı
her evladının arkasından "Bize Ölüm Yok" marşını
haykırır halk, "Omuzdan Tutun Beni" ile halaylara katar
şehidini. Zora, baskıya, zulme karşı "Dağlara Gel" diye
inletir alanları, "Cemo"lar hep umut olmuştur çünkü.
Özgür tutsaklardan madendeki işçisine, memurundan
öğrencisine halkın her kesimine hitap eden, halkı gönül
telinden yakalayıp, duygularını isyana çeviren bir şarkısı
mutlaka vardır Grup Yorum'un.
Bu nedenle "Türküler Susmaz Halaylar Sürer"...
* William Shakespeare
**(Sekou Toure, Aktaran Yeryüzünün Lanetlileri,
Sayfa 201)
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Tutsak ve Şehit Aileleri Olarak Tarihimizi Öğrenmeliyiz

Yarını Bugünden Kuracaksın

O Seni̇n Tari̇hi̇n Olacak!

TAYAD’lı Aileler
Tutsak ve şehit aileleri örgütlenmesinin tarihi, ülkemizde devrim
mücadelesi tarihinden ayrı düşünülemeyecek, onurlu bir yeri vardır.
Bu tarih aynı zamanda bugün tüm
tutsak ve şehit ailelerimizin de gücüdür... Yol göstericisidir.
Tarih, ideolojik, politik, kültürel
tüm yaşananlar doğrudan ya da dolaylı olarak geleceği etkiler. Eğer
geleceği inşa etmeye çalışıyorsak
mutlaka tarihimizi bilmek zorundayız.
Egemenler tarihten korkarlar. Çünkü halkın tarihten öğrenmesini, dersler çıkarmasını, devrim mücadelesinde örnek alabileceği direnişleri,
pratik deneyimleri bilmesini istemezler. Tarihimiz aynı zamanda bizim
direnme dinamiklerimizdir.
Bizler tarihimize ve bizi geçmişe
bağlayan köklerimize sımsıkı sarılırız. Ondan güç alırız... Onunla bugünü
şekillendirir; sorunlarımızın çözümlerini bulur, ihtiyaçlarımız için yol ve
yöntem araştırırız.
Halkımızın tarihi deyince uzak
geçmişe gideriz çoğu zaman... Baba
İshaklar’dan Bedreddinler’e, Pir Sultanlar’a Karayılan’a, Mahir’e, Dayı’ya, Sabolar’a, Ayçe İdiller’e, Şenaylar’a, Gülsümanlar’a, 122 lere...
kadar tarihimizi bugünlere bağlayan kahramanlarımızın zengin deney ve tecrübeleriyle doludur tarihimiz...
Ve bu tarihe baktığımızda kahramanlarımızın yaşamları ve şehitliklerinin tutsak ve şehit ailelerinin mücadelesinden ayrılmadığını
ve mutlaka bir yerde kesiştiğini görürüz...
Kahramanlarımız direnirken en
yakınlarında, onların sesini her
yere yaymaya çalışan ailelerin mücadelesi vardır..
Şehit düşerken gösterdikleri

büyük direnişlerde yine ailelerimizin
tanıklığı, mücadelesi vardır. Ölümsüzlüğe uğurlarken onları yine tutsak
ve şehit ailelerimiz vardır.
Aileler mücadelesinin kitle çalışmasında; hapishane önlerinde, eylemlerde... tarihimizin yarattığı birikim her zaman önümüzdedir, bize yol
yöntem gösterir.
Yine tarihimize bakalım...12 Eylül ve TAYAD kitabında yer alan tarihimizin bize öğrettiği deneyimlere
bakalım...
-Birlikteliğimizi Büyüttük... Kollektif yaşadık... Birlikte öğrendik.
Birlikte Büyüdük..
"Analar olarak birgün denize gitmiştik. Bol bol yüzüp resimler çektirdik, resimleri de çocuklarımıza
gönderdik. Çocuklar bu resimleri
görünce çok sevinmişler. Zaman zaman beraber pikniğe giderdik. Birbirimizin çocuklarına armağanlar
alır, kazaklar örerdik. Sürekli çocuklarımızla mektuplaşır, kartlar yollardık. Hatta bir ana okuma yazma
öğrenirken, içerideki çocuklarımızdan
çok fayda gördü. O anaya sürekli yaptıkları resimli alfabelerle, okuma fişleriyle yardım ediyorlardı.

Tarihine sahip çıkmak nasıl olur?
Kitle çalışmalarımızda, ajitasyon
propagandalarımızda, eylem ve
örgütlenmelerimizde, kurumlarımızda, kampanyalarımızda, yayınlarımızda, politik çözümlemelerimizde tarihimizden yararlanarak, tarihimizi yaşayıp yaşatarak,
öğrenip öğreterek....
Tarihten öğrenmek ve güç almak
budur.

Şiirler yazıyorduk. Bir baba yazdığı şiiri içeriye gönderdi ve şiire siz
devam edin" dedi.
"olmadığın yerde ben
olmadığım yerde sen
böyle yürümüyordu işler
öğrendim oğlum diren"
Gerçekten de şiire devam edilmişti. Baba ile cezaevindekiler arasında aynı şiir bir süre gitti geldi. İlave yapılarak şiirin adı "hal böyle oğlum" oldu.
"Olmadığın yerde ben / olmadığım yerde sen / böyle yürüyecek işler / kazanacağız diren" (12 Eylül ve
TAYAD, Sayfa 7)
***

Hem Çocuklarımızın
Hem de Kendimizin
Mücadelesini
Meşruluğunu
Her Koşulda Savunduk

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

"Yetkililerden bazıları "siz çocuklarınızdan daha anarşistsiniz" diyordu. Öyle diyenlerin de ağzının payını verdik. Evet, biz çocuklarımızla
omuz omuza mücadele ettik, ediyoruz ve de edeceğiz.
Bazen şunları söyledik "yukardakilere": "Çocuklarımız suçlu değil. Ne yaptılarsa iyi yaptılar. Ellerine sağlık. Ama az yaptılar" Sonraki yıllarda ise bu sözlerimize ek
olarak ‘Artık yeni nesiller yetişiyor,
onlar çocuklarımızın kaldığı yerden
devam edecek. Bunları öldürsen ne
olacak. Arkadan kardeşleri var. Torunlarımız var. Bak büyüyorlar. Gerekirse doğururuz’ diyorduk gururla." (12 Eylül ve TAYAD, Sayfa
12)
Düşmanımızın saldırılarını gördük, her şeyi işkence aracına dönüştürdüğünü gördük. Direndik
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Röportaj

ÜMİT İLTER: 24 yıllık özgür tutsaklığı anlatıyor...

ÖZGÜR TUTSAKLIK DEVRİMCİLİĞİN
HAPİSHANELERDEKİ BİÇİMLENİŞİDİR
İKİNCİ BÖLÜM
DHKP-C davasından 24 yıl tutsak
kalan ve yakın zaman önce tahliye
olan Ümit İlter ile 24 yıllık tutsaklığı,
faşizmin hapishaneler politikası ve
Özgür Tutsaklık üzerine yaptığımız
röportajın ikinci bölümüne devam
ediyoruz. Röportajın birinci bölümde
1996 Ölüm Orucu’na evrilen süreçte
kalmıştık, kaldığımız yerden devam
ediyoruz.
***

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015
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Ümit İlter: Direnişin biçimi
ölüm orucuydu. 84 Ölüm Orucu direnişimize "siyasi intihar" diyenler
bu kez ölüm orucu direnişimize katıldılar. Direniş çizgimiz solu o noktadan buraya getirmişti. Söz konusu
olan direniş çizgimizin zaferiydi aslında. Dayı’mızın deyimiyle her anı
eylem olan 69 günlük ölüm orucu
fedanın kitleselleştiği bir cevap
oldu karşı-devrime. Berdanlar, İdiller, Müjdatlar’la... 12 kahramanla
kazanıldı zafer.
Başlarken "Zaferi Şehitlerimizle
Kazanacağız" demiştik öylede oldu.
Zafer, direnmekti. Zafer, boyun eğmeme kararlılığıydı. Zafer, sonu ölüm
olsa bile yolundan dönmemekti. Zafer,
"Yaşamış sayılmaz zaten, yurdu için
ölmesini bilmeyen" diyen İdillerin
iradesinindi. Karşı-devrim kendisini
en güçlü hissettiği hapishanelerde
bile devrimci iradeyi teslim alamıyordu. Bu dönem PKK'li tutsakların
aman provokasyon olmasın diye hapishanelerde direnmemeyi meşrulaştırmaya çalıştığı bir dönemdi. Devletin
tabutlukları açma saldırısı karşısında
direnme konusunda devrimci tutsakları birlikte hareket etmedi. Ancak
faşizmin hapishanelerinde zulüm,
hak gaspları, faşist terör uzlaşarak
atlatılamıyordu. Aynı dönemde hapishanelerdeki uygulamalara karşı

PKK tutsakları da
Özgür Tutsaklık, tutsaklık
açlık grevine baş- koşullarında halk ve vatan sevlamış ancak 50’li gisini savunarak büyütmektir.
günlerde direnişi Halk düşmanlarının dayatmabırakarak Ölüm
larına boyun eğmemektir Özgür
Orucu direnişine
Tutsaklıktır.
de büyük zarar
Özgürlük Tutsaklık, devvermiştir.
Nitekim faşiz- rimciliğinizdir, halk ve vatan
min hapishaneler- sevginizdir. Komün anlayışıdeki teröründen nızdır, örgütlülüğünüzdür, dikurtulamamıştır. renişinizdir. Düşman size boyun
Çünkü faşizm var eğdirmek ister, özgür tutsaklık
olduğu sürece bu dayatma karşısında baş kalsana her koşulda dırmaktır.
boyun eğdirmek
Özgürlük Tutsaklık, sınıf bilincini, tutsaklık
ister. Özüne salkoşullarına
sürte sürte keskinleştirdiğin sınıf kiniyle
dırır. Kendini reddetmeni dayatır. bileylemektir.
Seni ezmeden, köÖzgürlük Tutsaklık, düşmanın baskı, hak
lesi etmeden bı- gaspı, saldırı, işkence, sürgün, tecritine karşı her
rakmaz. Tarih bu- an direniş içinde olmaktır. Dışarda süren kavgadan
nun kanıtıdır. Ni- bir an bile kopmadan yaşamaktır.
tekim 96 direniÖzgür Tutsaklık, halkın yenilmezliğinin haşinin zaferinin hemen ardından pishanelerdeki adıdır.
düşman Diyarbacevabı hiç değişmedi: Direneceğiz...
kır Hapishanesi’nde on PKK tutsağını
Direnmek, onuru savunmaktı. Can
vahşice katletti.
bedeli savunuldu. Direnmek, umudu
Sonrası süreçte irili ufaklı saldıbüyütmekti. Büyütüldü. Direnmek,
rılarla devam etti. Bunlara karşı genel
Ulucanlar'da İsmet olmaktı. ON'lar
direnişler örgütlendi. Bir hapishaneye
olmaktı. Olundu. Devrimci tutsaklar
saldırı olursa bütün hapishanelerde
direnirken Kürt milliyetçisi tutsaklar;
ayağa kalkıldı. Birimiz hepimiz için
"biz yokuz binbaşım" diyerek teslim
hepimiz birimiz için kültürüyle dioluyorlardı. Bir yanda direniş diğer
renildi. Hapishaneler işgal edildi, bayanda utanç verici bir tavır ama ne
rikatlar kuruldu, rehin alma eylemleri
yazıkki bu türden tavırlar derinleşerek
yapıldı. Hiçbir saldırıları cevapsız
sürecekti.
bırakılmadı. Devrim ve karşı devrimin
çarpışması içerisi ve dışarısı boyutuyla
Yürüyüş: Ulucanlar Katliamı’nı
şiddetlenerek sürdü. 1999 yılına gelnasıl değerlendirdiniz?
diğimizde yeni bir saldırıyla karşılaştık. Bu kez Ulucanlar HapishaneÜmit İlter: 1999 Ulucanlar Katsinde saldırıya geçtiler. Kuşattılar
liam ve direniş boyutuyla 19-22 Aradevrimci tutsakları ve "Ya ölüm Ya
lık katliam ve direnişinin önsözü sateslimiyet" dediler. Devrimcilerin
yılır. Özgür Tutsaklar bunu tespit
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etti ve yeni ve daha kapsamlı bir direniş için hazırlığa başladılar. Emperyalizm ve işbiryikçileri bu topraklarda devrimciliği silmek için kapsamlı bir saldırı hazırlığına giriştiler.
F Tipi tecrit esas olarak bu topraklarda
halkların sömürü ve zulme karşı silahlanma hakkını, adalet arayışını,
hesap sorma hakkını tasfiye etme
amaçlıydı. Halkın emperyalizme karşı
silahlanma hakkı, faşizme karşı illegal
örgütlenme hakkı var olacak mı olmayacak mı... Devrime doğru İhtilalin
Yolu'nda yürünecek mi yoksa yoldan
çıkılıp düzene mi dönülecek... Kısaca
reformist mi olunacak devrimci mi
kalınacak... Karşı-devrim güçleri esas
olarak devrimci hareketimizi hedefliyordu. Nice zaman sonra katillerde
bunu açıkladı zaten. Hedef Cephe'ydi
deyişleri budur. Ya da Amerikan emperyalizminin "Yedi yıl direniş mi
olur" deyişi bir şaşkınlıktan çok bir
kızgınlığı ifade etmektedir. Çünkü
direnişin kırılmasını istiyorlardı. Halkların silahlanma ve illegal örgütlenme
hakkını yani devrimci geleceğini yok
etmek istiyorlardı. Devrimciler için
bunun karşısına doğrudan çıkıp çıkmamaktı mesele. Cepheden karşısına
çıkıp canlarınızla direnecekmisiniz
direnmeyecek misiniz. Sorun buydu.
Oportünizm kaçak güreşmeyi, Cepheliler direnmeyi seçti. Diyebiliriz
ki biz devrimi seçtik oportünistler
demokrasicilik oyununu seçtiler. Şimdi herkes kendi seçiminin gerçeğini
yaşıyor.
Tecrit-teslimiyet saldırısı karşısında MLKP, TİKB, TKP/ML direniş
kararlılığı gösteremediler. Direnişe
başlamadılar.Bunların tavrını : “Kaymak tabakayı koruyalım" yaklaşımları özetler. Kendilerini o gün
kaymak tabaka olarak görenleri bugün
TÜSİAD yöneticileri ile “gülücükler
saçarak” el sıkışırken görmek şaşırtıcı
değil.
Bizimle birlikte direnişe başlayanlar ise direnişi sonuna kadar sürdüremediler.

Yürüyüş: Neden?
Ümit İlter: Bunun cevabı çokça
verildi. Kısaca yinelersek, şöyle söy-

leyebiliriz. Direnmek için devrimci
olmak gerekir. Bunlar devrimci değildir. Öyle söylediklerine bakmayın.
Pratiklerine bakın. Bunlar küçük burjuva solcusudur. Oportünisttir. Kararlı
olamazlar. Çünkü ideolojik sağlamlıkları yoktur. Bakın tarihsel bir
direniş yaşanıyor. TKP/ML tutsakları
düşmanın ellerine tutuşturduğu megafonla bize teslimiyet çağrısı yapabiliyor. TİKB desen kaymak tabakacılığa soyunuyor. MLKP desen direnişi fırsat bulup hain diye sorguladığı iki insanını yakıyor. PKK
desen önderlik düzeyinde "Farkımızı
koyduk iyi oldu" diyor. Bu tabloda
devrimciliğin D'si bile yoktur.
Halkın kurtuluşuna sırtını dönenler
emperyalizmin politikalarını bozamazlar. Özgür Tutsaklık ise, emperyalistlerin tutsaklık koşullarında dayattığı politikaları bozmaktır.

Yürüyüş: Bu yanıyla direnişler
aynı direniş geleneğinin
halkaları diyebiliriz değil mi?
Ümit İlter: Evet. Hapishanelerdeki Özgür Tutsakların direnişleri
birbirinin üzerinde yükselir ve aynı
yolda ilerlenir. Ahmet İbili'nin ifadesiyle söylersek: Bir Canım Var
Feda Olsun Halkıma gerçeğinde somutlanan feda kültürüdür bu. Devrim,
hapishanelerde bile boyun eğmez.
Kahramanlık destanlarının özü budur.
Devrimciler, tutsaklık koşullarında
bile halk ve vatan sevgilerinden vaz
geçmezler. Devrimci inançlarını ölümüne savunurlar. Bunun içerisi dışarısı da yoktur aslında. Devrime,
devrimciliğe, halkın devrimci geleceğine saldırıldığında devrimcilerin
görevi direnmektir. Direniş doğası
gereği feda ruhunu barındırır. Barındırmıyorsa zaten direnilemez. Bu
yanıyla ülkemiz hapishaneleri faşizmin teslimiyet kaleleri olmaktan çıkartılıp devrimin direniş odaklarına
çevrilmiştir. İşte böyle olduğu içindirki halkımız yeri geldiğinde "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur"
sloganı atmaktadır. Özgür Tutsakların
yaptığı ise bu onuru ezdirmemektir.
Yeri gelince ölünür ama boyun eğilmez. İçerde Ahmet İbili olanlar,

dışarda Şanlı Alişan olurlar. İçerde
İdil olanlar dışarda Elif Sultan
olurlar. Bizim gerçeğimiz budur...

Yürüyüş: Dünya devrim tarihinde
de birçok hapishane direniş örnekleri var… Saygon zindanları,
Kaplan Kafesleri, Latin Amerika,
Avrupa hapishaneleri örnekleri
var… Ve ülkemizdeki hapishane
direnişleri, yaratılan gelenekler,
devrimci tutsaklık ve özgür tutsaklık geleneği hakkında ne söylemek
istersiniz?

Ümit İlter: Dünya halkları olarak
tarihimize kanla yazılan tüm direnişlere selam olsun. Halkların sömürü
ve zulümden kurtuluşu için savaşanlar
için tutsak düştüklerinde mücadele
sona ermez. Sadece biçim değiştirir.
Savaş artık kendine has bir mevzide
direniş olarak sürecektir. Bu direnişin
özü, düşmana boyun eğmemektir.
Bu bir irade savaşıdır. Halk düşmanları teslimiyet dayatmış, halkların
öncüleride ölümüne direnmiştir. Bu
direnişi gösteremeyenler halklarına
şu ya da bu biçimde ihanet ederler.
Etmişlerdir. Dünya devrim tarihinde
hapishane direnişleri özgün bir yer
tutar. Bu direnişler bizim onurumuzdur. Yenilmezliğimizin ilanıdır. Devrimci şairimiz Nazım Hikmet ustamızın dediği gibi asıl iş teslim olmamaktadır. Kaplan Kafeslerinden
Ulrike Meinhoflar'a, halk düşmanlarına boyun eğmeyenler bizim dostumuzdur. Açık olan şu ki düşmanın
tutsaklık koşullarında direnemeyenler
zafer de kazanamazlar. Bizler devrimciler olarak, Vietnam'dan Anadolu'ya Kaplan Kafesleri'nden F tipi
tecrit işkencesine direndik. Direnmenin kendisi zaferdir. Sözkonusu
olan devrimci iradenin zaferidir.
Böyle bir iradeye tarihleri boyunca
sahip olmayan oportünizmin anlamadığı da budur. Bunlar Kaplan Kafesleri'ndeki direnişi romanlardan
okur ama aynı direnişi tarihe yazamazlar. Ülkemizdeki Özgür Tutsaklık
geleneği dünya halklarının tutsaklık
koşullarındaki direniş geleneğinin
Marksist-Leninist halkasıdır. Hallaçı Mansur'un tutsaklık koşullarındaki
direnişi de bizimdir. Pir Sultan'ın Si-

İŞBİRLİKÇİ AKP’DEN HESAP SORDUK SORACAĞIZ

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

35

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

vas'ın Toprak kalesine hapsedildiğindeki direnişi de bizimdir. Campanella'nın uzun tutsaklığı içinde düşüncelerinden vaz geçmeyişi de bizimdir. Nazilere karşı Toplama Kamplarında direniş örgütleyenlerde biziz.
Ulrikeler'in boyun eğmezliği de bizimdir. Zulmün karanlığını kibrit çöpüyle tutuşturanlarda bizimdir. Halk
düşmanlarına karşı direnenler bizimdir.
Özgür Tutsaklığın kökleri derindir.
Özgür Tutsaklık, halk düşmanlarının
karşısında devrimin zaferidir. Bu bir
gelenek olmuştur artık. Çok genç
bir arkadaşımızı F tipinde "süngerli
oda" olarak bilinen işkence hücresine
kapatmışlar. Önce biraz çekinmiş
ama sonra Şenay anaları, Cananları,
122'leri düşününce bir güç, bir güven
gelmiş. Kendisini yalnız ve güçsüz
hissetmemiş artık. İşte bu güç ve
güven, moral üstünlüktür. Zafer budur.
Evet, halk düşmanı iktidarı yıkana
kadar hapishaneler olacak ama bizimde Özgür Tutsaklık geleneğimiz
gelişerek sürecek ve her koşulda düşmanla çatışılacak. Dayı'nın, hareketimizin Özgür Tutsaklığı nakış nakış
tarihe işlemesi devrime dair stratejik
bir karar olmuştur. Hapishaneler devrimin direniş kaleleri mi yoksa karşı-devrimin yılgınlık yayan bataklığı
mı olacaktır. Özgür Tutsaklık bu sorunun devrimci cevabı olmuştur.

Yürüyüş: Hapishane direnişleri

aynı zamanda ülkemizdeki devrim
mücadelesinin de bir yansıması olmuştur. Burada özellikle özgür
tutsaklığın yaratılması ve özgür
tutsaklık üzerinde durmak istiyoruz? Nedir özgür tutsaklık?

Ümit İlter: Özgür Tutsaklık,
tutsaklık koşullarındaki devrimciliktir.
Devrimci niçin devrimciyse, tutsaklık
koşullarında da o nedenle Özgür Tutsaktır. Bu gelenek ülkemizde Mahirler'in tutsaklığı ile başlamışsa da
geleneğe dönüşmesi Dayı'mızın 12
Eylül koşullarında örgütlemesiyle
mümkün olmuştur. O günden sonrada
Özgür Tutsaklık hapishaneleri direniş
mevzisine çevirmiştir. Kim dışarda
ne için ve nasıl mücadele ediyorsa
tutsaklık koşullarında da öyle direnir
ya da direnmez. Dışarda emperyalizme ve işbirlikçilerine cepheden
savaşmayan, kurşun sıkmayanlar içerde de direnmeyip kaçak güreşmişlerdir. Bu yanıyla tutsaklık koşullarında daima iki çizgi var olmuştur.
İlki Özgür Tutsaklık, ikincisi solun
direniş kaçkını çizgisi. Oportünizm
bu gerçeğini örtbas edebilmek için
lafazanlık yapar ama işin özü budur.
Dayı, 12 Eylül'e karşı şöyle demişti: “Amerikancı Faşist Cunta
Halkı Teslim Alamayacak...” Özgür
Tutsaklığın özü işte budur. Halka
dayatılan teslimiyete tutsaklık koşullarında boyun eğmemektir. Yoldaşlarımız halkın yenilmezliğini 12

Eylül hapishanelerinde ilmek ilmek
örmüşlerdir. Bu yenilmezliğin mayasında halk ve vatan sevgisi vardır.
Özgür Tutsaklık, tutsaklık koşullarında halk ve vatan sevgisini savunarak büyütmektir. Arası ortası yok,
halkını sevmeyen halk düşmanlarının
dayatmalarına şu ya da bu biçimde
mahkum olur. Devrimcilerin bu mahkumiyete boyun eğmemesinin adı
Özgür Tutsaklıktır. Özgürlük, devrimciliğinizdir. Özgürlük, halk ve
vatan sevginizdir. Özgürlük, komün
anlayışınızdır, örgütlülüğünüzdür, direnişinizdir. Düşman size boyun eğdirmek ister, özgür tutsaklık bu dayatma karşısında baş kaldırmaktır.
Sınıf bilincini, tutsaklık koşullarına
sürte sürte keskinleştirdiğin sınıf kiniyle bileylemektir özgür tutsaklık.
Düşmanın baskı, hak gaspı, saldırı,
işkence, sürgün, tecritine karşı her
an direniş içinde olmaktır. Dışarda
süregiden kavgadan bir an bile kopmadan yaşamaktır. Kısaca, Özgür
Tutsaklık, halkın yenilmezliğinin hapishanelerdeki adıdır. Halkı niçin
yenemezler? Çünkü, halkın özünde
devrimci irade vardır. İşte bu iradeyi
hapishanelerde büyütmektir. Özgür
Tutsaklık, düşmanı sizi tutsak aldığına bin pişman etmektir. Amerikan emperyalizminin Büyük Direnişimiz karşısında söyledikleri, işte
bu yenilginin, acizliğin ifadesidir.

Sürecek

Asaf Eşgünoğlu’nu Öldürtmeyeceğiz,
Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz!
Faşizm, devrimcilere ve devrimci tutsaklara yönelik
imha ve katliam politikalarını, hasta tutsakları tedavi etmeyerek hayata geçirmeye çalışıyor. Bu politika, bugün
AKP eliyle sürdürülen bir devlet politikasıdır. Bunun bilincinde hareket eden Okmeydanı Halk Cephesi ve DevGenç Asaf Eşgünoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili 20
Temmuz'da bir açıklama yaptılar. Açıklamada "Okmeydanı’nda yaklaşık 1 ay önce gizli tanık ifadeleri ve polis
komplosuyla tutuklanan Halk Cepheli Asaf Eşgünoğlu,
tutuklu bulunduğu Silivri Hapishanesi’nde kan kusmaya
başladı. Daha önce Güler Zere, Yasemin Karadağ ve bir
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çok devrimci tutsağa da
saldırmışlardı. 1 haftadan
beri kan kusan Asaf Eşgünoğlu, hiçbir gerekçe gösterilmeden tedavi hakkı engelleniyor. Asaf Eşgünoğlu,
Halk Cepheli ve aynı zamanda Berkin Elvan’ın polis tarafından katledilmesinin
görgü tanığıdır. Sadece bunlar bile AKP’nin saldırısına
uğramasına yetiyor. Asaf’ı hapishanede katletmek istiyor.
Asaf’ın katledilmesine izin vermeyeceğiz" denildi.

KATLİAMIN SORUMLUSU EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR

Tecrit Geciken Mektuptur

Özgür Tutsaklardan
Aşağıda Kırıklar Hapishanesi’nden
postalanan bir mektubu tecriti ifade etmek
için yayınlıyoruz.
Mektubun içeriği tecriti anlatmıyor, 12
Nisan’da Bakırköy’de Grup Yorum’un
AKP tarafından yasaklandığı için yapılamayan konserinin yasaklandığından
haberi olmayan Özgür Tutsak o gün için
yaşadığı duyguları paylaşmış mektubunda. Ancak mektubun duvarları aşıp bizim elimize gelmesi ayları bulmuş... Üç
ay önce, yasaklandığından haberi olmadan Bağımsızlık Konseri için yaşanan coşkuyu paylaşmak için mektubu yayınlıyoruz. Tecriti parçalayan Özgür Tutsaklarımıza selam olsun...
***
Kırıklar’ın tecrit hücrelerinden,
Ege’nin, Ali Rıza’ların Buca’sından selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Elbette ki
cümleten Bahtiyar’ız… Bugün 12 Nisan… Tüm hapishaneler, mahalleler, sokaklar gibi burası da Bakırköy-Bağımsızlık Meydanı bugün. Tecrit duvarlarını marşlarımız- şarkılarımızla bir kez daha
inlettik. “Sevdaya yasak koyanın, dünyada yeri olmaz” dedik. “Türküler Susmaz Halaylar Sürer” diyerek kurduk halaylarımızı. Dışarıdaki direniş senfonisi,
umudun korosuna kattık sesimizi…
“Özgür Tutsak” marşımızı söylerken
gözümüzün önünde üç fidanımız belirdi
bir kez daha. Özgür Tutsaklığın hakkını
verenler, tutsaklığı geride bırakıp özgürlüğü kuşanarak koşarlar kavgaya, yarınlara. Şafak, Bahtiyar ve Elif Sultan’ımız öyle yapmışlardır, Alişanlar’ın,
Hasan Selimler’ in yolunu takip ederek
varmışlardır “oraya” varılabilecek en
değerli , en yüce mevkiye… Özgür Tutsaklığı devrimin okuluna çevirenlere,
BİN SELAM!
Sözü burada Bahtiyar’ımıza bırakalım
ve bakalım tahliyesinden önceki mektu-

bunda neler diyordu bizlere: “…
Hasan Ferit’imizin resmiyle geldim
sohbete. Mahkemeyi 19 Kasım’a
ertelemişler. ‘Dünyanın en büyük
adliyesi’ diye övündükleri yerde büyük salon bulamıyorlarmış ne hikmetse! Davayı başka bir yere kaçırmaya çalışıyorlar. Nereye kaçırsalar boş, peşlerinde olacağız
adaleti sağlayana kadar. Ve adaleti Çuhadarlarımız’la, Muharremlerimiz’le
sağlayacağız, bunu da çoktan ilan ettik zaten. Bunu bildiklerinden saldırmaya devam ediyorlar tüm çaresiz, aciz halleriyle…
Önceki mektupta Soma’da katledilen
307 canımızdan bahsediyorduk. Bitmiyor
katliamları, bu düzende bitmeyecek de,
biliyoruz ama eli kolu bağlı da durmayacağız, pişman edeceğiz. 10 inşaat işçisinin hesabını da yazdık defterimize, öfkesiyle vuracağız and olsun!” ( 19 Eylül
2014 tarihli mektubundan) İşte Bahtiyar’lık budur. Bahtiyar’ımız tecrit hücrelerinin duvarlarına sürte sürte öfkesini
bileylemiş ve söylediklerini yapmanın,
düşlerimizi gerçek kılmanın huzuruyla
düşmüştür toprağa.
Tekirdağ’ın tecrit hücresinde DevGenç’liler hiç eksik olmamıştır. DevGenç’lilerin olduğu her yer gibi Tekirdağ’da da coşkularıyla, dinamizmleriyle,
yaratıcılıklarıyla kendilerini belli ederler.
Tekirdağ’daki Dev-Genç postasının emektarlarından biri de Şafak’tır. Bahtiyar
yoldaşıyla orada da omuz omuzadırlar…
Avukatlara savunma hakkımıza yönelik saldırının karşısında Şafaklar vardır. Cam fanus-akvaryum dayatması başladığında, ilk tekmeyi atanlardan birisidir Şafak. O tekme, hukuksuzluğa-adaletsizliğe atılmıştır. Yaşadığı saldırıların
ardından şöyle yazıyordu Şafak: “Bu zincir böyle kırılacak! Ama mutlaka kırılacak…” Haklıdır kavgamızın Şafak’ı,
içeride-dışarıda her yerde, tekmeyle-tokatla, diş ile tırnak ile öfkemizin çelike
dönmüş haliyle, her araç ve biçimde
“ilk” ve “tekrarlar ”la adalet mücadelesinin bir parçası olmaya ve zincirleri birer ikişer kırmaya devam edeceğiz…
Zinciri kırmanın ustalarından biri de
Sabo’nun kızı Elif Sultan’dır. Umudun
Tanya’sı, tutsakken yazdığı mektuplarında

şöyle diyordu: “… Seyit Rıza’nın ünlü
bir sözü var. ‘Ben sizin oyunlarınızla, hilelerinizle baş edemedim bu bana dert
oldu, ben de sizin önünüzde diz çökmedim bu da size dert olsun.’ O günden bu
güne yüzler, biçim değişse de yaşananlar aynı… Seyit Rıza diye girmişken belirteyim Burdur’da büyümüş bir Dersimliyim. Gençlik baskınıyla tutuklandım
yani Dev- Genç’liyim… Kocaeli’nde çalışırken gittiğimiz mahallelerden birinde
daha çok Dersimliler oturuyordu. MuşVartolular da vardı. Böyle bir mahallede bile evdeki yaşlılardan başka Zazaca
bilen, konuşan yoktu. Ben de evin yaşlılarıyla Zazaca konuşuyordum. Bu çok etkili oluyor. Güvenleri artıyordu, kendinden görüyorlardı, uğramadığımızda merak edip soruyorlardı. Hep deriz ya halkın diliyle konuşmak diye. Bir yanı anlaşılır sade olmakta, her halde öteki
yanı da bölgesine, kullandıkları dile
göre değişen kısmı olabilir. Kocaeli’nde
bir mahallede böyle bir etki görüyorsak,
Dersim’de daha da büyür etkisi. Gerillalarımız geliyordu aklıma, gerçekten
güzel olur… Ulusal kimliği kaybetmeden,
sınıfsal özden uzaklaşmadan yola devam
etmek lazım. Baraj yapıldıktan sonraki halini gördün mü Dersim’in? Onlar baraj
kapaklarını kapatıp suları biriktirdiler, biz
de öfkeyi biriktiriyoruz. Bizim öfkemiz o
kapakları kıracak güçte!” ( 27 Aralık
2013 ve 28 Nisan 2013 tarihli mektuplardan)
Sana söz Dersim’in yiğit kızı, bu düzenin kapaklarını da, çarklarını da parçalamaya devam edeceğiz. Sana söz Seyit Rıza’nın savaşçı torunu, Munzurlar özgür akacak, sana söz senin Vatan’a diktiğin o bayrağı biz özgür vatanın dört bir
yanında dalgalandıracağız…
Tarihi kanımızla yazmaya devam
ediyoruz. Kahramanlarımız mektuplarıyla,
eylemleriyle, fedakârlıklarıyla konuşmaya, öğretmeye devam ediyor. Az evvel çektiğimiz halayın başında onlar vardı, halayın sonu Bakırköy’e ulaşmıştı.
“Karanlıklar içinden ŞAFAK’la gel günle gel” demiştik. Evet, gün bizim için doğuyor, Şafaklar bunu müjdeliyor. Son söz
yerine: BAHTİYAR’IZ!
Selamlar ve sevgilerimizle
Kırıklar 1 Nolu F Tipi
Özgür Tutsaklar 12-04-2015
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

KÜÇÜK BEDENLERİN
OMZUNDAKİ AĞIR YÜKLER
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Ülkemizdeki çocuk işçi sayısı her
geçen gün artmaktadır. Okula gitmeyen çocuklar haftalık 54 saat çalışıyorlar. Bizim ülkemizde çocuklar
okuyacaklarına haftada 54 saat zulüm
ve sömürü altında acımasızca eziliyorlar.
Çocuk işçilere dair veriler ve yaşanan olaylar ülkemizdeki çocuk işçilere yönelik yapılan sömürünün yakıcılığını gözler önüne sermektedir. Bu
ağır bilançonun bir kısmından bahsedecek olursak çocuklarımızın daha doğar doğmaz kapitalizm tarafından nasıl sömürüldüğünü anlayabiliriz. Örneğin; ülkemizdeki çocuk işçilerin
dörtte üçü yaralanmış ya da sakatlanmıştır. Çocuk işçilerin ailelerinin birçoğu hayatta kalabilmek adına, çoğu
zaman bir parça ekmek için zorunlu
olarak çocuklarını çalıştırmak zorunda kalıyorlar. Çocuk işçiler normal
maaşın çok çok altında adeta karın tokluğuna çalıştırılmaktadırlar.
Çocuk işçilerin 3’te 1’nin işyerlerinde yemek verilmiyor. Çocuklar
kendi paralarıyla ya da evlerinden yemek getirerek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hatta çoğu zaman aç kalıyorlar.
Çocuk işçilerin çoğu 400 TL’nin altında çalışıyorlar. Patronlar çocukları yarı yarıya fiyatla çalıştırıyorlar. 8
saatten fazla çalıştırıyorlar. Normal kişilerin bile en fazla çalışma saati 8 saattir. Yaşları 10-11 yaşındaki çocuklar
8 saatin üstünde ve yarı yarıya maaşla çalışıyorlar.
DİSK’in raporlarına göre ülkemizde 8 milyon çocuk işçi var. Bu nedenle işsizlik oranı arttıkça çocuk
işçi oranı da artıyor ve çocuklar hayatları pahasına inşaatlarda ve ağır işlerde çalışıyorlar. Ama yasalara göre
inşaat ve ağır işlerde 18 yaşından kü-

çüklerin çalıştırmamaları gerekir. Ancak gözünü para ve kan bürüyen
egemen sınıflar biraz daha fazla para
kazanmak için kendi yasalarını dahi
çiğneyerek katliam ve sömürülerini
küçücük bedenler üzerinden vahşice
sürdürürler.
Bu vahşetin bilançosu ülkemiz
açısından çok ağır olmuştur. Son 13
yılda 127 çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuklar sokaklarda oyun oynayacaklarına yaz tatillerini sosyal faaliyetlerle dolduracaklarına inşaatlarda ölümün eşiğinde yaşıyorlar.
2015’in Mart ayında 4 çocuk işçi
hayatını kaybetti. 5 Temmuz 2015’de
Manisa’da işçi taşıyan ve süt taşıyan
TIR’ın çarpışması sonucunda 15 işçi
hayatını kaybetmişti. Aralarında 15
yaşında bayramlık kıyafeti almak
için çalışan bir çocuk işçi de vardı. Bu
örnekler ülkemizdeki çocuk işçi gerçeğinin sadece bir kısmıdır. Çocuklar
üzerinden dönen bu azgın sömürüye
dur demek için ülkemizdeki bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesini
yükseltmeliyiz. Bu adaletsizliğe son
vermek çocuklarımızın kapitalizmin
vahşi sömürüsü altında ezilmesini,
katledilmesini önlemek halkın örgütlü mücadelesinden geçiyor.
Bizler çocukların küçücük bedenleriyle ezilmediği, çocukların
açlıktan ölmediği, polis kurşunuyla katledilmediği bir ülke istiyoruz.
Ve bu sadece sosyalist sistemde
mevcuttur, çocuklar için yürüttüğümüz adalet mücadelesini mutlaka kazanacağız. Ve bir gün mutlaka çocukların katledilmediği, çocukların
ete, süte doyduğu, oyunlar oynayıp
mutlu olduğu bir ülkeye uyanacağız.

LİSELİ DEV-GENÇ
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CERATTEPE'Yİ EMPERYALİSTLERE
PEŞKEŞ ÇEKEN AKP'DİR!
Artvin'de Cerattepe
ve Genya bölgelerinde
Cengiz İnşaat tarafından işletilmesi planlanan gümüş, bakır ve
siyanürlü altın madeni
işletmesine karşı halk
20 yıldır direniyor.
Kanadalı Cominco
firmasının ruhsat aldığı 1992 yılından
bu yana pek çok kez iptal edilen,
ancak sürekli yeniden önü açılan
maden işletmesi mahkeme kararını
bile beklemeden maden aramaya başlamak istedi ama halk bu madene
izin vermedi, vermiyor. Halk maden
şirketine karşı yaylalarını korumak
için nöbet tutuyor.
1992 yılında Kanadalı Cominco
Madencilik A.Ş bölgede maden aramak için ruhsat aldı. Ancak Artvin
halkının tepkileri sonucu Cominco
A.Ş'nin çalışmalarını Valilik durdurmak zorunda kaldı.
Mahkemenin bu kararının ardından emperyalistlerin maden şirketleri
vazgeçmedi. Cominco'nun işletemediği ruhsat sahası, bir başka Kanada
firması olan Çayeli Bakır'ı işleten
İnmet'e devredildi. Bu arada demokratik kitle örgütleri tarafından Cerattepe’de verilen iki ayrı ruhsatın
iptali için Erzurum İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, ruhsatları iptal etti. Ancak Danıştay iki
ayrı dava açılmasını gerekçe göstererek davayı usul yönünden bozdu.
Mahkemenin ruhsatların iptaline ilişkin kararı 2009 yılında Danıştay tarafından da onaylandı. Mahkeme,
verdiği kararında ruhsat verilen alanın
milli park ve turizm alanlarıyla iç
içe olan bir bölge olduğunu, heyelan
riski içerdiği, biyolojik çeşitliliğin
zarar gördüğünü, ülke ekonomisine
de bir katkısının olmadığını söylüyordu. Ama maden şirketleri vazgeçmediler. Projelerinde kimi değişiklikler yaparak yeni bir ÇED raporu
düzenlediler. Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı ise yeni ÇED raporuna olumlu
görüş verdi. Temmuz 2013'te yeni
ÇED raporunu gören Artvin halkı
Rize İdare Mahkemesi'nde bir dava
daha açtı. Mahkeme hala sürüyor.
Artvin halkının başından bu yana
karşı çıktığı maden projesiyle ilgili
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
onayladığı ÇED Raporunda, 31 hektarlık alanda kesilmesi planlanan
ağaç sayısının 51 bin 300 adet olduğu belirtiliyor. Maden ruhsatı verilen alanın 4 bin 156 hektarlık araziyi kapsadığı düşünüldüğünde kesilecek ağaç sayısının milyonları geçeceği belirtiliyor.
Diğer yandan ise 25 bin kişinin
içme suyu kaynaklarının bulunduğu
Cerattepe ve Genya bölgesinde kurulmak istenen maden, eğer hayata
geçerse Artvin tümden topraklarını
terk etmek zorunda kalabilir.
Emperyalizm ülkemizde içsel bir
olgudur.
Emperyalistler Cerattepe’de 20
yıldır ülkemizin en güzel yerlerini
sömürmek istiyor. Artvin halkı ise
20 yıldır buna direniyor.. Emperyalistler ise vazgeçmiyor, hala sömürmek, hala Cerattepe’de maden ocağı
kurmak istiyor. Halk direnmese her
şeyi alıp götürecekler. Sadece Cerattepe’de değil ülkemizin her yerinde
emperyalist şirketler ülkemizin yer
altı, yer üstü zenginliklerini alıp götürüyorlar.
Emperyalistler için halkın suyu
kirlenecekmiş, göç etmek zorunda
kalacakmış, aç-susuz kalacakmış hiç
önemli değil. Emperyalistler için

önemli olan tek bir şey
var: Kar! Şayet kar getirecekse, para getirecekse halkın suyu da
kirletilebilir, geçim kaynakları da kurutulabilir,
aç da bırakılabilir. Bunların hiçbiri emperyalistler için önemli değil.
Onlarca yıldır ülkemizde emperyalistler bu sömürüyü sürdürüyor. AKP
ise ülkemizi emperyalistlere peşkeş
çekiyor. "Gelin, daha fazla sömürün,
daha fazla götürün" diyor.
AKP'nin bakanlarından Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yaptığı açıklama ise daha fazla
söze yer bırakmıyor.
Kafkasör Yaylası’nda bulunan
Cerattepe’deki çalışmalara ilişkin
konuşan Bakan Yıldız'a “Kaç ağaç
kesilecek" diye soran muhabire “Teleferik yeri var binlerce ağaç kesildi.
Hemşerilerimizin kullanması için
kötü mü oldu? O ne kadar makulse
maden işleri o kadar makuldür.
Orada kesilenle mukayese edilemeyecek kadar” diye cevap veriyor.
Sonuç olarak;
1- Cerattepe'de açılacak olan maden halk için değil, emperyalistlerin
çıkarları için açılmak istenmektedir.
Halka hiçbir faydası yoktur.
2- Açılacak olan maden ile bölgede milyonlarca ağaç kesilecek, su
kaynakları kuruyacak. Bunların sonucu olarak Artvin halkının tamamen
göç etmek zorunda kalması bile söz
konusu olabilir.
3- Orada şimdiye kadar maden
açılmaması mahkemelerin iyi niyetinin değil, halkın mücadelesinin sonucudur. Halkın mücadelesi olmasa
şimdiye kadar yüz defa bu maden
açılırdı.
4- Yaylalarımızı, ormanlarımızı,
doğal zenginliklerimizi korumanın
tek yolu emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı mücadele etmektir.
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Cepheliler;
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
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“Yüreklerimizin gönderinde
Çelik bir yıldız olan
Yoldaşlara sözümüz var
Direneceğiz özgürlüğe olan hasreti
Zulmün olduğu her noktaya
Tırnaklarımızla kazıyacağız zaferi”
(B.BRECHT)
Dev-Genç’li Şafak, Bahtiyar ve
Elif Sultan… “Partinin yıldızı genç
yapıcılar” zulmün olduğu, adaletin olmadığı ülkemizde kanlarını akıtarak,
savaşıp hesap sordular, halkın adaletini uyguladılar.
Ezilenlerin kavgasının şairi
Brecht’in üstteki şiirini şiir defterine
yazan Elif Sultan, kavganın şehirleriyle
yüreğini doldurup savaş arkadaşlarının
hesabını sordu, hayatıyla bir destan
yazdı.
“Bir takım insanlar vardır/ hani olmasalar daha iyi
Onunsa hemen duyulur eksikliği
Zulmün gücünü arttırdığında gitgide /yitirir çok kişi cesaretini
Dimdik durur o daha bir cesaretle/yöneltir yığınları kavgaya
Bir dilim ekmek, bir bardak çay/ve
ballı ekmeği adına”
Yaratıcıydı Şafak her soruna mutlaka bir çözüm yolu bulurdu. Sonuç
alana kadar pes etmezdi.
Kalender bir insandır Bahtiyar. Sıcaktı. Yoldaşlık ilişkilerinde sıcaklık insana güç verirdi, bilirdi. Paylaşımlarında içtendi.
Kararlı ve militandı Elif Sultan
kafasına koyduğunu yapardı.
Bu yüzden hep duyacağız eksikliklerini. Halkın ekmeği adalet uğruna
dimdik yürüdüler zulmün üstüne; cesaret ve cüretle hep duyacağız eksikliklerini hissettirmeyeceğiz düşmana.
Çünkü her Cepheli birer aday; Şafak
Bahtiyar ve Elif olmaya.
“Sorar Milliyete: Nereden çıktın?”
“Sorar düşünceye: kimin yararınasın?”
Suskunluğun egemen olduğu yerde/çınlayan onun sesidir.
Zulüm kol geziyorsa ve
yazgıyı/suçlamaktaysa insanlar.
Adıyla söyler o, suçlu kimdir?

Şafak, Bahtiyar, Elif
Olma Zamanıdır!

Sordular, çoğaldılar düzeni, iç dış
düşmanı ve geliştiler, güçlendiler.
Açık ve samimiydi Elif Sultan.
Nasıl düşündü ve yaptıysa paylaştı.
Açık ve samimi oldu ve devrimciliğini büyüttü. Savaşma coşkusu ve kararlılığı böyle büyür dedi. O coşku ve
kararlılıkla da savaşa koştu. Hedef gösterildi ve fakat o asla taviz vermedi ilke
ve kurallı yaşamaktan ve düşünmekten.
“Kapsayıcıydı Şafak, Partiye bağlıydı. Parti diyorsa, yerine getirilecektir. Şehit düştüğü güne kadar kendisine verilen her görevi tereddütsüz
yerine getirdi”
Yoldaşlık bilinci güçlüydü Bahtiyar’ın halk kurtuluş savaşını Kevser
Mırzak’ın şehit düşmesinden sonra
kavganın yolunu, savaşı seçti. Küçük
büyük iş demedi, tutsaklıklar yaşandı.
Tereddütsüz hesap sorma bilinciyle savaşa koştu.
Onu sürgün ettikleri yere/ gider isyan.
Ve sürülüp çıkarıldığı yerde/kalır
öfke (Devrimciye Övgü-B. Brecht)
Katlettiler onları içimizden en iyilerini, “partinin yıldızı genç yapıcıları” Cephelileri. Onlar adalet için savaştılar, kanlarını akıttılar. Kararlı ve
militandılar soğukkanlı ve coşku doluydular. Tereddütsüzdüler ve yaşadıkları zorlukları alt ederek savaşa, mücadeleye koştular.
Çaldığında savaş koşusu geri durmadılar. “varsa cesaretiniz gelin”
diyerek, elini kolunu sallayarak zulmün
karargahına yürüyerek, kanla yazılan
tarihimizde yeni bir gelenek yarattılar.
BİZİ büyüterek yüreklerimize yerleştiler. Bayraklarını devraldık. Şairin

dediği gibi “kızıl kanımız kurumamış
gücümüzün ateşiyle kaynıyor.” Düşmandan yoldaşlarımıza hesabını sorma hırsıyla, onların alkanlarıyla atardamarlarımızda ateşle dolaşıyor.
Tüm Cepheliler, Şafak, Bahtiyar, Elif
Sultan olma, onlar gibi adaletin savaşçısı olma bilinciyle soluk alıyor. Tüm
Cepheliler biliyor; onlar gibi olmak; iki
misli enerjiyle, iki misli öfke kinle çalışmak, iki misli yorulmak bilmez bir
güç ve istekle çalışmak, değişip dönüşmek ve savaşmak demektir.
Şafak, Bahtiyar, Elif Sultan olmak; onlar gibi adaletin savaşçısı
olma bilinciyle soluk alıyor. Tüm
Cepheliler biliyor; onlar gibi olmak iki
misli enerjiyle, iki misli öfke ve kinle iki misli yorulmak bilmez bir güç ve
istekle çalışmak, değişip dönüşmek ve
savaşmak demektir.
Şafak, Bahtiyar, Elif Sultan olmak
halkımıza, yoldaşlarımıza bağlılığımızla, kazanacağımızın yaratıcısı kahraman şehitlerimizin cesareti ve cüretiyle, yaratıcılığı ve kararlılığıyla donanma ve onların yerini doldurma bilinciyle hareket eder.
Düşman! Adalet savaşçılarımız yaşıyor! Onlar sizi yine bulacaklar. Heyheylerinde onların hesabını sorma hırsıyla ve fakat üç değil, üç yüzler, üç
binler, gün gelip milyonlar olarak.
Tüm Cepheliler olarak; kahraman
yoldaşlarımızın önünde saygıyla eğiliyor, Şafak, Bahtiyar, Elif Sultan
olma sözü veriyor. Her Cephelinin onlar gibi olmak için kendisiyle yarışmaya başladığını kahraman yoldaşlarımız ve halkımıza duyuruyoruz.
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ADALETSİZ DÜZENİ,
ADALETSİZLİĞİ EN ÇOK
YAŞAYANLAR YIKACAK!
ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI ARDIR
Vatanı ve halkı için halk düşmanlarına karşı sınıf kini ve hesap sorma
arzusuyla dolu, savaşın içinde canını
sakınmadan ortaya koymasıyla bunu
kanıtlamış şehitlerimiz, adaletsizliğe
karşı neden devrimci olmak gerektiğini şöyle anlatıyorlar:
* "İnsanların aç olduğu bir ülkede
hiçbir şey olmamış gibi gıda mühendisliği yapamam" (Ahmet İbili)
* “Tüm değerlerimizin yağmalandığı, alt-üst edilmek istendiği,
adalete, ahlaka, onura dair kırıntının
dahi bırakılmak istenmediği koşullarda her şeyimizle direnmekten, savaşmaktan başka yol görmüyorum.”
(Fatma Tokay Köse)
* "Adalet için, özgürlük için, onurlu bir yaşam için ben her şeye hazırım." (Murat Çoban)
* "Bana göre hareket... Açlıktan
ya da hastane kapılarında, emekli
kuyruklarında kimsenin ölmemesi
demek. Hareket umut demek. Hareket;
ekmeğe, adalete, eşitliğe, özgürlüğe
ve özgür vatana duyulan özlem demek.
Kısacası
hareket
gelecek
demek."(Şengül Akkurt)
* "İnsanlarımız aç, yoksul, evsiz,
adaletsiz bırakılmış, vatanımızın her
karış toprağı emperyalizmin işgali
altında. Parti-Cephemiz bu tabloyu
değiştirebilecek tek güç, açların, yoksulların kurtuluş umududur. Tepeden
tırnağa adaletsiz bir düzende adaletin
temsilcisidir. Bu nedenle hareketimize
kopmayacak biçimde bağladım kaderimi. Çünkü bu tabloya gözünü
kapatarak yaşayamam ben. PartiCephemiz bana bu tabloyu değiştirmek için doğru yolu gösteren kılavuzumdur." (Hasan Selim Gönen)
* "19 yaşında bir gencim. Ülkemizden ve dünyanın pekçok yerinde
var olan eşitsizliğe, sömürüye, adaletsizliğe, karşıyım. İnsanca yaşaya-

bildiğimiz bir ülke istiyorum.
ADALET, BİLENMİŞ KILIÇTAN DAHA
İnsan olmanın gereği, düşün- KESKİNDİR. ADALET ERDEMLERİN KRALİmek, sorgulamak ona göre davÇESİDİR. CEZALANDIRMAZSANIZ, SİZ DE
ranmaktır. Herkes üç mevsimdir
ADALETSİZLİKTEN SUÇLU OLURSUNUZ.
yaşanan direnişi düşünüp sorguladığında bu direnişin kendi dire(Latin Atasözü)
nişi, kendi hakları olduğunu görecektir." (Özlem Durakcan)
yorum." (Fatma Koyupınar)
* "Ne bizim halklarımız, ne de
* "Adaletsizliğiniz var olduğu südünya halkları böylesi iğrenç bir yarece halkın adaletinden kaçamazsınız.
şamı, böyle adaletsizliklerle dolu bir
Yine geleceğim." (Eyüp Beyaz)
dünyayı hak etmiyor. Ve bizler bunu
* "Merivan'ı gazetelerde okumuşdahi düşünmeyelim (bırakalım desundur. Hani şu Manisa'da 2 yaşında
ğiştirmemizi) diye böyle hücrelerde
açlığa mahkum edilip de ölen Merivan
yaşatılıyoruz." (Fatma Koyupınar)
EFE. İşte zulmün yasası. Kimini aç* "Yoldaşlarım, bizi sömürenlerlıktan öldürüyor. Kimini yasa çıkartıp
den, aç-yoksul bırakanlardan, işsiz
beslemeye kalkıyor. Kimine elimde
bırakanlardan, evlerimizi yıkmak isölmen yasak diyor. Daha doğar doğteyenlerden, vatanımızı emperyalistmaz 300 dolar borç yüklüyor... Hır- Sayı: 479
lere parsel parsel satanlardan, halsızların yalandan başka sığınacakları
kımızı iliklerine kadar sömürenlerden,
Yürüyüş
ne var ki değil mi? Aslında yalan ve
sağlıksız, eğitimsiz bırakanlardan he26 Temmuz
demagojileri hükmünü kaybetti. Sussap soracağız. Halkımızı adaletsiz
2015
kunlukla da boğulmayan bir irade
bırakmayacağız. Adaleti biz sağlagücüne sahibiz." (Yusuf Kutlu)
yacağız. Biriken öfkemiz ve kinimiz
var düşmana, sabrımız sonsuz değil.
* "Bizimde günümüz geliyor, hesap
Bu öfke ve kinimizle, bizi diri diri
günümüz. Cananlarımızın canını
yakanlardan, katledenlerden hesap
alanların canını alacağız. Bu öfke
soracağız. 122 yoldaşımızın hesabını
hiçbir zaman kınına girmeyecek. Yüsoracak, Dayımızın vasiyetini yerine
rüyeceğiz dalgalar gibi." (İbrahim
getireceğiz." (İbrahim Çuhadar)
Erler)
* “Bize bu dayanılmaz acıları
* "Mücadele konusundaki ısrarım
yaşatanlardan, halkımızı on binlerle
yaşadığım yoksulluktan dolayı düzene
katledenlerden, cenazelerimize bile
duyduğum kin ve öfkedendir." (Songül
hayvan leşi muamelesi yapanlardan
Koçyiğit)
hesap soracağız." (Hüsamettin Ci* "Çok acı yaşadık ama acıları
ner)
yaşadığımızla kalmamayı bilerek ya* "Daha insanca bir yaşam için,
şamayı ya da yaşadığımız acıların
insanların daha iyi yaşaması ve daha
hesabını sormayı da öğrenmek gerek."
mutlu olması için savaştım, savaşı(Gülnihal Yılmaz)
yorum. Emek verdim, veriyorum. Ve
* "Mahallemizde hep elektrik kebu emeğe sahip çıkıyorum. Halkım
silirdi. Çoğu zaman karanlıkta kadilini kullanabilsin, çalışan karşılığını
lırdık. Ancak kimse ilgilenmezdi. Healabilsin istiyorum. Kısacası sömümen ötemizdeki zengin mahallesi
rüsüz bir dünya istiyorum. Bu sömüAtaköy'de ise hiç elektrik kesildiğini
rüyü neden olanlardan nefret ediyogörmezdik. Bir gün elektrik kesildiğini
rum. Tekellerden, Bushlardan, Holgördük Ataköy'de. Sevinmiştik. Zendinglerden, Sabancılardan, Koçlarginlerin elektriklerinin kesilmesi bile
dan, Tayyiplerden, insanlara sömürü
bizi sevindiriyordu, mutlu ediyordu
ve zulmü getirdikleri için nefret ediçocuk aklımızla." (Sedat Karakurt)
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Hasan Ferit'in Hesabını Soracağız!
Bu Ülkede Adalet Yok!
Adaleti Bizler
Sağlayacağız!
1 Mayıs Mahallesi Adalet Çadırı
2. Gün
1 Mayıs Mahallesi’nde adalet çadırının 2. gününde de sabah erken
saatte sabah temizliği yaparak çadırımızı açtık. Daha sonra adalet kampanyası bildirisi halkımıza dağıtıldı,
caddeden geçenlere verildi. Gün boyu
halkımızın ilgisi yoğundu. Çay içilip
sohbet edildi. Bizi ziyaret edenler,
yanınızda olduklarını ve bu ülkede
adaletin olmadığını ama ellerinden
bir şey gelmediğini söylediler. Bizler
de gelen ziyaretçilerimize örgütlü
mücadele edersek, adaletsizlik yapanlara karşı birlik olursak, adaleti
kendimizin, halkın sağlayacağını anlattık.
Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

3. Gün
1 Mayıs Mahallesi’nde “Adalet
İstiyoruz” çadırımızın 3. gününde
de her gün olduğu gibi sabah erken
saatte temizlik ile güne başladık. Saatler ilerledikçe gün içerisinde çadıra
ziyaretçiler gelmeye başladı. Gülsuyu
Mahallesi’nden gelen ziyaretçilerimizle sohbet edildi. Halkımız sahiplenmenin ne demek olduğunu biliyor
ve gösteriyor. 1 Mayıs Mahallesi’nin
devrimcilerin kanı ile kurulduğunu
bildikleri için direnişi bilip bizleri
sahipleniyorlar. Gün boyu Grup Yorum şarkıları çalındı. Akşam da gençler gelip Yorum şarkılarını söylediler.
Evet, bu ülkede adalet yok. Biz de
bütün ülkede adalet çadırlarımızla
adalet istemeye devam edeceğiz.
4. Gün
17 Temmuz bayramın birinci
günü, çadırımızın 4. günü olan sabah
halkımızla birlikte bayramlaşma oldu.
Daha sonra mezar ve devrimci kurumlara ziyarete gidildi. Gün boyu
çadırımıza ziyaretçiler gelmeye devam etti. Akşam olduğunda mahallemizin gençleri çadırda sabaha kadar
bizle nöbet tutacaklarını söylediler.
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Birlikte sabaha kadar sohbet
ederek nöbet tutuldu. Yaşasın
Çadır Direnişimiz!
5. Gün
Sabah erken saatte temizlik
yapıldı. Mahallenin gençleri
adalet çadırını sahiplenmek
için nöbet tuttular. Nöbetin
nasıl geçtiği hakkında sohbet
edildi. Saatler geçtikçe çadıra
ziyaretçiler gelmeye başladı. Ziyaretçilerle adalet hakkında sohbetler
edildi. Saat 19.00 adalet için kapı
çalışması yapıldı. Neden çadır kurduğumuzu, neden açlık grevinde olduğumuzu halkımıza anlattık. Saat
21.00 olduğunda çadıra yeni gelen
arkadaşlarla nöbete devam ediliyor.
6. Gün:
Çetelerden Hesap Soracağız!
Hiçbir Güç Adalet Talebimizden
Vazgeçiremez!
1 Mayıs Mahallesi’nde adalet için
açılan süresiz açlık grevi çadırına
çeteler tarafından saldırı oldu. 19
Temmuz sabah saat 04.00 sularında
adalet çadırının yanına gelen gri renkli, içinde 4 kişi olan bir araç durarak
havaya 2 el ateş etti. Çadırda nöbet
tutan Halk Cepheliler arabaya sandalye fırlatarak karşılık verdi. Bunun
üzerine araçla birlikte çadırdan hızla
uzaklaşan çeteler, 1 Mayıs Mahallesi’nin sokaklarında havaya ateş etmeye, halkı gece vakti rahatsız edip
korkutmaya çalıştılar. Saldırıdan 5
dakika sonra adalet çadırına gelen
Cepheliler mahallenin ve çadırın güvenliğini aldılar. Aynı araç tekrar

caddeden geçerek havaya ateş etmeye
devam edince Cephelilerin namlularıyla karşılaştı. Çetelere ait olan
araç taranınca, neye uğradığını şaşıran
düzenin artığı çeteler hızla kaçtılar.
Yapılan açıklamada; "Bizler adalet
istemeye ve adaletin halkın ellerinde
olduğunu anlatmaya, bunun için bedel
ödemeye devam edeceğiz. Hiçbir
çete saldırısı cevapsız kalmayacak,
halkın adaletini uygulayacağız. Halk
Cephelileri, kuşandıkları silahları ile
sahiplenmeye çıkan halkımızın evlatları, günü geldiğinde zulmün saraylarını da sarsacaktır" denildi.
7. Gün
Sabah erken saatte temizlik yapıldı. Mahallenin gençleri adalet çadırını sahiplenmek için nöbet tuttular
ve yeni nöbetçiler yerini aldı. Nöbetin
nasıl geçtiği hakkında sohbet edildi.
Saatler geçtikçe çadıra ziyaretçiler
gelmeye başladı. Ziyaretçilerle adalet
hakkında sohbetler edildi ve sonuç
olarak adaletin bu düzende olmadığı,
halkın ellerinde olduğu ve halkın
adalete kavuşması için mücadele etmesi, adaleti kendi elleri ile sağlamaktan başka seçeneği olmadığı sonucuna varıldı.
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Röportaj

Bu Düzenin Adaleti Yok
Yaşasın Halkın Adaleti
Arşiv

Katillere Gün Yüzü
Göstermeyeceğiz
Gazi: Gazi Mahallesi girişine 13 Temmuz'da Cephe milisleri tarafından “Hasan
Ferit'in Hesabını Soracağız-Cephe” yazılı
bomba süslü pankart asıldı. Asılan pankartın bomba süsünün üzerinde ElifŞafak-Bahtiyar’ın fotoğrafı vardı. Polis,
saat 08.00 sularında bomba süsünü fünye
ile patlatarak, asılan pankartı aldı. 13
Temmuz akşamı 23.30 sularında Hasan
Ferit Gedik'in mahkemesinde polis tarafından arkadaşlarına yapılan saldırıların
ve 1 tane çetecinin tahliye edilmesinin
hesabını sormak için Gazi Mahallesi'nde
misilleme eylem yapıldı.
Bunun üzerine eylem yerine gelen 2
tane akrep aracı da molotoflanarak tahrip
edildi. Yapılan açıklamada: "AKP'yi ve
çetelerini uyarıyoruz. Halka, halk çocuklarına saldırmaktan vazgeçin. Yaptığınız her saldırıdan misliyle hesap sorduk, sormaya da devam edeceğiz!" denildi.
Gazi Cephe milisleri 16 Temmuz’da
AKP’nin katil polislerinin karargah
olarak kullandıkları imam hatip lisesi
önünde bekleyen TOMA ve akrep diye
tabir edilen zırhlı araçlarını içindeki işkencecilerle beraber molotoflarla ateşe
vererek geceyi bir kez daha umudun aleviyle aydınlattılar. Bunu hazmedemeyen
ve korkusundan ne yapacağını bilmeyen
korkak işkenceciler acizliklerinden araçlarından çıkıp havaya ateş ettiler. Ardından Gazi Cemevi bölgesine çekilen
milisler karakoldan gönderilen 3 akrep
ve 1 TOMA'yla karşılaştılar. Son olarak;
Cephe milisleri halka çektikleri ajitasyonda “sokak ortasında kaçırdığınız, işkence yaptığınız ve katlettiğiniz halkın
çocuklarının hesabını sizden soracağız.
İmam hatipi karargâh olarak kullanmaya
devam ederseniz, siz katillere gün yüzü
göstermeyeceğiz” denildi ve ardından
sloganlar atılarak eylem iradi olarak
sonlandırıldı.

Yürüyüş: Adalet var mıdır?
Gümrük Müşaviri: Yok, yok.
Adalet hiçbir yerde yok.
Yürüyüş: Adalet neyi ifade
ediyor sizin için?
Gümrük Müşaviri: Eşitlik,
adalet zaten ismi var yani
Yürüyüş: Adalet nasıl sağlanır?
Gümrük Müşaviri: İnsan değişirse sağlanır. İnsan olduğu yerde adalet yok.
Yürüyüş: Nasıl bir değişim?
Gümrük Müşaviri: İnsanlara
bağlı. İnsanların içi temiz olsa
her şey olur. Çalıştığım yer mesela
hayvan gibi çalışsan da hiçbir
şey fark etmiyor.
Damla Türkyılmaz: Ev Hanımı, 24 yaşında, Ankara Mamak’ta oturuyor.
Yürüyüş: Sizin için adalet
neyi ifade ediyor?
Damla Türkyılmaz: Adalet
deyince eşitlik geliyor aklıma.
Yürüyüş: Adalet var mı?
Damla Türkyılmaz: Yok tabiki de.
Yürüyüş: Adalet nasıl sağlanır?
Damla Türkyılmaz: İstemekle değil mücadeleyle kazanılabileceğine inanıyorum
Hakan Temiz: Serbest Meslek
34 yaşında Mamak/Ankara
Yürüyüş: Sizin için adalet
neyi ifade ediyor?
Hakan Temiz: Özlem duyduğumuz hakkaniyettir.
Yürüyüş: Adalet var mı?
Hakan Temiz: Yoktur.
Yürüyüş: Adalet nasıl sağlanır?
Hakan Temiz: Sınıflar mücadelesi bitmediği sürece her iki
sınıfın savaşında faşizm koşulla-

rında adalet namlunun ucundadır.
Mert İmece: Öğrenci Mamak/Ankara
Yürüyüş: Sizin için adalet
neyi ifade ediyor?
Mert İmece: Faşizm olduğu
için adalet yoktur, adalet kavramı
boştur.
Yürüyüş: Adalet nasıl sağlanır?
Mert İmece: Emperyalizm ve
faşizm savaş yoluyla yenilir,
silah yoluyla adalet sağlanır.
Pelin Yalçınkaya: Öğrenci
Yürüyüş: Sizin için adalet
neyi ifade ediyor?
Pelin Yalçınkaya: Adalet yoktur olsaydı Şafaklar, Bahtiyarlar
öldürülmezlerdi.
Yürüyüş: Adalet nedir?
Pelin Yalçınkaya: Adalet Cephe’yi ifade ediyor.
Yürüyüş: Adalet nasıl sağlanır?
Pelin Yalçınkaya: Adalet; şehitlerimizin onurlu mücadelesine
sahip çıkarak, onların yolundan
giderek kavgada birer Elif Sultan,
Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol
olarak sağlanır.
Mustafa Demir: 82 yaşında
Emekli
Yürüyüş: Sizin için adalet neyi
ifade ediyor?
Mustafa Demir: Adalet hırsızlığı ifade ediyor?
Yürüyüş: Adalet var mı?
Mustafa Demir: Türkiye’de
adalet olsa bu halk bu duruma
gelmezdi.
Yürüyüş: Adalet nasıl sağlanır?
Mustafa Demir: Hak verilmez
alınır; isteyerek, mücadele ederek.

İŞBİRLİKÇİ AKP’DEN HESAP SORDUK SORACAĞIZ

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

43

SYRIZA’NIN YARATTIĞI
RÜZGARLA SAVRULAN
REFORMİZM!
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Bu yılın başında Yunanistan’da yapılan seçimler
Türkiye reformist sol hareketlerinde büyük heyecan
yarattı... Seçim öncesinden başlayarak büyüyen heyecan
seçimlerde SYRIZA’nın sandık başarısıyla daha da büyüdü... Heyecanın başını çeken elbette kendisini kardeş
parti ilan eden ÖDP ve çevresi idi... Ancak heyecan
onlarla sınırlı kalmadı... HDP içinde yer alan ESP’sinden
EMEP’ine, Kürt milliyetçilerine kadar hepsi heyecanlıydı... Orada oluyor burada neden olmasının temelindeki
düşünceler birbirini izliyordu.
Ancak bu heyecan seçimlerden sonra AB emperyalizminin borçlar nedeniyle Yunanistan’ı ve tabiki SYRIZA’yı sıkıştırmaya başlaması ve en son SYRIZA’nın
halka rağmen AB’ye biat eden bir karar çıkarmasıyla
iyice hüsrana binmiş görünüyor...
Gerçi ÖDP gelinen noktaya bile bir mazeret bulmaya
çalışıyor ancak görünen köy artık klavuz istemeyecek
durumdadır.
Reformistlerin içine düştükleri duruma geçmeden
önce Yunanistan’da ne olduğunu kısaca özetleyelim.

Yunanistan’da Ne Oldu?
AB’ye üyelikle birlikte emperyalist sömürü altında
borç batağı içine sokulan Yunanistan’da artan sosyal ve
siyasal kriz, AB’ye ve emperyalizme bütün olarak “rest
çeken” siyasal söylemlerle seçim propagandası yapan
SYRIZA isimli sol koalisyonun seçimlerden başarıyla
çıkmasını beraberinde getirdi...
Sol söylemlerle yüklü seçim propagandası süresince
halkın düzen dışına çıkan umutlarını sömüren, halkın
düzene olan tepkilerini düzen içine çekerek umutlarını
sömüren SYRIZA sandıktan büyük bir başarı elde etti.
Ancak söylemi düzen dışı olsa da gerçeğinin öyle
olmadığı çok kısa süre içinde açığa çıktı.
Çünkü ülkenin içinde bulunduğu kriz kuru sözlerle
atlatılabilecek durumda değildi... Emperyalist kurtların
boğazına çöktüğü ülkenin yönetimi, ya emperyalistlere
resti çekip borçlarını ödememeyi önüne koyacak ya da
borçları kabul ederek emperyalistlerin boyunduruğu altında süren bir iktidar olacaktı... SYRIZA daha baştan
ikincisini tercih edeceğini ilan etti...
Bir dolu demagojiyle süslese de gerçekte emperyalistlerin yeni sömürgecilik politikalarının ürünü olan ve
Yunan halkının hiç de ödemek zorunda olmaması
gereken borçları üstlendi.
Durum böyle olunca emperyalistler de yeni dayatmalarla ve borç ödeme programlarıyla karşılarına çıktı
ve SYRIZA’nın boş söylemleri bırakıp gerçeğe dönmesi
ve borçlarını ödemek için halkın boğazına çökmesini

talep ettiler. SYRIZA yaptığı demagojilerin boşa gitmemesi için sözde buna direniş gösterdi. Halkın onayına
başvuracağını açıkladı... Halka referandum ile sorarak
öyle karar alacağını söyledi... Ve AB’nin dayattığı
“kemer sıkma” programına hayır demesi için de halka
çağrı yaptılar... Ne kadar da demokratlar!.. Ve ne kadar
da AB’ye karşı halkı koruyan durumundalar!..
Onlar bu manevraya başvururken emperyalistler
bunun boş bir gösteri olduğunu, yararsız olduğunu ilan
ettiler. Sonuçta referandumda halkın yüzde 61’i “kemer
sıkma” politikasına hayır dedi... Fakat buna rağmen,
sanki halk hayır dememiş gibi SYRIZA hükümeti parlamentodan “kemer sıkma” kararını çıkardı.
Sözde halkın kararına başvurmuşlardı ama gerçekte
halkın kararı umurlarında bile değildi. Çünkü onlar emperyalizme karşı çıkabilecek basirette değildirler. Ve
böyle bir dertleri de yoktur. Çünkü onlar yeni sömürge
bir ülkenin düzen içileşmiş bir örgütlenmesidir. Ve bu
haliyle de düzen dışı bir politika geliştiremezler.
İşte tüm bu süreç, ülkemiz reformist solunu da hop
oturtup hop kaldırtan bir süreç oldu...

Ülkemizde Reformist Solda
SYRIZA Rüzgarı
SYRIZA’nın Yunanistan’da oy patlaması yaparak
tek başına iktidar olmayı kıl payı kaçırmasının ardından
ülkemizde seçime hazırlanan ÖDP’sinden HDP’sine
tüm reformist kesimleri bir heyecan dalgası sarıverdi...
Umutları büyüdü, SYRIZA’yı paylaşamaz hale geliverdiler... Yunanistan seçimlerinin hemen ardından atılan
gazete manşetleri bile bunu ortaya koyar niteliktedir:
“Avrupa Umutlu AB Tedirgin” (Evrensel,
27.01.2015)
“Bu kez ABD ‘our boys did it’ diyemedi Bizim Çocuklar Yaptı” (Birgün 26.01.2015)
“SYRIZA hükümeti kurdu, bize de umut oldu Halkların İki Yakası Bir Araya Gelecek” (Birgün, 27.01.2015)
“Darısı HDP’nin Başına” (Özgür Gündem,
27.01.2015)
“Yunanistan’ın HDP’si olarak nitelenen SYRIZA,
büyük seçim zaferiyle iktidar oldu” (Başlık altı yazısı,
Özgür Gündem, 27.01.2015)
Yunanistan’da SYRIZA’nın kazanmış olması halkın
değil ama reformist solun iştahını kabarttı... Biz de yapabiliriz motivasyonu aldı başını yürüdü.
Herkes bir yanından çekiştirerek “İşte bu, bizde de
niye olmasın, biz de başarabiliriz” diyerek düzene kan
taşımanın aracı olan seçime yüksek bir moral, motivasyonla yürümeye devam ettiler. HDP’sinden “bizim çocuklar yaptı” naraları atan ÖDP’ye kadar hepsi büyüyen
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umutlarını halka maletmeye çalışıyorlardı.

Paylaşılamayan SYRIZA
Bunu yaparlarken kendi aralarında SYRIZA’yı paylaşamayan bir tavır içine girmekten de geri durmuyorlardı.
ÖDP’liler daha seçimlerden epey önce SYRIZA ile
yakın ilişki içindeler ve aynı kulvarda birlikte yürümektedirler. Bu nedenle de HDP kendini ülkemizin
SYRIZA’sı ilan etse bile ÖDP’liler bununla alay ederek
hadi ordan esas biziz diyerek paylaşmayacaklarını dile
getiriyorlardı. Hayri Kozanoğlu Birgün’deki yazısında
bunu net olarak ortaya koyuyordu. Seçimin heyecanının
paylaşılmamasını eleştiren Kozanoğlu şunları söylüyor:
“Syriza’nın seçim başarısının tüm Türkiye solu için
yeni bir heyecan ve şevk kaynağı olması, taze bir iyimserlik
rüzgârı estirmesi beklenirdi. Heyhat! Önce anlamsız bir,
“Kim Türkiye’nin Syrizası?” tartışması fitillendi. Kestirmeden
söyleyeyim; yıllardır Syriza (öncesinde Synaspismos) ile
Avrupa Sol Partisi çatısı altında kader birliği yapmış bir
ÖDP’li olarak, kim Syriza’nın farklı sol güçleri birleştirme
hünerini gösterirse, kim geniş halk kitlelerini kendi programı
etrafında seferber edebilirse, kim sokağın enerjisini sandığa
taşıyabilirse o öne fırlar. Gerisi laf-ı güzaftır.” (Birgün,
03.02.2015)
İşte bu kadar... Avrupa Sol Partisi içindeki ortaklığıyla
övündüğü SYRIZA’nın başarısının darısı elbette ki
ÖDP’nin ve onun önderliğini yaptığı Birleşik Haziran
Hareketi’nin olabilirdi!.. Türkiye’nin arayışını dile getirirken de ekliyor Kozanoğlu:
“Avrupa’da çelişkilerin sağ/sol emek/sermaye ekseninde keskinleştiği bir dönemde Türkiye radikal solu
da öznesini arıyor. Umutluyum, süre kısa da olsa,
bulacak, bulmak zorunda…”
Daha seçimlerden öncesinden başlayan ilişkileriyle
elbette SYRIZA’nın can kardeşi olan ÖDP’nin Genel
Başkanı Alper Taş seçim öncesinden SYRIZA’ya yüklediği misyonu, gittiği Yunanistan’dan ilan ediyordu:
"Avrupa çapında özgürlük, eşitlik ve demokrasi
mücadelesinin bir basamağı bir başlangıcı burası.”
diyen Taş şunları da ekliyordu “Avrupa Sol Partisi'nde
SYRIZA ile beraberiz. Darısı başımıza diyerek buraya
geldik. 'Komşuda pişen bize de düşer' hesabı ile buradayız."
Ve umudunu büyüten DY önderlerinden Oğuzhan
Müftüoğlu da umut aşılayan olmaktan geri kalmayanlardan oluyor. Şöyle diyor:
"Haziran hareketi AKP’nin kurduğu düzene karşı
bir ortak muhalefet şeklinde gelişiyor. AKP’nin diktatörlüğüne, dinciliği yolsuzluklara örtü yapmasına karşı
tutarlı bir muhalefet yapılmasıyla SYRIZA gibi bir
olayın gelişmesi pekala Türkiye’de de mümkün"
Seçimlerden sonra umut büyüten ve bunu aşılamaya
çalışanlardan biri de HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’tır: “Yoksullar için, emekçiler için, özgür bir
dünya için yolun açık olsun kardeşim” SYRIZA’ya yol
açıklığı dileyen Demirtaş’ın bu mesajını paylaşan Ev-

rensel’e yazan Yusuf Nazım isimli bir kişi SYRIZA’yı
niye sevdik diye uzun uzun anlatarak şunları söylüyor:
“Syriza kazandı! Syriza değil sanki biz kazandık!
Başkent Atina’nın, Selanik’in, Rodop’un, İskeçe’nin sokakları şenlendi; sadece komşunun yüzü değil, Ege’nin
iki yüzü birden şenlendi.”(Yusuf Nazım, Evrensel,
01.02.2015)
Utangaç ve temkinli Evrensel sevincini daha çok
başkalarından paylaştığı yazılarla ve röportajlarla ortaya
koymayı tercih ediyordu. İhsan Çaralan seçimlerden
sonra şöyle yazıyor köşesinde:
“Evet SYRIZA’nın zaferi neoliberal politikalar, gerici
güç odakları ve büyük sermaye çevrelerinin baskısına
karşı mücadele eden herkes tarafından halk güçlerinin bir
zaferi olarak algılanacaktır. Hatta bu zaferi, sermayeye
karşı sosyalizmin, radikal sosyalist güçlerin bir zaferi gibi
de algılayıp sunarak, bundan ideoloji türetenler, sınıfsız
sosyalizm anlayışlarına yeni bir dayanak bularak abartılı
sonuçlar çıkaracaklar da olacaktır.”(Evrensel, 27.01.2015)
Yine Evrensel yazarlarından M.Sinan Birdal da
yazdığı yazıya şu başlıkla coşuyordu: “SYRIZA: Savunma Değil, Saldırı zamanı!” (Evrensel, 27.01.2015)
Reformistler elbirliği içinde SYRIZA’nın yaydığı
umuttan nasiplenmeye çalışırken, ESP bunlardan geri
kalacak değildir elbette. Onlar da katılır koroya. Özellikle
de Ziya Ulusoy’un söyledikleri ilginçtir. Çipras’ın
eskiden komünist olmasından, devrim şehitlerinin mezarlarını ziyaret etmesine kadar önemli bulduğu noktaları
işaret eden Ulusoy, SYRIZA’ya büyük misyonlar biçerek
seçimi değerlendiriyor:
"Ben şuna inanıyorum, Yunan halkının gösterdiği
bu başarının, soldan, demokrasi, özgürlük ve sosyal
haklardan yana halkçı hükümet kurma çabası ve mücadelesi, aynı zamanda Güney Avrupa boyunca çok
etkili olacak. Avrupa'nın orta ve kuzeyine doğru faşist
harekete doğru yoksul kitlelerin gitmesini, faşist
hareketi durdurup, tekrar halk kitlelerinin yönünü
sola doğru çevireceğine inanıyorum." (Etkin Haber
Ajansı, 28.01.2015)
Ulusoy’u tutabilene aşkolsun... Herkesten daha komünist ve herkesten daha keskin olunca doğal olarak
değerlendirmeleri de o oranda oluyor!.. SYRIZA’nın
başarısının nelere muktedir olduğunu öğretiyor Ulusoy...
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Yeni Sömürgecilik Gerçeği ve
Reformistlerin Hüsranı!
Tüm reformistlerin elbirliğiyle övgülere boğduğu
SYRIZA gerçeği aslında daha seçimlerin hemen ardından
ortaya çıkmış olsa da tam çark edişin yaşanması ve tüm
gerçeğin net olarak ortaya çıkması yapılan referandum
sonrasında oldu. Referandum’da “kemer sıkma” politikasını halkın onayına sunan ve halka “hayır” çağrısı
yapan SYRIZA referandum’da çıkan yüzde 61’lik hayır
oyuna rağmen daha haftası dolmadan parlamentoda
daha ağır şartları içeren bir “kemer sıkma paketi” oy-

İŞBİRLİKÇİ AKP’DEN HESAP SORDUK SORACAĞIZ

45

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

lanarak kabul edildi...
Sözde halka soran ve bizdeki Atılım’a “Komşuda
halk gücüne güven” (Önder Öner, Atilim, 181.sayı)
başlığı attıran, Hayri Kozanoğlu’na “Çipras zulme ‘yeter’
dedi!” (30.06.2015), İhsan Çaralan’a “AB emperyalizmine
ve IMF'ye rest!” başlığıyla yazılar yazdıran referanduma
daha bir hafta geçmeden hüsran yaşatan gerçeği Evrensel
şu başlıkla duyurdu:
“Yunanistan'da halkın 'Hayır'ı, Mecliste 'Evet'e döndü!”
Kısacası ne “halka güven”, ne “zulme yeter” diyen
bir irade ve ne de “emperyalizme rest” çekebilecek bir
cüret vardı ortada…
Çünkü artık gerçekler konuşuyordu ve gerçeklere
dönme zamanıydı… Sanki daha once EMEP’liler çok
aykırı sözler etmişler gibi Mustafa Yalçıner de adeta yeni
uyanmaya başlamıştı; “SYRIZA’cı kimse kaldı mı?”
(Evrensel, 13.07.2015) diye soruyor. Ve SYRIZA hükümetini
eleştirmeye başlıyordu… Aslında yaşadıkları hayal kırıklığını
yansıtmak başka bir anlam taşımıyor onun söyledikleri.
En büyük hayal kırıklığı ise elbette ÖDP çevresinde
yaşanıyordu. Bir türlü kabul edemiyordu ÖDP’liler bu
durumu… Öyle ya daha haftası bile dolmadan bu kadar
hızlı nasıl yaşanabilirdi bu durum…
Yılların oportünizmi elbette bunu açıklamakta fazla da
zorlanmadı… ÖDP buna da bir kulp buldu hemen. Şöyle
diyor Birgün’de Selami İnce:
“Syriza’nın teslim olduğunu ve halkı sattığını söylemek
yerine asıl düşmanın Berlin’de oturduğunu söylemek
gerekiyor.”(Birgün, 19.07.2015)
İşte böyle... Ah şu emperyalizm olmasa her şey ne
kadar da güzel olacak!.. Reformistlerin politikaları hayat
bulacak, ülkeler güllük gülistanlık olacak, halkların yüzü
gülecek!..

Gençlik Federasyonu
Binamızın Çalışmaları

21 Temmuz'da Dev-Genç’liler Küçükarmutlu’daki
inşaatın çalışmalarına başladılar. Hasan Selim Gönen’in şehitliğinin yıldönümünde yeni Gençlik Federasyonu binasının tuğlalarını indirdiler. Saat 10.00
ile 12.00 arası çalışan Dev-Genç’liler işlerini bitirdikten sonra halk ile birlikte yemek yediler.
İnşaat işleri devam ederken kapı çalışmaları da
devam etti. Saat 15.00’da yapılacak açılış töreni
için halk davet edildi.Yaklaşık 500 bildiri halka ve
esnaflara dağıtıldı.
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Reformizmin sefaleti işte buraya kadar gidebiliyor,
daha ötesi yoktur... Gerçekler acımasızca karşısına dikilince
ve emperyalizm gerçeği ortaya çıkınca ne “küresel dünya”
teorileri ne “neoliberalizm” safsataları kalıyor... Sadece
ve sadece emperyalizm gerçeği ve yeni sömürgecilik
ilişkileri kalıyor...
Bu gerçeğin bilgisine sahip olmadan ve Marksist
Leninist bakış açısı olmayınca gerçeklerden de uzaklaşılıyor
böyle.
Oysa seçimlerin hemen ardından dergimizde yazdığımız
gerçekler çok açık ve nettir.
“Emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi vermeden
SYRIZA bağımsız politikalar üretemez” (Yürüyüş, Sayı
455) derken kahin değildik. Sadece ve sadece yeni sömürgecilik gerçeğini biliyorduk ve emperyalizmi tanıyorduk.
Ve bu nedenle devam ederek şunu söylüyorduk:
“Emperyalistler ve işbirlikçileri bütün kriz dönemlerini
reformist, düzen içi “sol”un işbirliğiyle atlatmıştır. SYRIZA’nın misyonu da bu olacaktır.”
Ve işte gelinen noktada SYRIZA kendi misyonuna
denk düşeni yapmış ve tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır.
Şimdi bu gerçek bu kadar açık ve net ortaya çıkmışken
SYRIZA rüzgarına kapılmış olmanın ve düzen içi bir örgütlenme olarak bunun dışında başka bir misyon üstelenilemeyeceğini gördü mü bizim düzen içi “sol”umuz. Hiç
sanmıyoruz. Bugüne kadar düzen içi beklentilerle sürekli
savrulan reformizm bir kez de Yunanistan rüzgarıyla
savrulmuş oldu... Ve bu mantıkla gittikleri sürece daha
çok savrulmaya devam edeceklerdir.
Yunanistan’ın ortaya çıkardığı gerçek reformizmin
sefaleti olmuştur. Ve umudun SYRIZA’larda olmadığı,
halkların bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm savaşında
olduğu bir kez daha görülmüştür. Yunanistan’ın da, Türkiye’nin de tek kurtuluş yolu devrimdir...

Polis, Adalet İsteyen Liseli
Dev-Genç'lilerden Korkuyor
Kartal'da Liseli Dev-Genç'lilerin ailelerini 23 Haziran’da
arayarak taciz eden katil polisler, 13 Temmuz’da “Adalet İstiyoruz”
kampanyası çevresinde açlık grevine giren Liseli Dev-Genç’linin
ailesine "oğlunuz açlık grevinde, çocuğunuza sahip çıkın" şeklinde
söylemlerde bulundu.
Liseli Dev – Genç’liler 17 Temmuz’da bir açıklama yaparak:
“AKP'nin katil polisleri ideolojik ve siyasi olarak tüm gücünü
kaybetmiş, adalet isteyenleri suçlu gösterir olmuştur. Liseli DevGenç'lileri de adalet mücadelesinden uzak tutmaya çalışıyorlar
ama "Köpeklerin Duası Kabul Olsaydı Gökten Kemik Yağardı."
AKP ve onun köpekleri Liseli Dev-Genç'lilerden korkmaktadır.
Liseli Dev-Genç'liler bu halkın geleceğinin temsilcisidir. İstediğiniz
kadar tacizlerde bulunun bir Dev-Genç'imiz var Elifler’i Şafaklar’ı,
Bahtiyarlar’ı yaratan… Korkuyorlar! Gece rüyalarına giren adalet
savaşçılarından, Liseli Dev-Genç'lilerden, hiç bir güç bizi bu
onurlu yoldan geri çeviremeyecek. Hiçbir güç Dev-Genç'i, Liseli
Dev-Genç'i bitiremez” sözlerine yer verdi.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
TASFİYECİLER AYNI YALANI SÖYLER!
Reformistlerin aralarında kulvar
farkı olsa da yürüdükleri yol aynıdır.
Böyle olduğu içindir ki ÖDP-DY şeflerinden Melih Pekdemir’in 2004 yılında, Avrupa Birliği’ne uyum yasalarının parlamentoda onaylanmasını
“yukarıdan demokratik devrim” tahlil
etmesiyle, PKK MK üyesi Muzaffer
Ayata’nın HDP’nin 80 milletvekiliyle
parlamentoya girmesini “demokratik
devrim” olarak değerlendirmesi, özde
aynı tasfiyeciliğin dışa vurumu sayılır.
Bakın ne diyor PKK MK üyesi
M.Ayata: “… bu sonuçlar demokratik
devrim demek ve bundan sonra demokrasinin daha da gelişeceğini söylemek yanlış olmaz.”
ÖDP-DY’nin tahlil ettiği gibi
AB’ye uyum yasalarının oligarşinin
parlamentosunda onaylanması “demokratik devrim” değildi. Olmadığını
da herkes gördü. PKK MK üyesinin
tahlil ettiği gibi HDP’nin 80 kişiyle
oligarşinin parlamentosunda yer alması
da “demokratik devrim” değildir.
Bu tahliller bilimsel, tarihsel, siyasal açıdan yanlış ve çarpıktır. Bu
çarpıklığın kaynağı, ideolojik savruluşlarıdır. İçselleştirdikleri tasfiyecilik
nedeniyle, oligarşinin parlamentosunda
80 kişi bulunmayı ya da bu parlamentoda kimi AB düzenlemelerinin
yasalaşmasını ve “demokratik devrim”
olarak değerlendiriyorlar. Gerçeği çarpıtarak kendi tasfiyeciliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Tasfiyeciler Safsatada
Sınır Tanımıyorlar
Tasfiyeciliğin amacı, devrimi tasfiye etmektir. devrimi tasfiye etmeye
kalkışmak, halkın ekmek, adalet, özgürlük arayışını, kavgasını düzen içine
çekerek boğmak demektir. Halkları,
emperyalistler ve işbirlikçilerinin sömürü düzenine ve bu düzenin “demokrasicilik oyunu”na, adaletsizliğe
mahkum etmek demektir.
Aralarında kulvar farkı olsa da
ÖDP-DY ve PKK’yi aynılaştıran tas-

fiyecilik yolunda yürüyor oluşlarıdır.
ÖDP-DY’nin “yukarıdan demokratik devrim” safsatasıyla PKKMK üyesinin “bu sonuçlar demokratik
devrim demek” demagojisinin buluştuğu nokta, devrimi reddetmektir.
Tasfiyeciler “devrim” adı altında
demagoji yaparak halkı aldatmaya çalışıyorlar. Düzenle uzlaşmalarını, kitleleri düzene çekme gayretlerini “demokratik devrim” maskesiyle örtmek
için safsatada sınır tanımıyorlar.
Hayır! Ne dün kimi AB uyum yasalarının parlamentoda onaylanması
ne de bugün 80 HDP’linin oligarşinin
parlamentosunda yer alması demokratik devrim değildir. Tam aksine
devrime karşı geliştirilen emperyalist
politikaların sonuncusudur bunlar.
Devrim; oligarşinin parlamentosundan yasa geçmesiyle olmadığı gibi
30 yerine 80 kişilik HDP grubunun
parlamentoda yer almasıyla da olmaz.
Tersini söyleyenler, bilimsel ve tarihsel
gerçekleri çarpıtarak halkları aldatmaya
kalkanlardır.

TÜSİAD’la El Sıkışarak
Yapılan “Demokratik
Devrim” Safsatası
Devrim demek; mevcut sömürü
ve zulüm düzenini yerle bir ederek
halkın iktidarını kurmaktır.
Devrim; emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı halkların kendi kaderini
tayin etmesidir.
Devrim; emperyalizm ve oligarşiye
karşı bağımsızlık için silaha sarılma
hakkından vazgeçmeyen kitlelerin eseridir.
Elbette Melih Pekdemir gibi Muzaffer Ayata da demokratik devrimin
ne ve nasıl olduğunu, tarihsel örneklerini, bilimsel ölçütlerini gayet iyi
bilirler. Ama bilmezden gelerek çarpıtıyorlar.
Bilmezden geliyor oluşlarının ve
böylesi çarpık tahlillerinin nedeni kendilerini ve halkı aldatmaktan başka bir

şey değildir. Devrim saflarını terk edenlerin böylesi tahlilleri, gerçeği olduğundan farklı gösterme gayretinden
başka bir şey değildir. Ki ancak halkın
iktidarı için faşizme karşı savaşmayı
istemeyenler oligarşinin parlamentosuna
30 değil de 80 kişi girmeyi “demokratik
devrim” olarak değerlendirirler.
Oligarşinin parlamentosunda demokrasicilik oynamayı “demokratik
devrim” olarak nitelemek, devrim ve
devrimcilikten ne kadar uzağa düşüldüğünün göstergesidir. Uzağına düşülen
halkın adalet özlemi ve kavgasıdır.
TÜSİAD’la el sıkışıp uzlaşma mesajı
vererek, oligarşinin krizine çözüm bulmak için diğer düzen partileriyle koalisyon tezgahları içinde yer alarak mı
“demokratik devrim” yapıyorsunuz?
Bırakın bu safsataları…

Halkların Adalet Kavgası
Düzen İçine Sığmaz…
Dayı’nın dediği gibi “devrim hareketi
emperyalistler ve işbirlikçilerini doğrudan karşısına alarak, onlarla savaşarak
gelişecektir” (Gökdelenleri Sarsan Kurşun: Sabancı Eylemi Syf:237)
Devrim hareketi, bugüne kadar, tasfiyecilerin kendisine dayattığı teslimiyet
kuşatmasını daima aşmış, ezip geçmiştir.
Tasfiyeciliği istedikleri kadar allayıp
pullasınlar, parlatsınlar. Hayat denilen
kavganın gerçeği karşısında tasfiyeciliğin ‘devrimci’ makyajı tutmaz, bozulur.
Halkların ekmek arayışı, adalet
kavgası, özgürlük özlemi düzene sığmaz. Sığdırmaya kalkanların tasfiyecilik gerçeği sırıtır.
Tasfiyecilik karşısında devrimin,
tarihsel yaklaşımını, Dayı’nın sözleriyle bir kez daha vurguluyoruz:
“…Halklarımız, emperyalistler ve
tekellerle birlikte yaşama şeklinde ortaya
çıkan ve sol adına kendisine yutturulmak
istenen, yeni bir kapitalist düzeni ve
yaşamı reddedecektir.” (age, syf. 162)
AB düzenlemelerinin parlamentoda
yasalaşması ya da 30 yerine 80 HDP’linin oligarşinin parlamentosunda yer
almasını “demokrakit devrim” olarak
halklara yutturmak isteyen tasfiyeciler,
emperyalistler ve işbirlikçileriyle birlikte yaşayabilirler. Ama halklar kendi
can düşmanlarıyla asla birlikte yaşayamazlar. Tarih tanıktır.
Çünkü tarih sınıflar kavgasıdır…

İŞBİRLİKÇİ AKP’DEN HESAP SORDUK SORACAĞIZ

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015
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KAMPANYA NEDİR,
NASIL ÖRGÜTLENİR?

KAMPANYA NEDİR? öncelikle oradan başlayalım:
Kampanya, “Belirli bir süredeki etkinlik dönemidir.
Sıkı bir iş ve çalışma devresidir.”
İktidar iddiasından kopmadan, stratejik hedeflerimiz
doğrultusunda bir konuya yoğunlaşarak, belli bir süre
zarfında sonuç almayı hedefleyen çalışmadır kampanya.

Kampanyaları En Kaba
Haliyle İkiye Ayırabiliriz:

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

Birincisi; Belli bir konuyu, olayı, gelişmeyi ele alıp,
bunu değişik mücadele biçimleri ve araçlarıyla halkın
gündemine sokmaya çalışırız. Örneğin her yıl yaptığımız
12 Mart Gazi, 16 Mart Beyazıt, 24 Aralık Maraş katliamları; yine 1 Mayıs, Parti-Cephe'nin kuruluş yıldönümünü
kutlama ve şehitleri anma kampanyaları gibi.
İkincisi; halkın gündeminde olan bir konuyu, olayı
devrimci savaşın çıkarlarıyla, iktidar perspektifiyle birleştirip daha geniş halk kesimlerine ulaştırmaya ve örgütlenmeye çalışırız. “Adalet İstiyoruz” kampanyası
gibi.
Kampanyalarda sonuç yaratacak olan kitlelerin güncel
taleplerine cevap verebilmesi, düşmanın güncel politikalarını boşa çıkarabilmesidir.

Kampanyanın Önemi:

Kampanyanın Hedefleri
1- İç Hedeflerimiz: İç hedeflerimiz kadrolaşma, örgütlenme ve kitleselleşme konularında önümüze koyduğumuz programımızdır. Bir kampanyada kısmen örgütlü
olduğumuz ya da hiç örgütlü olmadığımız bir birim,
alan, bölge için bir örgütlenme yaratmak, yeni ilişkiler
geliştirmek hedeflenebilir. Bir kampanyada örgütlü bulunduğumuz bir birim, alan ya da bölgede daha fazla
sayıda örgüt yaratmak, komiteler, kitlesel örgütlenmeler
kurmak, sempatizan, taraftar konumundaki insanları
kampanya içerisinde eğiterek kadrolaştırmayı, yaygın
potansiyeli örgütlü hale getirerek örgütlülükler içinde
istihdam etmek hedeflenebilir.
Kampanyadaki iç hedeflerimiz tümüyle içinde bulunduğumuz somut duruma bağlı olarak belirlenir. Bunun
için kampanya örgütleyecek birim, içinde bulunduğu
durumu iyi tahlil edebilmeli, ihtiyaçlarını tespit etmeli
ve buna uygun gerçekçi hedefler oluşturmalıdır.
2- Dış Hedeflerimiz: Düşmanın kitleler ve Cephe
üzerindeki politikalarından hareketle, bu politikaları boşa
çıkarmak, düşmanın gücünü zayıflatmak ve halka gerçekleri
anlatmak için önümüze koyduğumuz program ise dış hedeflerimizdir. Dış hedeflerimizi de belirleyen kampanyayı
yürüteceğimiz alan, bölge ve birimde düşmanın politikalarının kitle ve örgütlenmemiz üzerinde yarattığı sonuçlardır.
Kampanyamız düşmanın halk üzerinde yarattığı baskıyı
yıpratacak, kitlenin mücadele etmesinin önündeki barikatları
kaldıracaktır. Kampanyamızın kitlelerin kendine güvenmesine yol açan bir moral güce dönüşmesini hedeflemeliyiz.

Kampanyalar Neye
- Kampanyalar; istediğimiz gündemi yaratmanın ya
Hizmet Etmelidir?
da var olan gündemi savaşın çıkarları doğrultusunda deHer kampanyamız, kitlelerde hesap sorma bilincini,
ğerlendirmenin bir aracıdır.
iktidar hedefini, mücadele kararlılığını geliştirmeyi amaçlar.
- Kampanyalar; kadrosal, örgütsel ve kitlesel atılımKampanyalarımız zaten örgütlü olan ya da bizim irademiz
lardır.
altında hareket eden insanlarımızı koşturmak, deyim yerin- Kampanyalar; küçük güçlerle kısa dönemler içinde
deyse onları tekrar tekrar örgütlemek
büyük sonuçlar elde edebilmenin
değildir. Aksine bir kampanyanın bazeminidir.
KAMPANYALAR BELLİ BİR
- Kampanyalar; bir halk ve parti KONUDA YOĞUNLAŞMAKTIR şarısı kaç yeni insan çalışmalarımıza
dahil ettiğimize, kitlede nasıl bir ruh
okuludur. Mücadelenin barışçıl, asHem siyasal, hem örgütsel bir
hali yarattığımıza, hedeflerimize hizmet
keri, kitlesel, kadrosal çeşitli biyoğunlaşmadır bu. Siyasal olarak
eden sonuçlar alıp almadığımıza bağçimlerini birleştiren, ya da bunlardan
ele alınan konunun bu yoğunlaşma lıdır. Tabi burada bir birime ilişkin
birini öne çıkarıp, bunlar etrafında
içinde kitlelere mümkün olabilen en genel programımıza denk düşen, birim
somut sonuçlara ulaşmayı hedeflegeniş biçimde, tüm eylem ve müca- üzerinde kısa-orta-uzun vadeli hedefyen kampanya bir eğitim sürecidir
lerimizi gerçekleştirmemize zemin sudele biçimlerinin kullanılmasıyla
aynı zamanda.
nan bir kampanya örgütlemek için
- Kampanya, düşmanın yoğun- taşınması ve bu siyasal sonucu ya- alanımıza vakıf olmamız gerektiğini
ratabilmek için örgütsel olarak da
laştırdığı ideolojik-fiziki-psikolojik
belirtmek gerekir. Sonuç olarak kamsaldırılarını geri püskürtme, politi- tüm birimlerin, alanların gücünü bu panyalarımız hem yakın hedeflerimize
kalarını boşa çıkarma, gerçekleri noktada yoğunlaştırmaları bir kam- hem de Devrimci Halk İktidarı propanyanın öz ifadesidir.
pagandasına hizmet etmelidir.
halka anlatabilme zeminidir.
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HALK MECLİSLERİNİ HALKIN İÇİNDEN ÇIKACAK;
HALK ÖNDERLERİYLE ÖRGÜTLEYECEĞİZ!

İÇİNDE HALK YOKSA,
HALK MECLİSİ DE YOKTUR!
Halk meclislerimizle Ramazan boyunca iftar sofralarımızı mahallelerimizde kurduk.
Mahallelerimizdeki iftar sofralarımız; bizim birlik ve beraberliğimizin
de aslında resmiydi.
Halktan yüzlerce insanı aynı sofrada; ekmek, adalet ve özgürlük soframızda topladık.
Çalışmalarımız sürüyor. Halkı kendi sorunları etrafında örgütlenmeye,
kendi kendini yönetmeye çağırıyoruz.
Çağrımız halkadır.
Çağrımız 7'den 70'ine mahallemizin kadını, erkeği, genci, yaşlısınadır.
Ama bu haftaki yazımızda özellikle
meclis çalışmasını örgütleyen komitelerimizin halktan oluşmasının zorunluluğu konusunu ele almak istedik.
Halkımızın birçok atasözü vardır.
Örneğin damdan düşenin halinden,
damdan düşen anlar der... Bir başka
atasözünde ise açın halinden açlar
anlar... Yani halkı en iyi yine halkın
içinden çıkacak abilerimiz, ablalarımız,
babalarımız, amcalarımız, dedelerimizle örgütleyebiliriz.
Onların dilinden de, onların sorunlarından da onlar anlar... Onları
en iyi onlar ikna edebilir.
Bu yüzden mutlaka meclis çalışmalarımızı yapan komitelerimizi halktan insanlarla oluşturmalıyız.
Halk önderleri yaratmalıyız.

Örgütlü halk yenilmez.
Halk kimdir... Halk Ayşe teyze,
Fatma nine, Ali abi, Haydar amcadır...
Halk annemiz, babamız, amcamız,
teyzemiz, dedemizdir...
Yani halk, en yakınımızdakilerdir.
Mutlaka komitelerimize halkı katmalıyız
Meclis çalışmalarını onların yapmalarını sağlayabilmeliyiz.
Halk kendi örgütlenmesini kendisi
yaratmalıdır.
"Örgütlenmek, daha çok örgütlenmek ve halk kitlelerinin doğrudan
söz ve karar sahibi oldukları halk örgütlerini yaratmak ve halkı savaştırmak, savaşı halklaştırmak bugünkü
vazgeçilmez görevimizdir."
"Silahlı savaşı geliştirmeyen, halkı
örgütlemeyen ve silahlandırmayan
hiçbir hareketin gelişme şansı yoktur"... demiştir Dayı...
Biz de gelişmek istiyorsak,
biz de halkı örgütlemek istiyorsak,
biz de halkın günlük sorunlarını
çözmek istiyorsak,
biz de halkın ekmek, adalet ve
özgürlük taleplerine cevap olmak istiyorsak,
biz de savaşı büyütmek istiyorsak,
biz de meclislerle iktidara yürümek
istiyorsak; TÜM KOMİTELERİMİZE
HALKTAN İNSANLARI KATABİLMELİYİZ. Meclisler'de temel çalışmayı halk yapabilmelidir.

Halkı komitelerimize katamadığımız müddetçe geçici kısmi bir adım
atabilsek de kalıcı örgütlenmeler yaratamayız.
Mutlaka kalıcı örgütlenmeler yaratmak istiyorsak, halkı örgütlemek,
halk meclislerinde birleştirmek istiyorsak, HALKI KOMİTELERİMİZE
KATABİLMELİ, BİZZAT KENDİ
SORUNLARI ÜZERİNDEN KENDİ
KENDİLERİNİ ÖRGÜTLEYEBİLMELERİNİ SAĞLAYABİLMELİYİZ.
Burada dikkat etmemiz gereken;
elbetteki, halka bilinci biz taşıyacağız.
Yani komitelerdeki halktan insanları da eğiteceğiz.
Düzenin şekillendirmesi altındaki
halka bilinci biz dışarıdan taşıyacağız...
Unutmayacağız; örgütlü halk yenilmez!
Unutmayacağız; devrime hizmet
etmeyen halk örgütlenmeleri, halkın
sorununu çözemez!
Unutmayacağız; devrim perspektifini yitiren halk örgütlenmeleri yok
olmaya mahkumdur!
O ZAMAN TÜM KOMİTELERİMİZE HALKTAN İNSANLARIMIZI KATACAĞIZ! HALKA YÖNETMEYİ, HALKA KENDİ KENDİNİ ÖRGÜTLEMESİNİ, KENDİ
SORUNLARINI ÇÖZMENİN BİLGİ
VE YÖNTEMİNİ GÖSTERECEĞİZ!
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Adana Özgürlükler Derneği’nde
Film Gösterimi Yapıldı!
Akkapı Mahallesi’nde bulunan Özgürlükler Derneği’nde 10 Temmuz saat 20.00’da “Beynelmilel” filminin gösterimi yapıldı. Derneğin bahçesine kurulan
sinevizyonla Çukurova’da bir gelenek olan yazlık
sinema gösterimlerinin ilki yapıldı. Mahallenin çocuklarıyla beraber filmi 20 kişi izledi.
Özgürlükler Derneği’nde Açık Hava Sinema Günleri’nin ikincisi 17 Temmuz'da düzenlendi. Dernek
bahçesine kurulan sinevizyonla Yılmaz Güney’in
yönetmenliğini yaptığı Duvar filmi seyredildi. Gelecek
hafta da devam edecek gösterime 11 kişi katıldı.

Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi
Film Gösterimi Yaptı
"Adalet İstiyoruz, Alacağız!" kampanyası çerçevesinde her
cuma günü düzenlenen film gösterimi 17 Temmuz'da Gülsuyu
Heykel Meydanı’nda yapıldı. Film gösterimine toplam 25 kişi
katıldı.
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Birlikte Düşünüp Birlikte Üretip Birlikte Çözüyoruz!
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Okmeydanı: Her hafta düzenlenen
halk okulu çalışması bu hafta 15 Temmuz'da Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı'nda yapıldı. Saat 22.00’da başlayan
çalışmanın konusu DİSK’te yaşanan
tasfiye ve devrimcilere yönelik linç saldırıları idi. Oya Baydak’ın işten çıkarılması, DİSK’te başlayan direniş süreci,
DİSK yönetiminin direnişe yönelik
saldırısı ve en son işçiye DİSK’i kapatan patron sendikacılarına karşı Oya
Baydak ve destek veren DİH’in kapıyı zincirleyerek patron sendikacılarına
karşı DİSK’in kapatılması süreci anlatıldı. Saldırıların aslında devrimci
sendikacılığa olduğu anlatıldı. Örnek
olarak da başta Kani Beko ve Arzu Çerkezoğlu’nun mevcut direnişleri patronlara satmaları anlatıldı. “Devrimcilerin, böylesi işçi düşmanı patronların
faaliyetlerinin önünde engel olması bu
saldırıları getirdi” denilerek asıl kuşatmanın daha büyük bir politikanın ürünü olduğu anlatıldı. Emperyalizm devrimci hareketi imha edilmesi gerekenler listesine ekleyerek, 8 devrimci hakkında imha edilmesi gerekir diye rapor

hazırladı. Faşizm, Halk Cephesi’ne
yönelik her türlü eyleme saldırıyor. Basın açıklaması, çadır, mahkeme gibi her
yerde saldırıp ‘terör’ kapsamına alıyor.
Konserler yasaklanıyor. Bir yandan da
HDP ve Kürt milliyetçileri eliyle solu
tasfiye ve devrimci hareketi halktan tecrit etme saldırısı var. Bu kuşatmaya bir
de DİSK yönetimi katıldı. Tek amacın
bu topraklarda devrimcileri ve silahlı
mücadeleyi bitirmek olduğu vurgulandı.Devrimci şiddet konusunda asıl
hedefin işçileri linç eden, devrimcilere
küfür eden ve saldıran patron sendikacılara yönelik olabileceği ve işçilere yönelik sadece ikna ve gerçekleri anlatıp
devrimci saflara çekmek olması gerektiği anlatılarak halk okulu çalışması bitirildi. Çalışmaya 20 kişi katıldı.
Gazi: Gazi Mahallesi’nde 15
Temmuz'da ateş başı sohbet yapıldı.
Sohbetin konusu son ABD raporu ve
bizim misyonumuz ile adalet kampanyasıydı. Sohbete 25 kişi katıldı.
Cephelilerin kararlılığının, milim
sapmamasının, eğitme kararlılığının
ve gücünün, bağlılığının, esnek-hız-

D evrimcilere Kalkan
Eller Kırılır
Devrimcilere Uzanan
Pis Diller Kesilir
İzmir’de 14 Temmuz’da Haydar Hökelekli ve Umut Yalım isimli 2 Halk Cepheli’ye polis keyfi olarak kimlik kontrolü yapmak istedi.
Karşıyaka bölgesinde Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptıktan sonra Halk Cepheliler dolmuş beklerken polisler yanlarına geldi.
Haydar Hökelekli'ye saçları üç numara olmasından kaynaklı "Asker misin" diye sordu. "Hayır" cevabını alan polisler Halk
Cephelilerden kimlik göstermesini istedi. Buna karşın Halk Cepheliler polislere keyfi uygulama yaptıklarını, neden kimlik göstereceklerini sordular. Bu sözlerden sonra polisler Halk Cephelilere saldırarak bir kez daha acizliğini, alçaklığını gösterdi. Olay
yerinden geçen bazı insanlar polisin şiddetine karşı "Neden vuruyorsunuz" diyerek tepkilerini gösterdi. Bu sahiplenmeyi hazmedemeyen polisler tepki gösteren halka, Halk Cephelilerle ilgili alçakça iftirada bulundular. Halk Cepheliler buna tepkilerini gösterdikleri anda polisler Halk Cephelileri hızla olay yerinden uzaklaştırarak Karşıyaka İlçe Karakoluna götürdüler.Yaklaşık
7 saatlik gözaltı sonrası Halk Cepheliler serbest bırakıldı.
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lı ve dinamik oluşunun, devrim ve iktidar iddiasının... ABD, devrimci hareketin güçlü olduğu mahalleleri
önemsiyor ve buradaki gücü kırmak
için her yolu deniyor denildi. Ve bu
duruma karşılık şu soru soruldu:
ABD bu kadar önemseyip dikkate
alırken, üzerine politikalar üretirken
biz kendimizin ve mahallemizin misyonunun ne kadar farkındayız? Bu sorudan sonra herkese söz verildi.
“ABD'nin korkuları boşuna değil”,
“Dağıtılan her dergi ABD'ye sıkılmış
bir mermidir”, “Her işi ciddiyetle
sahiplenip emek verildiğinde ABD'nin
korkuları daha da büyüyecek, emperyalizmin korkularını büyütmek
kendi ellerimizde, bizi önemsiyor o
halde doğru yoldayız” denildi. Bir
devrimci hareketi oluşturan kitlesidir;
Sen, ben, o, biz... O halde biz çalışacağız, sahipleneceğiz ve sonuç alarak
kuşatmayı yaracağız denildi.
Adalet çadırlarını sahiplenmek,
kapı çalışması yapmak ABD'nin korkularını daha da büyütmektir denildi.

Adalet Gönüllüleri:

"Artık Savunmada
Kalmayacağız!"

Gülsuyu: "Adalet İstiyoruz, Alacağız" kampanyası
çerçevesinde her cuma günü düzenlenen film gösterimi 17 Temmuz'da Gülsuyu Heykel Meydanı’nda yapıldı. Film gösterimine toplam 25 kişi katıldı.
Çayan: Adalet İstiyoruz Alacağız kampanyası
için Okmeydanı’nda 2. Adalet Gönüllüleri toplantısı 10
kişinin katılımı ile 15 Temmuz'da düzenlendi. Saat
21.00’de Sibel Yalçın Parkı'nda yapılan toplantıda ilk
önce Yürüyüş dergisi başyazısı okundu. Buna karşı faşizmin kampanyayı ciddiye aldığı ve bu kampanyanın
yaratacağı potansiyelden korktuğu anlatıldı. Somut örnek olarak Çayan’da ve diğer mahallelerde çadırlara
her gün yapılan saldırılar gösterildi.

Diren Kazova Ürün leri
Gazi Mahallesi Halkına Ulaştırıldı
Diren Kazova İşçileri 16 Temmuz’da Gazi Mahallesi’nde halkımızı dolaşarak ürünlerinin satışını elden yaptı. Sonrasında da Halk Meclisinin düzenlediği
iftarda stant açarak ürünlerini sergiledi.
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Emek Hırsızlarını Her Yerde Teşhir Edeceğiz!
Emek ve Değer Kararlılıkla Birleşince Hiçbir Engel Ö nünde Duramaz
Hatay Halk Cephesi 18 Temmuz'da Evvel Temmuz Festivali’nde
solla yaşanan sorunlar ve solun
emek hırsızlığı yaptığını bildirdi.
Hatay Samandağ Evvel Temmuz
Festivali 15 Temmuz’da Halk Cephesi’nin düzenlemesiyle yapıldıgının
2009’dan bu yana Halk Cephesi
kendisi festivalin son gününü örgütlemektedir. Bu senede diğer sol
ve belediye 4 gün boyunca festivallerini yaptılar. 4. günün sonunda
sahneden ısrarla "festivalin bittiğini
bugünün son gün olduğunu ve başka konserin olmayacağını" anons etmeleriyle ilgili yaptıkları açıklamada "15 Temmuz’da festivalimize
saatler kala Kaldıraç, TÖP-G ve
Mücadele Birliği gelerek masa açmak istemişlerdir. Festivalimizde
masa açarak ajitasyon-propaganda yapmalarının yanlış olduğunu, bu festivalin sadece Halk
Cephesi’ne ait olduğunu, masalarını “Hoş Geldiniz” pankartının öbür tarafına açabileceklerini söyledik. Fakat tartışmalarımız sonuç
vermedi. Bunu da "devrimci dayanışma adına" yaptıklarını söylediler. Bizim ise devrimci dayanışmadan anladığımız Mahir Ça-

yanlar’ın Kızıldere’de Denizler’in idamını
durdurmak için “biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik” diyerek canlarını vermelerinden
bilmekteyiz.
Ve bir kez daha masalarını gösterdiğimiz
yere açmalarını istedik. Ancak iki saat tartışmamız yetmemiş olacak ki kitle önünde de tartışmak istemişlerdir ve tartışmak isteyen kişiyle
Halk Cephesi’nin sorunu olduğunu bilerek o kişiyi öne sürmüşlerdir. Tartışmanın olmayacağını ayrıca o kişinin ahlaksız olduğu belirtilmiştir. Konserimiz başladıktan sonra Partizan'ın
da emek hırsızlığına soyunduğunu gördük. Hiçbir şey söylemeden masamızın karşına gelerek
masa açmışlardır. Doğru ya onlar Halk Cephesi’yle ilişkilerini kesmişlerdi. Söylemeye ne
gerek var, hazır kitle de var masa açmazlarsa
eksik kalırlar. Konserimizin başlamasıyla polisin tüm engellemesine rağmen 70 bin kişiyle coşkulu direniş türkülerimizi söyledik. Sol
dönüp kendini sorgulamalıdır, onlarca kurum
bir araya gelerek 5 bin kişiyi bile zor toparlamışlardır. Çünkü emek yoktur. Çünkü halka gitmek yoktur. Oraya gelen kitle oportunist fırsatçı
sola gereken cevabı vermiştir.” denildi
Not: ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) konunun dışındadır!

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

Halkımızın Değerlerine Sahip

Katillerden
Çıkıyoruz Birlikteliği Büyütüyoruz
Hesap Soracağımızı Esenler Mahallesi Çiftehavuzlar Parkı’nda 16 Temmuz'da ve-

Dünya Alem
Duyacak!

Alibeyköy Gülpa Meydan’da 14 Temmuz sabah
07.30’da bomba süslü pankart asıldı. Cephe imzalı
“Hasan Ferit Gedik’in Katillerinden Hesap Soracağız” yazılı ses bombalı pankart 10.30’a kadar asılı kaldı.

rilecek iftar yemeği için iftardan önce sokak sokak kapı çalışması yapılıp esnaflar gezildi ve yoldan geçen halka iftara çağrı el ilanlarından toplam 200 adet ulaştırdı. Yakında başlayacak olan çocuk
korosu dersleri için 4 çocuk kaydı yapıldı ve ailelerin iletişim bilgileri alındı. İftar yemeğine katılan tüm mahalle halkı verilen yemekten çok memnun kaldılar. İftar yemeğine 400 kişi katıldı. Çiftehavuzlar Parkı'nda verilecek iftar yemeği için 15 Temmuz’da el
ilanı dağıtımı yapıldı. Ayrıca yemeğin duyurusu için aynı gün caddelere 10 adet ozalit yapıştırıldı.

İŞBİRLİKÇİ AKP’DEN HESAP SORDUK SORACAĞIZ

51

Evlatlarımızı Görüş Cezalarıyla,
İnfaz Yakmalarla Teslim Alamayacaksınız!
TAYAD’lı Aileler 21 Temmuz’da Silivri Hapishanesi önünde bir araya gelerek Silivri’de uygulanan görüş cezaları ve infaz yakmalarla ilgili basın açıklaması yaptı. Sloganlarla başlayan
basın açıklamasına 10 kişi katıldı.
Açıklamada “AKP iktidarı evlatlarımıza
saldırmaya devam ediyor. Bu hafta tutsaklarımızın bayram nedeniyle açık görüş hakkı vardı. Fakat pek çok tutsağımız verilen disiplin cezaları nedeniyle bayramda aileleri ile açık görüş yapamadı. Görüş hakkı gasp edildi. Tutsaklarımızın keyfi bir şekilde infazı yakılarak onlarca yıl tutsak ediliyorlar. Daha geçtiğimiz haftalarda Silivri Hapishanesi’nde arama adı altında
tutsaklarımızın hücreleri talan edilmiş, evlatlarımız elleri kelepçelenerek süngerli hücrelere atılmıştır. Şu an Silivri Hapishanesi’nde tutsak olan
evladımız Asaf Eşgüneş kan kusuyor. Ama buna
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SALDIRILARINIZ BOŞUNA!
Adalet Mücadelemizden
Asla Vazgeçmeyeceğiz!
Çayan Mahallesi’ne 16 Temmuz gece saat 01.00
sularında 7 akrep 2 TOMA ile adalet çadırını yıkmaya
gelen katil polisleri Cepheliler havai fişekler ve molotoflarla karşıladılar. Neye uğradığını şaşıran katil
sürüleri mahalleyi gaza boğdu. Mahallede çatışmalar başladı. Katil polisler bir süre adalet çadırını yıkmaya gidemediler. Kâğıthane tarafından gelen
TOMA ile adalet çadırına giden katil polisler çadırda bekleyen 16 yaşındaki Halk Cepheliye tazyikli su
sıkarak ve gaz atarak saldırdı. Mahallede tava tencere
ile halk eyleme destek verdi. Halk Cepheli beyaz araç
içerisinde katil polislerin amiri Avni denilen halk düşmanına “siz Elif Sultanlar’ın nasıl Vatan Emniyetine gittiğini biliyorsunuz. Böyle, halka gaz sıkarak işkence ederek katlederek halk düşmanlığı yapmaya devam edin. Elif Sultanlar da işkence merkezlerinizi başınıza yıkmaya devam edecek. Halk düşmanları
bekleyin, yeni Elif Sultanlar gelecek’’ denilerek
karşılık verildi.

Mahallemizde
Ahlaksızlara Yer Yok

Okmeydanı’nda 18 Temmuz'da gelen şikâyet üzerine basılan bir evde fuhuş yapıldığı öğrenildi. Cepheliler 1 kadın 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Sordukları sorulara aldıkları cevaptan evli olmadıkları ve fuhuş amaçlı toplandıkları anlaşıldı. Bunun üzerine Halk Cepheliler, içeridekileri döverek cezalandırdı. Ayrıca evin sahibini de mahalleden kovdular.
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rağmen tedavisi yapılmıyor.
Tutsaklarımızın hastalıkları işkence aracı olarak kullanılıyor. Tüm bunlar tecrit içinde tecrit
işkencesidir. Bizler TAYAD’lı Aileler olarak evlatlarımızı tecrit zulmü karşısında yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız. Buradan tecrit zulmünün sahiplerini bir kez daha uyarıyoruz: F Tipi
Hapishaneler ile, tecrit ile, devrimcileri teslim
almaya çalışmaktan vazgeçin! Baskılarınızla ne
devrimci tutsakları ne de halkı teslim alamayacaksınız. Çünkü biz halkız, haklıyız ve milyonlarız…” denildi ve açıklama sloganlarla bitirildi. Açıklamadan sonra TAYAD’lı Feridun Osmanağaoğlu ‘aranman var’ gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Çağlayan adalet sarayında hakim tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şehit Ailelerimizi
Bayramda da
Yalnız Bırakmadık
Esenler Halk Cephesi 18 Temmuz’da Devrim Şehidi İlhan
Çavuşoğlu'nun ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Devrimcileri çok iyi karşılayan şehit annesi, oğlu zamanında yaşadığı anıları anlatarak devrimcileri sahiplendiğini, yaşadığı
bölgenin devrimcilerden izinsiz hareket etmediği günleri anlatarak devrimcilere özlem duyduğunu dile getirdi. Bayramın
üçüncü günü mezar ziyaretine gidileceği söylenip Komutan
Şerafettin Şirin’in ailesi de ziyaret edildi.

Bu Topraklar Fidan Vermeye Devam Ediyor
Hatay’da 18 Temmuz günü bayram dolayısıyla şehit aileleri
TAYAD’lı Aileler tarafından ziyaret edildi. Hamide, Ahmet
ve Yazgülü Güder Öztürk, Yunus Güzel, Selim Yeşilova, Ali
Saban, Yusuf Kutlu, Fatma Bilgin, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert ve Ahmet Atakan’ın ailelerinin bayramları kutlandı.Hangi eve gidilse bu anı dört gözle beklenildiği belirtildi. Armutlu’daki çiçekçi bile “geleceğinizi biliyordum ondan kırmızı karanfilleri size ayırmıştım” deyip son kalan karanfilleri verdi. Hatay’da nice yiğitler yetişmiştir. Şehit kanlarıyla sulanmıştır toprakları. Bu topraklarda fidanlar boy vermeğe devam ediyor.
TAYAD'lı Aileler 19 Temmuz'da da şehit ve tutsak ailelerini ziyaret etmeye devam etti. Özgür Tutsak Mehmet Ali
Aslan’ın ailesi dere kenarında piknik alanında ağırladı TAYAD’lı aileleri. Berkin için adalet istemek için Dolmabahçe
Sarayı’na eylem yaptıktan sonra tutuklanan Fırat Özçelik’in
ailesi de bayramlaşmadan dolayı memnun olduklarını ve sürekli beklediklerini dile getirdiler. Özgür Tutsak Selda Özçelik’in annesi sizleri Selda yerine öpüp kokluyorum, karanfilin
kokusundan da tutsaklarının kokusunu kokladığını söyledi.
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yok sayıyorlar. Ama biz
emeğimizle var olduğumuzu her yerde haykırmaya devam edeceğiz, bu
ırkçılığı kabul edip bir kenara oturmayacağız.
İsmimiz, Ayşe, Fatma, Mehmet olduğu için işe alınmadığımızı kabul etmeyeceğiz!
Okulda Türkiyeli olduğumuz için
bizi "geri zekalı" okullara göndermelerine izin vermeyeceğiz!
Trenlerde "kara kafalı" olarak tanımlandığımız için sadece bizim tren biletimize bakmalarına izin vermeyeceğiz!
Marketlerde kendi dilimizi konuştuğumuz için bize hırsız muamelesi
yapmalarına izin vermeyeceğiz!

SORUDA

Irkçılık

1) Irk ne demek?
Irk; ortak fiziksel, ortak biyolojik
özellikleri taşıyan topluluktur. Yani
mesela sarı saçlı, mavi gözlü olanlar.
Veya Avrupa'da "kara kafalı" diye tanımlanan Türkiyeliler. Kısacası deri ve
saç rengi, boy uzunluğu vücut biçimi
gibi fiziksel özelliklerin aynısı olması,
dış görünüşün aynısı olması ve bunların sınıflandırılmasıdır.

2) Irkçılık neden var?
Irkçılık asıl olarak emperyalizmin
politikasıdır. Emperyalizm can çekişen
kapitalizmdir. Sürekli bir kriz içindedir
ve ölüm yatağından çıkamaz. Sonu
yakındır ve ırkçılık politikasını ömrünü uzatmak için bir politika olarak
kullanır. Farklı halkları birbirine kışkırtır, düşmanlaştırır. Kendi ırkını üstün göstererek krizin sorumlusu başka
halklardır diye tanımlar. Krizin suçunu
başka halkların üzerine atar.

3) Irkçılık bizi ne kadar
ilgilendiriyor?
Irkçılık bizi her alanda, her yerde
çok ilgilendiriyor.. Her yerde birebir yaşıyoruz bu sorunu. Bize bazen “sen Türkiyeliler gibi değilsin” diyorlar ama
bunu derken bile bize ırkçılık yapmış
oluyorlar. Ne varmış Türkiyelilerde
peki? Neden bizi onlardan saymıyorlar?
Irkçı emperyalist Avrupa ülkeleri bizim
entegresyon adı altında asimile olmamızı kendi vatanımızı, kültürümüzü, değerlerimizi unutmamızı istiyor. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi unutturarak bizi güçsüzleştirmek istiyor.
Güçsüzleştirerek daha fazla sömürerek,
karına kar katmak istiyor.

5) NSU örgütü ve ırkçılık
NSU örgütü ırkçılığın en somut örneğidir. NSU (Milliyetçi Sosyalist Yeralti Örgütü) örgütü Almanya'da 2000 ile
2008 arası 9'u Türkiyeli, biri Yunan olmak üzere 10 kişiyi katletti. Neden? Nedeni IRKÇILIKTIR! Kendi ırklarını üstün gördükleri için "kara kafalı" olarak
tanımladıkları için Türkiyelileri katlettiler. Sadece Türkiyeli oldukları için
gözünü kırpmadan diri diri yaktılar. Bu
tür ırkçı örgütlerini devlet açıktan korur ve besler. Irkçı örgütün beslenme
kaynağı devlettir onu büyüten katliamları gerçekleştirmesine yardım eden
devlettir. Irkçı NSU örgütünün de Alman devletiyle bağları olduğu ortaya
çıktı. Bu tür örgütler devlet tarafından
korunarak mahkemelerde suçları ört bas
edilir. NSU örgütü devlet desteği almadan hiç bir şey yapamaz, hiç bir gücü
olamaz.
Devlet ırkçı örgütleri kendi emperyalist düzenini sürdürebilmek için kullanır. Halkları birbirine böylece düşmanlaştırır, ırkçı faşistlerin başka halkları katletmesinin sorumlusu emperyalizmdir!

4) Nasıl yaşıyoruz ırkçılığı?

6) Sokakta ırkçılık nasıl
karşımıza çıkıyor?

Irkçılığı her yerde küçümsenerek,
aşağalanarak, hiçe sayılarak yaşıyoruz.
Sadece Türkiyeli olduğumuz için bizi
küçümsüyorlar. Sokakta, okulda, işyerinde bizi hiçe sayıyorlar, emeğimizi

Irkçılığı en çok yaşadığımız yer
ise sokaktadır. Kendi dilini konuştuğun
için sana sokakta bir hastalıkmışsın, bir
mikropmuşsun gibi bakmıyorlar mı?
Sana sokakta siyah saçlı olduğun için

kötü kötü bakmıyorlar mı? Veya bir
markette onların deyimiyle "kara kafalı" olduğun için bir şey çaldığını ima
edip çantana bakmak istemiyorlar mı?
İşte çoğumuz bunları yaşamışızdır.
Bunlar bizim günlük birebir yaşadığımız sorunlardır.

7) Okulda ırkçılığı
nasıl yaşıyoruz?
Okulda büyük bir fırsat eşitsizliği vardır. Türkiyeli olduğumuz için bizi emeğimize göre değil ırkımıza göre değerlendiriyorlar. Bir Avrupalıdan iki katı
emek vemek zorundayız. Okulda mesela
öğretmenimiz bizi bir Avrupalıdan çok
farklı değerlendiriyor. Türkiyeli olduğumuz için bir Avrupalı gibi sınavda aynı
cevabı versek de aynı şekilde değerlendirmiyor. Bu nasıl bir eşşitsizliktir? Biz
bunları hak ediyor muyuz? Sadece Türkiyeli olduğumuz için bunları hak ediyor muyuz? Biz emeğimizle varız! Nereden geliyorsak gelelim milliyetimiz ne
olursa olsun. Biz ne kadar emek harcıyorsak karşılığını da ona göre almalıyız.
Ama kapitalist düzende bu mümkün değildir. Emeğin karşılığı yoktur.

8) İkinci Dünya Savaşı’nda
nasıl bir ırkçılık vardı?

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

Çoğumuz Adolf Hitleri tanıyoruzdur. 1933'de Almanya'da başbakan seçildi ve farklı halkları kendi ırkını üstün gördüğü için katlederek vahşice
İkinci Paylaşım Savaşı’nda yer aldı...
Milliyetçi, şovenist duyguları siyasette kullanarak halkları birbirine düşürdü. Seçimlerde yüzde 37.4 oy almasının nedeni ise kriz olmasıdır. Kendi
"Ari" dediği Almanların ırkını üstün
göstererek başka ırkları aşağılayarak
krizin suçunu onlara atmasıdır. Alman
halkı Yahudileri krizin sorumlusu olarak gördü. Çingeneleri komünist olarak
bildi. Bu sadece sokakta bir ırkçılık
veya okulda bir fırsat eşitsizliğinden ibaret değildi, bu ırkçılık en vahşi şekilde
oluyordu. İnsanlar fırınlara koyularak
yakıldı, gaz odalarına sokularak katledildi. Ama bu ırkçılığın tek sorumlusu
Adolf Hitler olarak tanımlanamaz! Tek
başına kimse ırkçılık uğruna bu katliamları gerçekleştiremez. Irkçılık emperyalizmin yani tekellerinin politikasıdır. Yani bu katliamların sorumlusu te-
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keller, tekellerin temsilsicisi olan Hitler, yani EMPERYALİZMDİR!

9) Avrupa'da nasıl bir
ırkçılık vardır?

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

Demokratik olduğunu söyleyen ırkçı
partiler vardır. Nasıl bir demokrasi oluyormuş bu? Temel nokta asıl olarak:
"Emperyalizmin olduğu yerde demokrasi zaten olamaz!" dır. Kendine Sosyal-Demokrat diyen emperyalizmin düzen partileri hiçbir demokrasiyi savunamazlar.
Tek savunabildikleri ise burjuva demokrasisi, yani halk için değil burjuvazi için
demokrasidir. Halka bir takım sus payı
haklar vermiştir ama bunların hepsi burjuvazinin elindedir, halka sınırlıdır. Veya
mesela Hollanda'da ırkçı parti PVV vardır. Bu parti göçmen düşmanıdır ve bunu
her yerde açıktan haykırır, ama Hollanda devleti buna hiç bir şey yapmaz. Yapmıyor ve hatta meşrulaştırıyor ırkçı partileri, ifade özgürlüğü der... "İfade özgürlüğü" adı altında örgütlenmelerini
meşrulaştırıyordur. Irkçılığın hiç bir meşruluğu olamaz, Irkçılık İNSANLIK SU-

E rdoğan Çakır’ ın
İade Davası
Görüldü
16 Temmuz günü Yunanistan’da
tutsak bulunan Erdoğan Çakır’ın iade
davası görüldü. Fransa tarafından
hakkında ikinci kez açılan iade davasında mahkeme Fransa’ya iadesine karar verdi. Daha önce de Fransa'da 1
Mayıs’a katılmak, konser düzenlemek,
yaz kampı organize etmek gibi demokratik faaliyetlerinden dolayı hakkın da yedi yıl ceza verilmiş ve iadesi istenmişti.
Bu hukuksuz karara karşı avukatlar bir üst mahkemeye başvurdular.
Duruşma öncesi Yunanistan Halk
Cephesi tarafından adliye binası önünde pankart açılıp bildiri dağıtımı yapıldı.
Atina’da Pankart ve Afişleme
17 Temmuz’da görülen dava öncesi
mahkemeye çağrı afişleri yapıldı. Politeknik Üniversitesi’ne mahkemeye
çağrı pankartı asıldı. Duruşma öncesi adliye önünde pankart açılıp, bildiri
dağıtımı yapıldı.
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ÇUDUR! Irkçılığı politika olarak kullanan emperyalist Avrupa'da düzen partileri
kendilerini ne kadar "sosyal-demokrat"
partisi olarak tanımlarsa tanımlasın, halk
için demokrasiden bahsedemez, halk
düşmanlığından bahsedebilir.

10) Irkçılığa karşı ne yapmalıyız?
Biz ırkçılığa karşı birleşip örgütlenmeliyiz. Irkçılık dediğimiz gibi emperyalizmin politikasıdır, yani biz emperyalizme karşı savaşmazsak asıl kaynağına karşı mücadele etmezsek ırkçılığa
karşı da hiçbir şey yapamayız. IRKÇILIĞA KARŞI OLMAK, EMPERYALİZME KARŞI OLMAKTIR! Biz
emperyalizme karşı mücadele etmeliyiz,
düşmanımız olduklarını bilmeliyiz. Bize
bunları yaşatan ırkçılığa maruz kalmamızın sorumlusu emperyalizmin olduğunu unutmamalıyız. Aşağılanmamız,
Türkiyeli olduğumuz için küçümsenmemiz, vatanımızdan, kültürümüzden,
değerlerimizden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Bu durumda asıl olarak bu

değerlerimize daha fazla sarılmalıyız.
Kendi vatanımızı tanımalıyız, kültürümüzü, değerlerimizi tanımalıyız, sahipsiz, güçsüz olmadığımızı emperyalizme
göstermeliyiz.
Nasıl örgütleneceğiz? Mesela Avrupa'da her sene "Irkçılığa Karşı Tek
Ses Tek Yürek" konseri düzenleniyor.
12 bin kişiyle tek bir ağızdan ırkçılığa
karşı olduğumuzu haykırıyoruz. Faaliyetlerimizle bunu haykırmaya devam etmeliyiz. Halk toplantıları yapmalıyız,
Avrupa'da halkımız ırkçılığı nasıl yaşıyor? Buna karşı birlikte bir çözüm
üretmeliyiz. Irkçılığa karşı komiteler kurup ırkçılığı teşhir eden eylemler yapmalıyız. Bu komitelerle, piknikler, ırkçılığı anlatan film akşamları, ırkçılığa
karşı bir türkü gecesi, pazar kahvaltıları
ve daha neler neler organize edebiliriz.
Bunların hepsini "ırkçılığa karşı" adı altında yapabiliriz..
ASİMİLE OLMAYACAĞIZ, IRKÇILIĞA KARŞI ÖRGÜTLENECEĞİZ, MÜCADELE EDECEĞİZ!

ALMAN DEVLETİ KENDİ YASALARINI YOK SAYIYOR!
POLİTİK İLTİCA HAKKI GASP EDİLEMEZ!
Köln'de yaşayan İlker Şahin Türkiyeli politik bir ilticacı. 2010 yılında politik iltica talebi kabul edilmiş ve pasaport almış ve Almanya'da evlenmiş bir aile kurmuş.
Alman devleti bütün yasalarını hiçe sayarak İlker Şahin'in elinden pasaportunu
yani iltica hakkını alıyor. Pasaportunu iade etmesi istenmiştir. Bu yasadışıdır. Çünkü iltica talebinde bulunan İlker Şahin'in iltica sebebi ortadan kalkmamıştır. Yani
Türkiye'de faşizm son bulmamıştır ve istediği adil düzen gelmemiştir. Bu yüzden
iltica hakları geri alınamaz, bu yasadışıdır hiçbir meşruiyeti de yoktur.
Alman devletinin amacı, İlker Şahin ve onun gibi Türkiyelilerin devrimcilerin,
demokratların demokratik hak taleplerine sahip çıkmalarını engellemek baskı kurmak içindir. Eğer İlker Şahin'e sahip çıkmazsak yarın sıra size gelecektir. Hiçbir
hak bedel ödenmeden alınamaz, gasp edilmeye çalışılan iltica talebi için mücadele etmeli bu hakkımızı geri almalıyız.
Onun hakkı, benim hakkım diye değil bizim hakkımız diye bakmalıyız ve bunun için mücadele etmeliyiz. Bugün İlker Şahin'e, yarın sıra bize gelecek!
"Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek" sloganı içi dolu doludur. Bütün demokratik kurum ve kuruluşlar dernekler buna izin vermemeli ve bu hak için mücade etmeliyiz!
İlker Şahin'in çağrısıdır ;
"Eğer bugün pasaportum ve oturum kâğıdım elimden alınırsa, tam burada, yabancılar dairesinin önünde direnişe başlayacağım. Biliyorum ki bu sadece benim sorunum değildir. En başta benim gibi binlerce ilticacının sorunudur. Demokrasi ve
özgürlüklere inanan, kazanılmış hakların gaspına karşı olan herkesin sorunudur.
Bu nedenle başta Almanya halkından, iltica hakkı gasp edilenlerden ve Almanya'da yaşayan tüm göçmenlerden destek bekliyorum.
Kahrolsun Emperyalizmin ve Faşizmin Baskıları!
Halkız Haklıyız Kazanacağız!"
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Avrupa’da

"Biz Terörist Değil, Devrimciyiz!"

Stephan Kaczynski’ye Özgürlük
2 Nisan’da "ULUSLARARASI TECRİTE KARŞI MÜCADELE SEMPOZYUM"una katılmak için İstanbul’a gelen, ziyaret için gittiği İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskı ve yıldırma operasyonunda gözaltına alınan, daha sonra tutuklanarak Maltepe Hapishanesi’nin yan hücrelerinde kimsenin olmadığı tekli hücreye atılan devrimci gazeteci Stephan Kaczynski için Avrupa'nın farklı şehirlerinde eylemler düzenlendi.
Berlin: Halk Cepheliler 15-17 Temmuz tarihlerinde stant
açtılar. Yaklaşık 3 saat süren stantlarda 400 bildiri dağıtıldı, 100
imza toplandı.
Düsseldorf: Türkiye Konsolosluğu önünde 9 Temmuz günü
protesto gösterisi yapıldı. Gösteride yapılan açıklamada Steve’in
enternasyonalist bir devrimci olduğu, onunla onur duyulduğu anlatıldı.
İNGİLTERE: İRPSG’nin (İrish Republican Prisiners Support Group - İrlanda Cumhuriyetçi Tutsakları Destekleme Grubu) de içinde olduğu komite 17 Temmuz Cuma günü, AHKM’de
bir araya geldi. FRFE (Fight Racisim Fight Imperyalism) ve Socialist Fight Workers Power’in (Sosyalist Kavga İşçilerin Gücü)
katıldığı toplantı, Steve’in kim olduğunu, nasıl tutuklandığını ve
mücadelesini anlatan bir konuşma yapıldı. Çağdaş Hukukçular
Derneği’nin yaptığı açıklamanın ingilizcesi okundu. Toplantıda
yeni protesto gösterileri ve ziyaretlerin yapılması kararı alındı.
Londra'da 19 Temmuz Cumartesi günü 19.00-21.00 arası yapılan bildiri dağıtımında halklara Steve anlatıldı. 15 kişinin katıldığı dağıtım boyunca, seyyar müzik aletinden çalınan Grup Yorum marşları eşliğinde 2500 bildiri halklara ulaştırıldı.
İSVİÇRE: Halk Cepheliler 17 Temmuz'da Zürich’te
Türk Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.
İTALYA: İtalya'daki Enternasyonal Devrimciler ve Antiemperyalist Cephe üyeleri, Toscana ve Vincenza'da iki basın açıklaması gerçekleştirdiler.
Açıklamanın sonunda Steve'in temel hakları için 21 gündür
açlık grevi yaptığı, R.T. Erdoğan'ın bütün çabalarına rağmen enternasyonal mücadeleyi bitiremeyeceğini, bu saldırıların enternasyonal mücadeleyi daha da büyütmekten başka bir işe yaramayacağı belirtildi. Basın açıklaması Steve'le dayanışma çağrısı yapılarak sona erdirildi.

Atina’da 4 Türkiyeli devrimcinin yargılandığı dava
görüldü. Sabah 09.00’da başlayan dava öğlen saat
15.30’da sona erdi. Önce Türkiyeli devrimciler söz aldılar. İsmail Akkol savunmasının sonunda “ülkemiz faşizmle yönetiliyor. Sokak ortalarında çocuklarımız vuruluyor, katilleri yargılanmıyor. Biz adalet istiyoruz, bağımsız bir ülke istiyoruz. Halkımızın silahlanmaya
hakkı var. Biz devrimciyiz terörist değiliz” dedi. Yine sırasıyla Hüseyin Fevzi Tekin, Mehmet Ali Yılmaz ve Bilgehan Karpat söz alarak “Terörist değil vatanseveriz. Halkımızı ve vatanımızı seviyoruz bu yüzden savaşıyoruz”
dediler. Savcı tüm suçlamalardan, bütün sanıkların tahliye olmasını istedi. Ancak mahkeme heyeti kabul etmedi.
Dava sonunda Hüseyin Fevzi Tekin ve İsmail Akkol 8
yıl ceza aldılar. Ancak her ay imza karşılığı serbest bırakılacaklar. (Fevzi Tekin’in başka bir davasından aldığı
cezadan dolayı serbest kalamıyor.) Bilgehan Karpat ve
Mehmet Ali Yılmaz ise beraat ettiler.

Stammheim Davası Tutsaklarına
Bayram Ziyareti Gerçekleştirildi
19 Temmuz Pazar günü 2 Eylül 2014’den bu yana davaları süren Anadolu Federasyonu tutsaklarının tecrit hücrelerinde bulunduğu Stammheim Hapishanesi önünde bir
eylem gerçekleştirildi. Grup Yorum’un son albümünden
eserlerin müzik cihazından son ses dinletildiği eylemde,
tutsaklardan Yusuf Taş, hücresinin penceresinden kızıl bir
mendil sallayarak eylemde açılan kızıl bayrakları selamladı.
Mikrofondan tutsakların bayramının kutlandığı ziyarette Yusuf; "tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Biz
de sizi seviyoruz" diye seslendi. 23 Temmuz’da tutsakların siyasi savunmalarını okunacağı duruşmaya kitlesel
olarak katılım sağlanacağı belirtildi.

Sayı: 479

Yürüyüş
26 Temmuz
2015

Gerçeğin Sesini Halka Ulaştırıyoruz!
İngiltere-Edmonton: Haftalık Yürüyüş dergisi standı saat
14.00-16.00 arası Edmonton alışveriş merkezi önünde yine
yerini aldı. 11 Yürüyüş dergisi, 100 ingilizce bildiri halklara ulaştırıldı.
Woodgreen: Haftalık Yürüyüş dergisi standı Woodgreen Kütüphanesi önünde saat 14.00-16.00 arası yerini
aldı. Standımızın bu haftaki konusu, Steve’di yine. 9 Yürüyüş Dergisi, 3 ingilizce Halk Cephesi tanıtım broşürü ve ingilice bildiriler halklara ulaştırıldı.

Suruç Katliamının Hesabını Soralım!
Avrupa’nn her yerinde olduğu gibi İsviçre Basel’de de 20
Temmuz günü devrimci demokrat kurumların çağrısıyla bir
araya gelen kitle, Suruç’ta katledilen insanlarımız için bir anma
etkinliği düzenledi.
Saat 18’de Basel Clara Platz’da gerçekleştirilen eylemde Basel Halk Cepheliler de yerlerini alarak yapılan katliamı lanetlediler. Kurumlar adına yapılan konuşmalarda Suruç’taki katliamdan AKP hükümetinin sorumlu olduğu vurgulandı, daha sonra Markt Platza’ya kadar yüründü. Yürü-

yüş boyunca Kürtçe, Türkçe ve Almanca atılan sloganlarla
Suruç’ta yapılan katliam lanetlendi.

Mannheim:
Almanya Mannheim’da 20 Temmuz Pazartesi günü devrimci demokrat kurumların çağrısıyla bir araya gelen kitle
bir anma etkinliği düzenledi.
Saat 18.30’da Paradeplatz’da gerçekleştirilen eylemde
Mannheim Halk Cepheliler de yerlerini alarak yapılan katliamı lanetlediler.
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“Bir SDB savaşçısı olarak, bu hareketin en
ön saflarında halkım ve vatanım için savaşıyorum. Bu da benim her zaman mutlu olmam için
yeterli oluyor.”
Hüseyin Aslan

03-09 Ağustos

Gürner Şar
Ali KAÇAR
12 Eylül öncesi örgütlü mücadele
içinde yeraldı. Tutsak düştü. Hapishaneden çıktıktan sonra da İstanbul ve SiAli Kaçar
vas'ta devrimci hareketin gelişip güçlenmesi için önemli katkıları oldu. 4 Ağustos 1993’te
geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

Okan YILDIRIM
İstanbul’da bulunduğu evde bir kaza
sonucu silahın ateş alması sonucunda 4
Ağustos
2003’te aramızdan ayrıldı. Henüz
Okan Yıldırım
17 yaşında devrimci bir liseliydi. O yaşında kaç kez işkencelerden geçmişti.

Ahmet Turgut
Yılmaz

M. Ali Baloğlu

Ahmet Turgut YILMAZ
4 Ağustos 1980’de İstanbul Çeliktepe
Sanayi Mahallesi’nde bir eylem sırasında
elindeki bombanın patlaması sonucu
şehit düştü.

M. Ali BALOĞLU
Ağustos 1979’da Hisarüstü’nde bir
gecekondu mahallesinde, gecekondu yıkımına karşı koyarken jandarmalar tarafından öldürüldü.

Hüseyin Aslan

Özlem Kılıç

Güner ŞAR
Hüseyin ASLAN
Özlem KILIÇ
4 Ağustos 1994’te İstanbul Bağcılar’da kuşatıldıkları
üslerinde 6 saat süren direniş sonunda şehit düştüler...
Üçü de mücadeleye DEV-GENÇ saflarında başladılar.
Ölümü tilililerle karşılayarak, kuşatma altında umudun
adını duvarlara kanlarıyla yazarak, teslim olun çağrılarına
‘asıl siz halkın adaletine teslim olun’ diyerek ölümsüzleştiler.
Hüseyin Aslan, 1972 Sivas Zara doğumluydu.
‘90’da Dev-Genç’le tanıştı. İstanbul’da mahalli bölgelerde görev aldı. 1993’te SDB’li oldu.
Güner Şar, 1969 Elbistan doğumludur. 1988-89’da
Dev-Genç’li olarak illegal faaliyet yürüttü.’93’te SDB’li
oldu.
Özlem Kılıç, 1975 Sivas doğumluydu. 1992’de 17
yaşında Ankara Liseli Dev-Genç yöneticileri arasındaydı.’93’te SDB’li oldu.
Friedrich ENGELS:
“Emekçi; insanlığını, ancak burjuvaziye nefret ve isyanla kurtarabilir.”
Almanya, şimdiki Wuppertal’da
1820’de dünyaya gelen Engels, 5
Ağustos 1895’de Londra’da yaşamını
yitirdi.
Tüm yaşamı boyunca, teorisiyle,
Friedrich Engels
pratiğiyle proletaryanın, ezilen halkların mücadelesine önderlik yaptı. İlk komünist örgütlenme, ilk enternasyonal Marks’la birlikte onun
eseriydi. Yaşamı boyunca, barikatlardan barikatlara
koşarken, Anti-Dühring, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve
Devletin Kökeni, Doğanın Diyalektiği gibi eserler verirken, sınıfsız ve özel mülkiyetsiz yeni bir toplumun
kurulması amacına sadık kalarak ölümsüzleşti. Lenin’in
deyimiyle o sosyalizmin meşalesiydi. Meşale hala yanmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı

Bülent Pak'ı Anlatıyor:
Bülent yoldaşla 1990-'91 döneminde Ortadoğu'daki askeri
kampta birlikteydik. Kampın oluşturulması faaliyetlerinde yer
alan ilk yoldaşlarımızdandı.
Kamp yeni oluşturuluyordu. Bir yandan
dershanelerimizi, eğitim salonlarımızı, binalarımızı yapıyor, diğer yandan askeri
eğitim alıyorduk. Ortadoğu'daki Filistinli
ve Türkiyeli örgütler ancak iki-üç
yılda kamp kurabileceğimizi söylüyorlardı. Ama biz üç-dört ayda "yapamazsınız" denilen şeyleri yapmış,
kampımızı inşa etmiştik. Bülent
yoldaş emekçiliği, çalışkanlığı ve
bitmek bilmez enerjisiyle taş taşıyor, harç karıyor, planlar yapıyor,
binalar örüyor, diğer yandan askeri
eğitimimizle ilgileniyordu. İnşaat
işlerinin yorgunluğuna rağmen gece
nöbetlerimizde bize kurallarımızı
öğretir, ellerinin parçalanmasına rağmen mazotla silahları tek tek temizler
bakımıyla ilgilenirdi. O silahlarla bütünleşmişti. Tüfeklerin, makinelilerin en küçük
parçasını büyük bir titizlikle anlatır, kavratmaya
çalışırdı.
Zamanını boşa harcadığını hiç görmedik. Bir köşede silah
temizler, kalıplara patlayıcı doldurur, tatbikatlar için bombalar
hazırlar, harita çizimleriyle uğraşırdı. Gerilla eğitimi için hazırlanan kitaba silah çizimlerini büyük bir titizlikle yapardı.
Asla ağır hareket etmezdi. Bir yere gidecekse yürümez,
koşardı. Tepelere koşarak tırmanır, elli metre mesafedeki çadırlarımıza koşarak gidip gelirdi. Kıpır kıpırdı. Yavaş yürümeyi,
ağır hareket etmeyi sevmez, hepimize koşarak işlerimizi yapmamızı önerirdi.
Gerilla gibi düşünür, gerilla gibi yaşardı. Statükolar en çok
kızdığı şeylerdi. Yeterlilik duygusuna asla yer yoktu onda.
Gerillanın düzenli bir yaşamı olmayacağını, gerillanın her an
sürprizlerle, bilinmezliklerle karşılaşacağını ve buna hazırlanmamızı söylerdi.
İradiydi. İnatçıydı, yüz metre koşacaksak, yüzbirinciyi
koşturmaya çalışırdı. Bir tepeye tırmanıp ineceğimizi düşünürken, gücümüzün bittiğini düşündüğümüz anlarda o bir kez
daha kendimizi zorlamamızı isterdi. Zorlardı. İçimizden ona
çok kızardık. Hatta "insafsız" derdik. Bülent yoldaş güler,
bize acımazdı. "Acımak" bizi geliştirmez, gerillanın en güçlü
silahı iradesidir. Gücümüzün bittiğini sandığımızda dahi irademizi zorladığımızda bir şeyler yapabileceğimizi, gücümüzü
görmemizi söylerdi. Bir Devrimci Sol gerillasının böyle olması

gerektiğini sürekli vurgulardı. Rehavete, rahata asla izin vermezdi.
Günlük yürüyüşümüz bitmiş, kampa dönüyorduk. Kampa
elli metre kala aniden yönümüzü değiştirip tepeye tırmandırdı.
Hepimiz yorgunduk. Biz kampa dönüp dinlenmeyi düşünürken
o bizi tekrar yürütmüştü. "Neden böyle yaptın?" dediğimizde
"Gerillacılık budur, dinlenmeyi düşündüğünüz anda bu düşünceden sıyrılmanız için yaptım. Yorgun, aç, susuz olduğunuz
bir anda pusuya düşebilirsiniz, şimdiden bunlara hazırlanmak
lazım" demişti. İlk başlarda anlayamadığımız, hatta kızdığımız bu yaklaşımı bizi geliştirip güçlendirmişti.
Bülent yoldaş, uzun yıllar tutsak kalmasına
rağmen yılgınların, mücadele kaçkınlarının
çokça olduğu o dönemde, militan ruhu, coşkusuyla hepimize örnekti. Espirili, hayat
doluydu. Sohbeti severdi. Sohbetlerimiz,
onun kendine has üslubuyla canlanır, renklenirdi. Yoldaşlık ilişkilerinde hesapsız,
açık ve saftı. Doğallık, neşe, coşku, militanlık Bülent yoldaşın kişilik özelliklerindendi.
Ülkeye döndüğünde de çocuklar gibi
neşeliydi.
O gerillacılıkta usta, öğretmenimiz, komutanımız ve değerli bir yoldaşımızdı.
Bülent ve Ali Haydar yoldaşlarımızı katleden kontrgerilla onların kininden korktu.
Çünkü bizlerin kini, yoldaşlarımızın kini düşmanlarımızın sonunu getirecek kadar büyük.
Yeni Haydarlar, yeni Bülentler yerlerinizi boş bırakmayacaklar. Kahraman şehitlerimizin hesabını soracağız.
Zaferi kazandığımızda Kaçkar Dağları’na bir nefeste
koşarak çıkacak zaferimizi haykıracağız.
Bizler sizlerden, sizin düşmana olan kininizden öğrenmeye
devam ediyoruz...
Ali Haydar ÇAKMAK,
Bülent PAK:
Devrim ve sosyalizm düşüncelerini yaymak için Karadeniz’deydiler. 5 Ağustos 1997’de
bir görevle gittikleri Ordu Fatsa
Ali Haydar Çakmak
Bülent Pak
Çöteli Köyü yakınlarında oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada şehit düştüler.
Karadeniz Recai Dinçel Kır Silahlı Propaganda Birliği’nde
görevliydiler.
Ali Haydar Çakmak, 1973 Malatya Arguvan doğumluydu.
Gazi'nin gecekondularında büyüdü. Liseli Dev-Genç'te görev
aldı. Gazi Ayaklanması’nın genç önderlerinden biri oldu.
Bülent Pak, 1958 Eskişehir doğumluydu. Mücadelesi
1974'ten itibaren devrimci hareketin tarihiyle iç içe geçmiş
bir devrim emekçisiydi. Yıllarca tutsak kaldı.

Kıssadan Hisse

Özlü Söz
Zalimleri affetmek
mazlumlara zulümdür.
Sadi

Atasözü
Beyler buyruğu yoksula
kan ağlatır.
Beyler, yani sömürenler kendileri
emek nedir bilmedikleri için o kadar
rahat ve adaletsiz kararlar alırlar ki,
halk kan ağlar.

Deyim
İki ateş arasında kalmak:
Zor bir durumda karar
verememek.

70 yıla kadar yaşayan kartallar
vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için,
kırk yaşındayken çok ciddi ve zor bir
karar vermek zorundadır. Kartalın
yaşı 40'a vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir. Gagası uzar ve göğsüne doğru kıvrılır.
Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır.
Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartal burada iki
seçimden birini yapmak zorundadır:
- Ya ölümü seçecektir,
- Ya da yeniden doğuşun acılı ve
zorlu sürecini göğüsleyecektir.
Bu yeniden doğuş süreci 150 gün
kadar sürecektir.
Bu yönde karar verirse kartal bir
dağın tepesine uçar ve orada bir
kaya duvarda, artık uçmasına gerek
olmayan bir yerde, yuvasında kalır.
Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya

Karikatür

vurmaya başlar.
En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir
süre yeni gagasının çıkmasını bekler.
Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga
ile pençelerini yerinden söker çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu
kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. 5 ay sonra kartal, kendisine 20 yıl veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma
gelir.
Kendi yaşamımızda sık sık bir yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalırız.
Zafer uçuşunu sürdürmek için,
bize acı veren eski alışkanlıklarımızdan, geleneklerimizden ve anılarımızdan kurtulmak zorundayız.
Ancak geçmişin gereksiz safrasından kurtulduğumuzda, deneyimlerimizin yeniden doğuşumuzun getireceği olağanüstü sonuçlarından
tam olarak yararlanabiliriz.

