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BİR CEPHELİ KADIN, BİR KLEŞ, BİR TAŞ VE 51 YAŞ...
Son kurşununa kadar çatışıyor halk düşmanlarıyla,
bitince kurşunu direniyor taşlarla

Aç ve Açık Yattığımız
Gecelerin,
Uyuşturucudan Ölen,
Fuhuşa Sürüklenen
Gençlerimizin,
Yozlaşmanın ve
Çürümenin,

Savaşmadan Kurtuluş Olmaz!

info@yuruyus.biz

Emperyalizme ve Faşizme Karşı

İş Cinayetlerinde Hayatları
Sönen Emekçilerimizin
Sorumlusu Amerika’dır!
Aşımızı, İşimizi, Emeğimizi,
Düşlerimizi Çalan
Amerika’dır!
Tankları, Topları, Üsleri ve
Füzeleriyle Ülkemizin Her
Metrekaresini İşgal Eden
Amerika’dır!

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI
SAVAŞMAK ONURDUR!
DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Tek başına da olsa o eylemi yapmak,
Tek başına da olsa ve seni hiç kimsenin duymayacağını da bilerek o sloganı atmak,
"Tek başına da olsa......." diye başlayan cümleler kurabilmek büyük bir güçtür.
Cepheliler işte bu gücü ve güveni taşıdıkları için asla tek başına kalmazlar.
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Emperyalizme karşı savaşmak ve dünyanın
neresinde olursa olsun, emperyalist teröre
karşı çıkıp dünya halklarının yanında
yer almak, ülkemiz devrimci hareketinin
onur sayfalarıdır.
Bu amaç için yüzlerce şehit verdik.
Bugün, emperyalizmle uzlaşıp,
politika yapmaya çalışanlar, bu tarihe ve
halka sırt çevirenlerdir. Halka karşı bu tavrın
önünde barikat olacağız.
Emperyalizmin her yıl, "terörist" listelerine
örgütümüzü koyması ve tehlikeli göstermesi
bizim için bir onurdur. Bu, şehitlerimizin bize
bıraktığı mirastır. Emperyalizme karşı savaşı
yükselterek bu onuru sürdüreceğiz.
Emperyalizme karşı savaş sürdürülmeden,
Devrimci Halk İktidarı kurulamaz.
Kurulacağını iddia edenler, emperyalist
egemenliği ve yeni sömürgeciliği Halk İktidarı
görünümünde gizlemek isteyenlerdir.
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B İ R C E P H E L İ K A D I N, B İ R K L E Ş, B İ R TA Ş V E 5 1 YA Ş

Son kurşununa kadar çatışıyor halk düşmanlarıyla
bitince kurşunu direniyor taşlarla

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI
SAVAŞMAK ONURDUR!

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ
HALKIMIZIN ONURUDUR!
Aç ve Açık Yattığımız
Gecelerin,
Uyuşturucudan Ölen,
Fuhuşa Sürüklenen
Gençlerimizin
Yozlaşmanın ve
Çürümenin
İş Cinayetlerinde
Hayatları Sönen
Emekçilerimizin
Sorumlusu
Amerika’dır!
Aşımızı, İşimizi,
Emeğimizi,
Düşlerimizi Çalan
Amerika’dır!
Tankları, Topları,
Üsleri ve Füzeleriyle
Ülkemizin Her
Metrekaresini İşgal
Eden Amerika’dır!
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“SURUÇ’UN HESABINI SORMAK
İÇİN BURADAYIM” diyor Cephe’nin
kadın savaşçıları.
Bir Cepheli kadın, bir kleş bir taş ve
51 yaş... Savaşın bilinen bütün yasalarını
alt üst ediyor.
Dünya halklarının baş düşmanı Amerika... Dünyanın en gelişmiş silahlarına
sahip. Bütün dünyaya diz çöktürmek
istiyor.
Cephe’nin bir kadın savaşçısı 51 yaşında ve elinde bir kleş ve bir taş...
Meydan okuyor dünya halklarının baş
düşmanı Amerika’ya.
Basıyorlar tetiğe; Suruç’ta katledilen
33 insanımızın hesabını sormak için.
Düzen içinde 51 yaşındakiler emekli
olurlar. Cephe’nin kadın savaşçıları öne
fırlıyor hesap sormak için.
Kleşle çatışmıyor Cephe savaşçısı,
yüreğiyle çatışıyor. Nitekim kleşin mermisi bitiyor.
“Taş sopa benzin elde silahtır
Gücümüz vatana sevdamızdandır
Onurlu özgür bir vatan için
Savaşmak namus borcumuzdur”
Kurşunu bitiyor Cepheli’nin; taşla
soruyor hesabı.
Aç ve açıkta kaldığımız gecelerin
hesabını sormak için buradayım diyor
Cepheli.
Çünkü dünyanın dörtbir yanında 1
milyardan fazla insanımızı aç bırakan

Amerika’dır.
Uyuşturucudan ölen, fuhuşa sürüklenen insanlarımızın hesabını sormak
için buradayım diyor Cephe savaşçısı.
Gençlerimizi yozlaştıran, geleceğini
karartanlardan hesap sormak için buradayım diyor.
İş cinayetlerinde hayatları söndürülen
emekçilerin hesabını sormak için buradayım diyor Cepheli.
Dünyanın herhangi bir yerinde ayağınız taşa takılsa bilinki sorumlusu Amerika’dır. Onun için buradayım diyor
Cepheliler.
Aşımızı, işimizi, emeğimizi, düşlerimizi çalan Amerika’dır! Düşleri çalınan
insanlarımızın düşünü gerçekleştirmek
için buradayım diyor Cepheliler...
Tankları, topları, üsleri ve füzeleriyle
ülkemizin her metrekaresi emperyalizmin
işgali altında. Yurdumuzun 35 milyon
metrekaresi Amerika ve NATO üsleri
tarafından fiilen işgal edilmiş durumda.
Amerika başta olmak üzere emperyalizmi
vatanımızdan söküp atmak için buradayım diyor.
HALKIMIZ!
EZİLEN, SÖMÜRÜLEN DÜNYA
HALKLARI!
Baş düşmanımız Amerika’dır.
Dünyanın dört bir yanını kan gölüne
çeviren, dünya halklarının kanını oluk
oluk akıtan emperyalizm işbirlikçileridir.
Emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

karşı her türlü araçlarla direnmek ve
savaşmak meşrudur.
Açlığımızın, yoksulluğumuzun
ölümlerimizin tek sebebi onlardır.
Son bir kaç yılda Ortadoğu’da
yaşananlara bakın. Irak, Suriye, Libya
devletleri kalmadı. Arap halklarının
vatanını alçakça bahanelerle yöntemlerle işgal ettiler. Sadece Irak’ta
1.5 milyon Irak’lı, Suriye’de 250 bin
Suriyeli katledildi. Her gün katledilenlerin hesabı yok. Arap halkına
kendi topraklarında vatan yok. Milyonlarca Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı,
Libyalı, Afrikalı göç yollarında. Her
yıl onbinlercesi katlediliyor. Bunların
tek sorumlusu emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlardır.
- Dünyada en zengin 225 tekelin
serveti dünya nüfusunun %47’sini
oluşturan 2,5 milyar insanın yıllık
gelirinin toplamına eşit.
- En zengin 3 emperyalist tekelin
servetleri en yoksul 48 ülkenin milli
hasıla gelirinin toplamını aşıyor.
- Sadece Bill Gates (Microsoft'un
patronu) 130 milyon insana yetecek
servete sahip.
-Bu listede Koç ve Sabancılar
5'er milyar dolarla 56., Ferit Şehenk
2,2 milyar dolarla 148. sırada. Sabancıların son altı aylık net karları 1
milyarı aştı. Toplam servetleri ise
185 milyar lira.
-Zenginlerin sadece kedi-köpek
mamasına harcadığı parayla yoksulların eğitim ve sağlık hizmetleri karşılanabiliyor.
- Dünyada herkese temel eğitim
vermek için yılda 6 milyar dolara,
temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak
için 13 milyar dolara ihtiyaç var.
- Oysa Avrupa'da parfümlere 12
milyar dolar (yaklaşık insanların
temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak
kadar.) Avrupa ve ABD'de kedi köpek
maması için 17 milyar dolar (Yaklaşık
hem eğitim hem de temel gıda sorununa yetecek kadar) harcanıyor.
- Dünyada askeri malzemeler için
ise 780 milyar dolar sarf ediliyor.
- 7 milyon nüfusu olan İsviçre'nin
geliri 500 milyon Afrikalı'nın gelirine
eşittir.

-ABD dünya nüfusunun %6'sını
oluşturuyor ama tüm dünyada üretilenlerin %50'sini tüketiyor.
- 1960'da zengin ülkelerde yaşayanlarla yoksul ülkelerde yaşayanların
kazancı 30 kattı, bu oran 1995'de 82
katına çıktı.
-Dünyada her yıl doğanların
%10'u açlıktan ölüyor.
İşte dünya tablosu budur. Bu tablo
her yıl yoksul halkların aleyhine değişmektedir. Yoksulluk adaletsizlik
katlanarak büyümektedir.
Rakamların da gösterdiği gibi bu
tabloyu yaratan emperyalistlerdir.
7 milyon nüfuslu İsviçre’nin gelirinin 500 milyonluk Afrika’ya eşit
olmasının başka bir açıklaması olamaz.
Dünya nüfusunun % 6’sına sahip
olup dünya üretiminin yarısını tüketmenin başka türlü izahı yoktur.
Bütün dünya emperyalistlere çalışmaktadır. Daha doğrusu bütün dünyayı emperyalistler sömürmektedir.
Onun için emperyalizme karşı savaşmaktan başka halkların kurtuluş
yolu yoktur. Emperyalizmi yerle bir
etmeden dünyanın hiçbir yerinde
halklara kurtuluş yoktur.
Onun içindir ki, mücadelenin hedefine emperyalizmi koymayanlar
politik olarak yanılgılardan kurtulamazlar. Amaç ve niyetleri ne olursa
olsun emperyalizmin sömürü politikalarına güç verirler. Emperyalist
politikaların hayat bulmasında araç
olurlar.
Bu konuda ML devrimci parti ve
örgütler için net olmayan hiçbir şey
yoktur.
Kapitalizmin emperyalist aşamasıyla birlikte temel çelişki ezilen
dünya halkları ile emperyalistler arasındaki çelişkidir.
Emperyalizmi hedef almayan hiçbir ulusal, sosyal kurtuluş hareketi
halkları kurtuluşa götüremez.
Bugün iktidar iddiasını yitiren
ML örgüt ve partiler emperyalizmle
ve işbirlikçi iktidarlarla uzlaşlaşarak
düzene teslim olma noktasına gelmişlerdir.
Emperyalizme, faşist iktidarlara

karşı direnmek savaşmak bir yana
emperyalizmle işbirliği yapmak “devrim” diye sunulmaktadır.
Bunun en son ibretlik örneğini
Kürt milliyetçi hareket nezdinde Suriye’de yaşamaktayız.
Kürt milliyetçi hareket açıkça Suriye’de Amerika’nın piyadeliğini yapmaktadır. Emperyalizmle girilen bu
işbirliği ise “Suriye Demokratik Devrimi” demagojisi ile maskelenmeye
çalışılıyor.
Kürt milliyetçi hareketin sırtlarının
emperyalistlere dayama arayışı yeni
değil, asıl ibretlik olanı kendilerini
hala Marksist Leninist Komünist olarak ifade eden Kürt milliyetçi hareketin kuyrukçularının durumudur.
Bütün bunların tek bir nedeni vardır: Sol’un devrim, iktidar iddiasını
yitirmiş olmalarıdır.
Onun için Cephe’nin konsolosluk
baskını bütün dünya halklarına asıl
düşmanı göstermektedir. Bütün dünyanın boyun eğdiği Amerika’ya karşı
bir umuttur. Direniş çağrısıdır.
Kurşunu biten Cephe savaşçısının
taşlarla direnmesi çok büyük bir
siyasi güçtür. O taşlar dünya halklarının asla teslim alınamayacağının,
her türlü araçla emperyalizme karşı
direnileceğinin sembolü olmuştur
konsolosluk baskını. Ezilen, sömürülen yoksul dünya halklarına neyle
nasıl direnileceğini göstermiştir Cephe
savaşçıları.
Emperyalizmle ve işbirlikçilerin
askeri, maddi olanakları ile boy ölçüşecek imkanlar hiçbir zaman sahip
olmayacağız. “Amerika silah veriyor
ondan alıyoruz” denilerek emperyalistlerle işbirliği asla meşrulaştırılamaz.
Halkların gücü silahlarının gücünden değil, haklılığından, meşruluğundan ve asla teslim olmayan direnme kararlılıklarından, devrim iddialarından gelir. İşte silahlarımız
taş, sopa, benzin, sapan, ip olacak.
Düşmanlarımızın silahı bizim en
temel silah kaynağımız olacak.
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ZAFERE, DEVRİME
BÖYLE YÜRÜYECEĞİZ!
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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BİR CEPHELİ KADIN, BİR KLEŞ, BİR TAŞ VE 51 YAŞ...
“Vatanımızı İşgal Eden Katil Amerika’yı Söküp Atalım!” Çağrısı Yapıyor
“Hiçbir Şey Yapamıyorsanız, Taş, Sopa, Benzin, İp, Sapan Direnin!” Diyor
51 yaşında Cepheli bir kadın, Hatice Aşık,
hapishaneden çıkar çıkmaz kuşanıp silahını,
Suruç’ta katledilen 33 insanımızın ve yoldaşı
Günay Özarslan’ın katili emperyalizmden
ve faşizmden hesap sormaya koşuyor.
“Ölürüm”, “Yakalanıp yeniden hapse girerim” diye en ufak bir tereddüt geçmiyor
aklından. Düşündüğü tek, şey, katil Amerika
ve işbirlikçi AKP’den Suruç’un ve Günay’ın
intikamını almak.

Bu Cüret, Bu Cesaret,
İdeolojik Netlikten,
Siyasi Kararlılıktan
Alıyor Gücünü
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Cepheli kadın, 10 Ağustos günü, katil Amerika’nın, 83 milyar dolarlık, 9 şiddetinde depreme dayanıklı,
“Kartal Yuvası” dediği savaş karargahına dayanıyor kleşiyle.
Ve Suruç için, Günay için basıyor tetiğe. Mermisi bitiyor
Hatice’nin... “Kaldır ellerini, teslim ol!” diye bağırıyor
katil sürüleri. Ama teslim olmak yazmıyor Cepheli kadının
geleneğinde... Taşlarla sürdürüyor savaşı Hatice.

BİR CEPHELİ KADIN,
BİR KLEŞ, BİR TAŞ VE 51 YAŞ,
“Emperyalizmin Kurbanı Değil
Celladı Olacağız” Diyor!
51 yaşındaki Cepheli kadın, elinde bir kleş, bir taş ile
sesleniyor Anadolu halklarına; “Cepheli Günay’ın,
Suruç’ta katledilen 33 insanımızın hasabını sormak için
buradayım!” diyor.
Bu sesleniş, özgür, bağımsız, demokratik bir Türkiye
özleminin çağrısıdır. Bu sesleniş, gecelerinde aç yatılmayan, uyuşturucudan gençlerimizin, iş cinayetlerinden
insanlarımızın ölmediği, yozlaşmanın, çürümenin olmadığı
bir ülkeye duyulan özlemdir.
Bu sesleniş, Türkiye halklarına; “Teslim olmayın!
Emperyalizm ve faşizm yenilmez değildir! Hiçbir şey
yapamıyorsanız, emperyalist haydutlara ve onun suç
ortağı oligarşiye karşı taş, sopa, benzin, sapan ile
direnin” çağrısıdır.

Bu Çağrı, Gençliğe
“Geleceğinize Sahip Çıkın” Çağrısıdır!
Bu Çağrı, Uzlaşmazlığın,
Teslim Alınamazlığın İlanıdır!
Bu sesleniş, aşımızı, işimizi, emeğimizi, düşlerimizi
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çalan, beşikteki bebekten emekliye kadar halkımızın
kanını kene gibi emen, tankları, topları, üsleri ve füzeleriyle
ülkemizin her metrekaresini işgal eden, terör ve şiddette
sınır tanımayan, devrimcileri yok etme hayaliyle yaşayan,
Amerikan emperyalizmine savaş ilanıdır.
Bu savaş, kurtuluş savaşıdır. Bu savaş, emperyalizme
ve faşizme karşı bağımsızlık, demokrasi savaşıdır. Bu
savaş, demokratik halk iktidarını kurma savaşıdır. Bütün
ulus ve milliyetlerden, bütün inançlardan işçi, memur,
köylü, öğrenci, sanatçı, aydın tüm halkın savaşıdır.
Bu savaşı, halkların katili emperyalizme ve faşizmle
barışarak, uzlaşarak değil, topyekün savaşarak kazanacağız!

BİR CEPHELİ KADIN, BİR
KLEŞ, BİR TAŞ VE 51 YAŞ,
“Genç, yaşlı, kadın, erkek tüm halkımız
kurtuluş savaşına katılmalıdır” Diyor!
Özveri ve fedakarlığın, dayanışmanın ve de düşmana
vurmanın sınırı yoktur bu savaşta. Vatanını ve halkını
seven herkesin yapabileceği bir şey vardır. Kimisi
emeğini, alınterini, kimisi mücadele gücünü kimisi evini,
arabasını katar bu mücadeleye. Devrimciler fedayı
kuşanıp, Alişan gibi beyninde patlarken halk düşmanlarının,
Şafak gibi, Bahtiyar gibi, Elif gibi göze alırken ölmeyi
ve öldürmeyi, kahraman şehitlerimiz gibi, elde bomba,
roket, kleş dalarken düşmanın inine, halkı ve vatanı için
armağan ederlerken ömürlerini... Birileri de elde taş,
sopa, benzin, sapan ile yürür üstüne düşmanın. Kimi
dergi satar, kimi de okur. Kimi para, silah, mermi,

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

Emperyalizme karşı direniş
bayrağı, bu iddia, bu cüret Cephe’nin elindedir.
Suruç’ta katledilen 33 insanımızı
yoldaşları hızla ve sessiz sedasız
gömerken, “Suruç’un hesabını
sormak için buradayım” diyerek
emperyalizmin savaş karargahını
vuran Cephelilerin elindedir.

istihbarat verir. Evini, yüreğini
açar. Bu namus borcudur.
Bazen tek bir taş düşman hedefini göstermeye, tek bir slogan
tüm yalanları yerle bir etmeye
yeter. Onurumuz, namusumuz
için Hatice’nin elindeki o taşı
atmaya, Bahtiyar’ın, Şafak’ın
dilindeki o sloganları atmaya cüret etmeliyiz. Marks’ın 160 yıl
önceki deyişiyle; “İnsanlık dışı
bu sistemde, insan kalmanın tek yolu
insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır.”
Bu savaşta, örgütlü-örgütsüz herkesin ama herkesin yapabileceği bir
şey vardır. Bu savaşın içinde saf
tutmak için korkusuz kahramanlar
olmak gerekmiyor.
Gine devriminin önderi Amilcar
Cabral’ın dediği gibi “...kurtuluşları
için savaşan ve çile çekenleri desteklemek için yiğit olmak zorunlu
değildir, haysiyetli olmak yeterli”

Bugün Yiğit ve Namuslu
Olmak, Cepheli
Hatice Gibi,
Halkların Baş Düşmanı
Emperyalizme ve
Onun İşbirlikçisi
AKP Faşizmine Karşı
Savaşmaktır!
Reformist ve oportünist sol, Kürt
milliyetçilerine yedeklenip, emper-

Pankart Hırsızı
Halk Düşmanları!
Korkularınızı Büyüteceğiz!
Çayan Mahallesi’nde Sokullu Caddesi üzerinde asılı
olan “Hatice Aşık Onurumuzdur-Halk Cephesi” pankartını AKP’nin katil polisleri 13 Ağustos’ta 4 akrep, 1
TOMA ile korkakça çalmaya geldiler.
Çayan Halk Cephesi “Hatice Aşık’lar sizin korkunuz
olacak. 1 pankartı almaya gelirken bile bizlerden korktuklarını belli ediyorlar. Halk düşmanları, devrimcilerden, Cephelilerden korkuyor. Korkun bizden halk düşmanları, rüyalarınızda bile bizi göreceksiniz” açıklamasında bulundu.

Bağcılarda Katil Korkak Polisin
Hırsızlığı Teşhir Edildi!
Bağcılar Yenimahalle’ye asılan pankartın polisler
tarafından çalınması 13 Ağustos’ta halka teşhir edildi.
“Halkımız ABD konsolosluğuna yapılan eylemde vurulan yoldaşımız Hatice Aşık için yazdığımız pankartımızı halk düşmanı katil polisler mahallemize akreplerle
girip çalmışlardır. Akrepleriyle silahlarıyla mahallemize girip yüzlerini maskeyle gizleyerek halktan korktuklarını bir kez daha göstermişlerdir. Halk düşmanları!
Baskılarınızla bizi yıldıramayacaksınız. Günay
Özarslan’ın yoldaşlarını her yerde göreceksiniz” denildi. Daha sonra “Katil Polis Mahalleden Defol/Bağcılar
Halk Cephesi” yazılı 2 ozalit mahalleye asıldı.

yalizme karşı savaştan, iktidar,
devrim ve kurtuluş iddiasından
vazgeçti. Halkların baş düşmanı
Amerika’ya “çözün”, “müdahale edin” çağrısına ses bile çıkaramaz hale geldiler. “Direnmeyen çürür” dedik, çürüdüler.
Oligarşiye karşı dişe diş kesintisiz yürüttüğümüz 45 yıllık savaş tarihimizi halkımızın emeği,
canı, kanı, dayanışmasıyla birlikte yazdık. Bugün emperyalizmin
ve işbirlikçi AKP’nin saldırıları karşısında bu 45 yıllık tarihi, Haticelerin,
Bahtiyarların, Şafakların ve Eliflerin
savaşını sahiplenmek, onların elindeki
kleşi ve taşı almak, dillerindeki sloganları haykırmak, faşizme ve emperyalizme karşı savaşta devrimcilerin
yanında saf tutmak, ahlaki, siyasi
bir zorunluktur, namus borcudur.
Halkımızın kanı, canı ile beslenen emperyalizmin kurbanı değil,
korkulu rüyası olacağız.

Umudun Adı Duvarlarda!
Elazığ’da Yıldızbağları ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 12 Ağustos'ta yazılamalar yapıldı. “Suruç'un Hesabı
Sorulacak”, “Hatice Aşık Onurumuzdur”, “Günay
Özarslan Ölümsüzdür” sloganları DHKP-C imzası ile
mahallelerin birçok yerindeki duvarlara yazıldı.
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Hatice Aşık Onurumuzdur!
İstanbul’daki ABD Başkonsolosluğu’na yapılan
eylemde ağır yaralanan halk savaşçısı Hatice Aşık için
Esenler Çiftehavuzlar’da 17 Ağustos’ta ‘Hatice Aşık
Onurumuzdur-Halk Cephesi’ yazılı pankart asıldı.

Halk Cephesi: Halk Savaşçısını
Sonuna Kadar Sahipleneceğiz!
İstanbul’da 10 Ağustos’ta Amerikan Büyükelçiliğine
silahlı eylem düzenleyen ve sonrasında yaralı olarak
tutsak edilen Hatice Aşık’ı sahiplenmek için 13
Ağustos’ta Ankara’da pankart asıldı. İmam Alim Sultan
Caddesi üzerinde bulunan parkın girişine “Halk
Savaşçısı Hatice Aşık Onurumuzdur-Halk Cephesi”
imzalı pankart asıldı.
Gazi Mahallesi’nde Esnaflar Ziyaret Edildi
8 Ağustos’ta esnaflar ziyaret edilerek Günay
Özarslan’ın cenazesine karşı gösterdikleri duyarlılıkları
için teşekkür edildi. Ayrıca esnafların mahallede yaşanan çatışmalardan kaynaklı mağduriyetleri noktasında
çözümler bulmak için esnaf toplantısı yapılacağı bu
toplantıya katılmaları istendi.

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Cepheli Günay Özarslanʼın ve
Suruçta Katledilen 33 İnsanımızın
Katili Amerika ve İşbirlikçi AKPʼdir!

Amerikaʼyı ve AKPʼyi Ayak İzlerine
Kadar Sileceğiz Yurdumuzdan!
Emperyalizmin Kurbanı Değil
Celladı Olacağız!

Halk Kurtuluş Savaşçısı Hatice Aşık Son
Kurşununa Kadar Halk Düşmanları İle Çatıştı.
Mermisi Bitince Elinde Taşı İle Çağrı Yaptı
Anadolu Halklarına;“Suruç’un Hesabını
Sormak İçin, Günay’ın Hesabını Sormak
İçin Buradayım!”

Suruçʼta katledilen 33 kişinin ve Günay Özarslanʼın
hesabını sormak için; 10 Ağustos 2015 tarihinde
Amerikaʼnın İstanbul Konsolosluğu
DHKP-C Savaşçıları Tarafından Basıldı!

Vatanımız, Görünürde Bağımsız, Gerçekte İse;
ABD Emperyalizminin Gizli İşgali Altında
Yenisömürge Bir Ülkedir!

Ülkemizde Emperyalizm İçsel Bir Olgudur,
ABD Emperyalizmi Türkiye Halklarının Baş Düşmanıdır!
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Bir ülkenin siyasal gelişmelerini
doğru yorumlamanın, doğru devrimci
politikalar tespit edebilmenin önkoşulu, emperyalizm ve faşizm gerçeğini
doğru kavramaktır. Çünkü savaşın
biçimlenişi buna bağlıdır. Savaşın
stratejisi de, taktikleri de buna göre
şekillenir. Emperyalizmin içsel bir
olgu olduğunu, faşizmin şu veya bu
gerici, milliyetçi parti meselesi değil,
bir sistem sorunu olduğunu görmeyen,
kabul etmeyen hiç bir siyasi tahlil,
ülke gerçeğimizi açıklayamaz.
Ülkemiz, görünürde bağımsız,
gerçekte ise, 2. Dünya Savaşı bitiminden bu yana, ABD emperyalizminin gizli işgali altında yenisömürge
bir ülkedir. O günden bu yana emperyalizm “içsel bir olgudur” ülkemizde. Ve bütün yeni sömürgelerde
olduğu gibi, faşizmle yönetilmektedir.
Ülkemizde emperyalizme tam bağımlı
hale gelmenin en önemli adımlarından
biri de emperyalist saldırı bloğu NATO’ya
giriştir.
Ülkemiz emperyalizmin Ortadoğu
ve Balkanlara karşı kullandığı bir
üsse dönüştürüldü. DP, 1950’de, henüz NATO’ya üyeliği kabul edilmemişken, emperyalizme uşaklığını ve
işbirlikçiliğini kanıtlamak için Amerikan’nın Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’ne saldırısına ortak oldu.
15 bin askeri Kore’ye savaşa yolladı.
850 halk çocuğu öldü, 3.500’ü kayboldu. 1952’de Türkiye’nin NATO
üyeliği kabul edildi. Ve hemen ardından, hiç zaman kaybetmeden,
CIA, Ankara’nın göbeğine yerleşip
kontrgerillayı örgütlemeye başlandı.
Türkiye’nin dört bir yanını, NATO
ve Amerikan üsleriyle doldurdular.
ABD’nin stratejik çıkarları için parça
parça emperyalizme teslim ettiler
Anadolu topraklarını. NATO üyeliğinden dokuz yıl sonra, 1963’te, “Ortak Savunma Tesisleri” adı altında,
“Askeri Kolaylıklar” anlaşmalarıyla
yüzlerce emperyalist üs ve askeri te-

10

sisler açmaya başladılar. Ülkemizde
kurulu üslerle ve askeri bölgelerle,
35 milyon metrekarelik alan, NATO
ve ABD’nin denetimine girdi. Bakanlar, milletvekilleri, TSK üst rütbeli
komutanları bile Amerikan komutanlarından izin almadan bu 35 milyon
metrekareye adım bile atamazlar.
Amerika hükümetlere haber vermeden istediği ülkeyi bombalamak için
kullanır bu üsleri. Ses bile çıkaramazlar. 1950’den bu yana, Ortadoğu,
Balkanlar, Kafkaslar’da ne zaman
bir sorun, çatışma çıksa dünyanın
gözü Türkiye’ye çevrilir. Çünkü Türkiye, dünya halklarının baş düşmanı
ABD’nin en has müttefiğidir.
1950’de Kore ile başlayan bu
uşaklık, Irak’a asker gönderme ve
emperyalizmin dünya halklarına saldırısının önünü açma geleneğiyle
hala sürüyor. Adnan Menderes’ten
bu yana bütün iktidarlar Amerika’ya
uşaklık yaptılar. Ülkemizin yeraltı,
yerüstü bütün zenginliklerini sattılar.

alanlarda pek çok değişiklikleri de
beraberinde getirdi. Emperyalizm ile
sömürgeler arasındaki ilişkilerin bu
yeni biçimleri, sömürge ülkelerde de
büyük değişiklikler yarattı. Birbirine
bağlı olarak gelişen bu değişmeler,
bütün olarak yeni sömürgeciliğin görüntüsü oldu.
1945-46’lardan itibaren geliştirilen
bu yöntemin esası; Emperyalizmin
açık işgallerinin yerini gizli işgalin
alması, emperyalizmin içsel olgu haline gelmesi, emperyalistler arası entegrasyona gidilmesi, ekonominin
askerileştirilmesidir.
Yeni sömürgeciliğin siyasal- askeri
en önemli karakteristiği, devletin vurucu gücü ordunun, emperyalizmin
işgal ordusu haline gelmesidir. Yani,
“ulusal” ordunun iç savaş ordusu
yapılmasıdır.
Yeni sömürgeciliğin diğer önemli
özelliği de, emperyalizmin açık işgallerinin yerini gizli işgallere bırakmasıdır. Görünürde bağımsız, gerçekte işgal edilmiş olan ülkelerin
durumunu en iyi ifade eden kavramlar
“gizli işgal” ve “içsel olgu”dur. Bu
iki olgu, yeni sömürge ilişkileri içine
giren ülkelerin daha da bağımlılaştı-

Emperyalistlere karşı verilen kurtuluş savaşından, emperyalizmin yeni
sömürgesi haline getirdiler ülkemizi.
DP’den AKP’ye, Menderes’ten Tayyip Erdoğan’a gelmiş geçmiş bütün
iktidarlar emperyalizme uşaklıkta
yarıştılar. Şimdi uşaklık AKP iktiGörünürde bağımsız, gerçekte işdarının elindedir.
gal edilmiş olan ülkelerin durumunu

Bağımsız Olmayan
Bir Ülkenin, Hiçbir
Konuda İradesi Yoktur!
Emperyalizm, 2. Paylaşım Savaşı sonrası, ulusal kurtuluş savaşlarının ve devrimlerin hızla yayılmasından duyduğu korkuyla, sömürgelerini kaybetmektense, yeni
bir sömürgecilik ilişkileriyle elde
tutma yöntemini geliştirdi. Emperyalizm genel karakterinde bir değişiklik olmamıştır ancak yeni sömürgecilik ilişkileri, sömürge ülkelerde ekonomik, sosyal ve siyasal

en iyi ifade eden kavramlar “gizli
işgal” ve “içsel olgu”dur. Bu iki
olgu, yeni sömürge ilişkileri içine
giren ülkelerin daha da bağımlılaştırılması demektir.
Emperyalizm postallarını, askerlerini, tanklarını, tüfeklerini geri
çekti ama sömürgeleştirdiği ülkelere,
kültürüyle, ekonomisiyle, askeri
gücüyle, yaşam biçimiyle, teknolojisiyle, teknik bilgisiyle işgalini
sürdürdü. Bütün yeni sömürge
ülkelerin orduları emperyalizmin
işgal kuvvetleridir artık.

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

Ülkemiz, görünürde bağımsız,
gerçekte ise, 2. Dünya Savaşı
bitiminden bu yana, ABD emperyalizminin gizli işgali altında
yeni sömürge bir ülkedir.
O günden bu yana emperyalizm “içsel bir olgudur” ülkemizde. Ve bütün yeni sömürgelerde
olduğu gibi, faşizmle yönetilmektedir.
Ülkemizde emperyalizme tam
bağımlı hale gelmenin en önemli
adımlarından biri de emperyalist
saldırı bloğu NATO’ya giriştir.
rılması demektir. Emperyalizm postallarını, askerlerini, tanklarını, tüfeklerini geri çekti ama sömürgeleştirdiği ülkelere, kültürüyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, yaşam biçimiyle, teknolojisiyle, teknik bilgisiyle
işgalini sürdürdü. Bütün yeni sömürge
ülkelerin orduları emperyalizmin
işgal kuvvetleridir artık. İleri karakol
ve jandarmalık yapacak şekilde örgütlediği yeni sömürge orduları başka
ülkeler için tehdit ve saldırı gücüdür.
Emperyalizmin açık işgal politikasını değiştirmesi, bu kukla orduların
yetersiz kaldığı, çıkarlarının ciddi
olarak tehlikeye düştüğü durumlarda,
Afganistan ve Irak işgalinde olduğu
gibi açık işgale ve askeri operasyonlara başvurmayacağı anlamına gel-

mez. Ancak açık işgal yöntemi herşeye rağmen temel yöntem değildir.
Yeni sömürgecilik sistemi içinde belirleyici rol, içteki kukla ordulara
düşmektedir.

Emperyalizm,
Yeni Sömürgecilikle
Birlikte “İçsel Olgu”
Haline Geldi!
Emperyalizm, yeni sömürgecilikle
beraber, ülkemizde olduğu gibi, sömürge ülkelerdeki, kendisine bağımlı
çarpık kapitalist yapıyı, yukarıdan
aşağıya geliştirmiştir. Emperyalizm,
yeni sömürge ülkelerde esas olarak,
tekelci sermayeye dayanarak, içsel
olgu haline gelmiştir. Yeni sömürge
ülkelerde burjuvazinin durumu “İşbirlikçilik”ten ötedir artık. Emperyalizmle bütünleşmiş, onun uzantısı
haline gelmiştir. İşbirlikçi burjuvazinin asıl görevi, kendi görüntüleri
arkasında emperyalizmi her şeyiyle
ülkeye taşımak ve yerleştirmektir.
Geri bıraktırılmış ülkelerin iliğine
işleyen emperyalizm, Mahir Çayan’ın
deyimiyle, yeni sömürgecilikle “içsel
olgu” haline geldi. Emperyalizmin
içsel bir olgu olması demek, emperyalizmin o ülkenin ekonomisinden
siyasetine, ordusundan kültürüne,
eğitiminden medyasına kadar bütün

hücrelerine nüfuz etmesi demektir.
Devleti, yasama, yürütme ve yargısıyla bir bütün olarak denetimi altına
alması demektir. Oligarşi ile emperyalizmin iç içe geçmesi demektir.
Yeni sömürge ülkelerde seçimler
göstermeliktir. İktidara getirilecek
partiler emperyalist merkezlerde belirlenir. Yeni sömürge ülkelerdeki iktidarlar, ülkenin ne iç işlerinde ne
dış ilişkilerinde emperyalizme sormadan bağımsız karar veremezler.

ABD Emperyalizmi
Türkiye Halklarının
Baş Düşmanıdır!
Ülkemiz, başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalizmin
işgali altıdadır. ABD emperyalizmi,
ekonomik, siyasi, askeri, kültür, eğitim, iletişim bütün alanlarda tek söz
sahibidir. ABD emperyalizmi hayatın
bütün alanlarına nüfuz etmiş, “içsel
bir olgu” haline gelmiştir. Ülkemizdeki tüm sosyal, siyasal, ekonomik,
kültürel sorunların kaynağı emperyalizm ve onun suç ortağı ve işbirlikçi
oligarşidir. Bu aynı zamanda anti
emperyalist mücadele ile anti oligarşik
mücadelenin iç içe geçmesini doğuran
bir nedendir. Ve ABD emperyalizmi
Türkiye halklarının ve dünya halklarının tek değil ama baş düşmanıdır.
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Küba’da Göndere Çekilen ABD Bayrağı
“Barış İçinde Bir Arada Yaşama” Politikalarının İflasıdır!
Emperyalizm tankıyla, topuyla, soyuyla, sopuyla 1959
yılında Küba’dan kovuldu. Ancak 14 Ağustos 2015
yılında Küba’da tekrar ABD Büyükelçiliği açıldı ve
ABD bayrağı göndere çekildi. Bugün bütün dünya
emperyalizmin ideolojik ve fiziksel kuşatması altındadır. Bu kuşatmanın sonucunda dünyadaki M-L örgütler
silah bırakıyor, savaşan halklar uzlaşmaya zorlanıyor.
ABD’nin yönetimlerinden memnun olmadığı devletler
işgal ediliyor. İşte Küba devleti de bu tasfiyecilik süreci
sonunda ülkesini emperyalizme açmıştır. Teslimiyete
ve uzlaşmaya kendi halklarını kandırabilmek için her
zaman başka bir isim bulurlar. Sorun nesnelliğe teslim
olmamak ve hayali gerçekleştirecek cesaret ve kararlılığa sahip olmaktır. Bu cesaret ve kararlılık ancak ideolojik netlik ile sağlanır. Küba bu ideolojik netliği uzun
yıllar önce kaybetmiştir. Bütün mesele budur.

Biz Türkiye’li devrimciler olarak uzlaşma ve teslimiyet
politikalarını halklara şirin göstermeye çalışanların
önünde kalın bir set olmaya devam edeceğiz.
Küba’daki uzlaşma politikalarına karşı Che’lerin “Ya
Özgür Vatan Ya Ölüm” sloganını yükselteceğiz! O
büyük hayalimizi “devrimi” Dünyanın Türkiye’sinde
gerçekleştirene kadar “kendi sandalyemizden”* asla
kalkmayacağız!
Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz!
*Dursun Karataş: “Biz kendi rotamızda yürümeye,
kendi sandalyemizde oturmaya ve kafamızın üstünde
kendi başımızı taşımaya devam ediyoruz.”

HALK CEPHESİ ULUSLARASI
İLİŞKİLER KOMİTESİ

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Halkların Düşmanı Amerika,
Ortadoğu Politikalarını Açık İşgalle Değil;
Maşalarıyla Uyguluyor!
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insandan önemlidir.
Amerika’nın 2001’deki Afganistan işgalinden beri 14 yıl içinde,
2356 Amerikan askeri öldü.
2003-2011 yılları arasında, Irak
işgalinde, 9.5 yıl içinde 4500 ABD
askeri öldü, 32 bin asker yaralandı.
ABD işgaller için Irak’ta 6 trilyon
dolar, Afganistan’da 1 trilyon dolar
harcadı.
ABD emperyalizminin, Afganistan ve Irak işgallerinden sonra
hem askeri hem ekonomik olarak
büyük
kayıplar
vermesine
neden olan, halkların direnişidir.
Direniş karşısında Amerika yenilmiştir. Irak yenilgisi ABD emperyalizmi, açık işgal politikasından vazgeçip daha az maliyetli olan maşa
kullanmaya yöneltmiştir.
Halkların katili ABD emperyalizmi, yeni sömürgelerde hakimiyetini
güçlendirmek ya da yeni hakimiyet
alanları açmak için, fiili işgal yerine,
ülkelerin iç savaş ordusu haline getirdiği ordularını ve besleyip büyüttüğü gerici, kontra örgütleri kullanıyor.
Halkları ulusal, dinsel, mezhepsel
olarak kışkırtıp iç savaşlar çıkartıyor,
halkları birbirine boğazlatıyor.
Hakimiyet kuramadığı, politikalarını kabul ettiremediği, hizaya getiremediği Suriye’de iç savaş çıkardı.
Kendi adına ÖSO gibi güçleri savaştırıyor.
Bugüne kadar Suriye’de
220 bin Suriyeli öldü. 4 milyon
Emperyalizm bugünkü kul- Suriye’li ülkesini terk etti. 7.6
landığı yöntemlerle gerçeği ne milyon Suriye’li Suriye içinde
kadar örtmek isterse istesin göç etmek zorunda kaldı. Suriye’de, Amerikan askerleri
Alişan Şanlılar, Hatice Aşık’lar yerine Suriye halkı ölüyor.
gerçeği gün yüzüne çıkartıOrtadoğu’nun yeniden diyorlar.
zayn edilmesi için ABD öndevletler dışında da
Halklara bedeniyle, elindeki cülüğünde
koalisyonlar kuruluyor. Hedef
taşla emperyalizme karşı nasıl ülkelerin muhalefeti eğitilipdonatılıyor. Ülkemizde eğit
savaşılacağını öğretiyorlar.

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika’daki İkiz Kuleler’e yapılan eylem
sonucunda ABD emperyalizmi “önleyici savunma ve saldırı” diyerek,
ABD’nin ulusal güvenliğini bahane
ederek, dünyada katliamlar yaptı.
Tüm dünya halklarına “ya bizdensin
ya düşmanımsım” diyerek açıktan
savaş açtı.
2001 yılında Afganistan’ı işgal
etti. 2003 yılında Irak’ı işgal etti.
İşgaller bizzat ABD askeri gücü
kullanılarak yapıldı. Her işgalde halkların direnişiyle karşılaştı.
ABD işgali sonucunda 1 milyon
Irak’lı öldü. ABD Irak’tan askerini
çekti fakat politikalarını bugün yerli
işbirlikçileri aracılığıyla, farklı yöntemlerle uyguluyor. Irak’ta iç savaş
ve ölümler devam ediyor. Bu ölümlerden de ABD sorumludur.
Afganistan’da, bugüne kadar, 100
bin kişi ABD tarafından öldürüldü.
ABD on bin asker dışında tüm askerini çekti. Afganistan’da iç savaş
ve ölümler hala devam ediyor.
ABD açık işgaller yaparak halkları
katlettiği gibi işgal ettiği ülkelerden
çekilse bile yerine yerli işbirlikçileri
bıraktıktan sonrasında da katliamlar
sürüyor.
ABD milyonlarca insanı öldürdü.
Emperyalist tekellerin çıkarı için tüm
dünyayı öldürse de umurunda değil.
ABD için savaşın maliyeti yani para

ABD’nin maşa kullanma yöntemiyle
milyonlarca halk ölüyor. ABD halkları
katlederken kendi askerini kaybetmiyor.
Para harcamıyor. İşbirlikçilerine
silah satıyor. Yağma yaptırıyor. Halklar
birbirine düşman oluyor. Dinsel, mezhepsel, milliyetçi temelde halklar arasında nefret, kin, düşmanlık artıyor.
donat üssü Kırşehir’de kuruldu. Bugün burada para verdiği Suriye’lileri
eğitiyor. Katil yetiştiriyorlar.
Ayrıca Amerika’nın IŞİD ile mücadelede kendi adına karadan savaşı
yürütecek güç yaratma projesi içinde,
PYD ve Kürt milliyetçi harekette
koalisyon güçleri arasında yer alıyor.
IŞİD emperyalizm tarafından kurulan
ve büyütülen katiller sürüsüdür. IŞİD
emperyalizme hizmet etmektedir.
IŞİD’in emperyalizm tarafından yok
edilmeyeceği açıktır.
ABD bölgesel çıkarları için işbirlikçi ülkelerin ordularını, üslerini
kullanıyor. Türkiye, Suudi Arabistan,
Katar bu işin başını çekiyor. Diğer
işbirlikçi ülkelerde ihtiyaca göre savaşa katılıyor. Bu ülkelere koalisyon
güçleri diyorlar.
ABD emperyalizmi, Yemen’de
ulusal, dinsel, mezhepsel olarak halkları birbirine düşmanlaştırıp iç savaş
çıkardı. Halkları birbirine kırdırdı.
İç savaşı bahane ederek Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Mısır, Fas, Sudan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn’den oluşan işgalci koalisyon ile saldırdı.
Yemen saldırısı ABD emperyalizminin işbirlikçilerini maşa olarak
kullanıp Ortadoğu’yu çıkarlarına göre
yeniden dizayn etme saldırısıdır. Kısacası, iç savaş ve işbirlikçi işgal ordularını kullanma politikalarıyla, Ortadoğu’da kullanılan yöntem, yeni
sömürgecilik yöntemleridir.
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ABD’nin maşa kullanma yöntemiyle milyonlarca halk ölüyor. ABD
halkları katlederken kendi askerini
kaybetmiyor. Para harcamıyor. İşbirlikçilerine silah satıyor. Yağma
yaptırıyor. Halklar birbirine düşman
oluyor. Dinsel, mezhepsel, milliyetçi
temelde halklar arasında nefret, kin,
düşmanlık artıyor.
Halklar açık işgal olmadığı için
düşmanı olan emperyalizmi doğrudan
göremiyor.
Halkların başına bela olan IŞİD
gibi katilleri kendi yaratıyor. Sonrasında kısmen kontrolünden çıkınca
“IŞİD’e karşı savaşıyorum” diye kendine yeni savaşçılar buluyor. Eğer
hedefi tutmazsa bir anda ittifaklarını
değiştiriyor. Görünüşte ölümlerden

Katliamlar Karşısında
Halklar Çaresiz Değildir!
Ortadoğu’da yaşanılanlar
göstermektedir ki;
ABD’nin her politikası
halkları teslim almak
içindir. Bunun sonunda da
insan ölmektedir.
kendisi sorumlu olmadığı yalanını
rahatlıkla söyleyebiliyor.
Ortadoğu’da yaşanılanlar göstermektedir ki; ABD’nin her politikası
halkları teslim almak içindir. Bunun
sonunda da milyonlarca insan ölüyor.

1 Mayıs Cephe Milisleri:
Hatice Aşık Onurumuzdur!
1 Mayıs Cephe Milisleri’nin 11 Ağustos’ta
yaptıkları açıklamada: “Biz Cephe Milisleri 1
Mayıs Mahallesi, 3001. Cadde’ye “Hatice Aşık
Onurumuzdur” DHKC imzalı pankartımızı 10
Ağustos saat: 22:00’da asarak halka çektiğimiz
ajitasyonda hesap sormaya devam edeceğimizi
söyledik, söylemeye de devam edeceğiz…
Buradan başta emperyalizmin başı halkların
baş düşmanı Amerika ve onun maşası AKP
iktidarını uyarıyoruz yoldaşımızın başına gelecek en ufak bir şeyde hesabını soracağız”
denildi.

Halklar emperyalizme karşı birleşerek
savaştığı zaman katliamlar, açlık, yoksulluk, zulüm son bulacaktır. Bunun
için kısa vadeli çıkarlar veya emperyalizmin söylediği boş vaatlerden yararlanmak adına emperyalizmin maşası
olmamak gerekir. Halkların düşmanı
bellidir. Halkların düşmanı açıktır.
Başta Amerika olmak üzere emperyalizmdir.
Emperyalizm bugünkü kullandığı
yöntemlerle gerçeği ne kadar örtmek
isterse istesin Alişan Şanlılar, Hatice
Aşık’lar gerçeği gün yüzüne çıkartıyorlar. Halklara bedeniyle, elindeki
taşla emperyalizme karşı nasıl savaşılacağını öğretiyorlar.

Mülteciliğin Sorumlusu Emperyalizmdir!
İkitelli’de 16 Ağustos’ta Suriyeliler ile mahalle halkı arasında
çıkan kavgaya mahallenin devrimcileri müdahale etti kavganın
büyümemesi ve linç saldırılarının devlet kültürü olduğu anlatıldı. Asıl düşmanın Suriyeliler değil, ABD emperyalizmi ve
işbirlikçi AKP olduğu söylendi. Konuşma esnasında polis hiç
bir uyarıda bulunmadan bunu fırsat bilerek devrimcilere saldırdı. Mahalle halkı barikatlar kurarak polise direndi. Polis daha
da azgınlaşarak TOMA ve 4 akreple mahalleye girip evlerin
balkonlarına çatılarına rastgele gaz attı. 1 kişi gaz kapsülüyle
başından vuruldu. Tüm sokak başlarına barikatlar kuruldu.
Gece saat 01.00’a kadar çatışmalar devam etti daha sonra
mahalle halkı eylemlerini iradi olarak bitirdiler.
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Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir!
Çeteler Halka Hesap Verecek!
İkitelli Halk Meclisi 10
Ağustos’ta uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı
açmış olduğu çadırı 18
Ağustos’ta
kapattı.
İkitelli Halk Meclisinin
açmış olduğu çadıra
AKP’nin eli kanlı katil
polisleri açtığı ilk günden beri defalarca saldırmış mahalleyi her
defasında gaza boğmuştur.
İkitelli Halk Cephelilerin yaptığı kapanış konuşmasında: ‘’Köşe başlarında uyuşturucu satıcılarına evlatlarımızı zehirleyenlere çetecilere hiç bir şey yapmaz iken
devrimcilere her gün saldırıyor gece gelip çadırımızı
çalıyor. Ne olursa olsun çocuklarımızın zehirlenmesine

izin vermeyeceğiz. Çeteleşmeye, yozlaşmaya, fuhuşa
mahallemizde izin vermeyeceğiz. Daha önce de mahallemizde buna karşı savaş açtık. AKP istiyor ki gençlerimiz düşünmesin araştırmasın hiç bir şey öğrenmesin,
gerçekleri görmesin, açlığımızı, yoksulluğumuzu görmesin kendinden başkasını düşünmesin istiyor. Bunun
için de uyuşturucu satıcılarına hiç bir şey yapmıyor ama
devrimcilere azgınca saldırıyor bu bataklığı kurutana
kadar mücadelemize devam edeceğiz’’ denildi ve ardından sloganlarla çadır kapatıldı.

Kuruçeşme’de Film Gösterimi
Yapıldı!
Halk Cephesi’nin “Adalet İstiyoruz, Alacağız!” kampanyası çerçevesinde 14 Ağustos’ta Kuruçeşme’de
Yılmaz Güney’in “Umut” filminin gösterimi yapıldı.
Film gösterimine 80 kişi katıldı.
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Marksist-Leninist ve Komünistler
SURUÇ KATLİAMI İÇİN NE YAPTINIZ?
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“Suruç'ta 20 Temmuz'da gerçekleştirilen katliam sonrasında
soruşturmaya gizlilik kararı ve
yayın yasağının getirilmesiyle
gerçeklerin kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını savunan
hukuk örgütleri ve hukukçular,
barış, adalet ve katliamın aydınlatılması için davanın soruşturma
sürecine müdahil olmak amacıyla
‘SURUÇ İÇİN ADALET
PLATFORMU’nu oluşturdu.”
(Evrensel, 16 Ağustos 2015)
15 Ağustos’ta İstanbul Makina Mühendisleri Odası’nda yapılan basın toplantısıyla kuruluşunu
açıklayan platform "Soruşturmanın
üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Bu katliam ve zulmün ağırlığını duyarak, amacı ve hedefini
bilerek, adalet ve özgürlüğün safında
olarak katliam soruşturmasına müdahiliz" dediler.
Oligarşinin parlamentosunda bir
devletin açığa çıkmış katliamlarının,
işkencelerinin, yolsuzluklarının vb...
suçlarının üstünü örtmek için hemen
bir araştırma komisyonu kurulur ve
“konu komisyona havale edildi, inceleniyor” denilerek üstü örtülür.
Bunun Sol’daki karşılığı PLATFORM kurmaktır.
Düşmanla dişe diş bir mücadeleyi,
bedel ödemeyi gerektiren bir durum
olduğunda reformizmin, oportünizmin
yaptığı ilk şey bütün reformistleri,
oportünistleri biraraya toplayıp
PLATFORM kurmak olur. Ve 30-40
örgütün imzasını taşıyan bildiri okunarak büyük tumturaklı sözlerle “peşini bırakmayacaklarını, hesap soracaklarını” açıklarlar.
Evrensel’in yukarıdaki haberi tam
da bu durumun ifadesidir.
Yukarıdaki açıklamanın altında çok
sayıda hukuk örgütünün imzası var.
“Suruç’un üzerinin kapatılmasına
izin vermeyeceğiz” diyorlar.
Suruç’ta 33 kişi katledildi. Katliamın üzerinden daha bir ay geçmedi,
Suruç unutuldu. Kim soruyor Suruç’un hesabını?

33 kişinin hesabını AKP’nin mahkemelerinde mi soracaksınız?
Eğer hesap sormak için AKP’nin
mahkemelerine kaldıysanız o mahkemeler katliam suçunu sizin üzerinize yıkacaktır.
Kaldı ki “hesap sormak”tan bahseden de yok. “Katliam soruşturmasına müdahil olmak”tan öte bir göre
üstlendikleri yok.
ESP’ye, HDP’ye soruyoruz; Suruç’un hesabı ne oldu? 33 kişi katledildi, hesabını oligarşinin mahkemelerinde soruşturması bile açılmayan
“hukuk”la mı soracaksınız?
“Hukuk mücadelesi” de solda
mücadeleden kaçmanın başka bir
taktiği oldu.
Devrimci harekete saldırırken çok
hızlısınız, çok pervasızsınız. Kurumlarını molotoflayıp saldırıyorsunuz.
Panellerini basıyorsunuz. Konserlerine engel oluyorsunuz... Linç saldırıları düzenliyorsunuz... Cenazelerine
dahi katılmama kararı alıyorsunuz.
Örgütsel ilişkinizi kesiyorsunuz. Devrimciler ile ilişki kesip emperyalistlerle, işbirlikçi AKP ile kol kolaydınız,
ne oldu? Siz uzlaşmak için can atarken AKP toplu katliamlarla saldırmaya devam ediyor.
Suruç’ta katledilen 33 kişinin katillerinden hesap sormak için ne yapıyorsunuz?
Suruç’un hesabını kimden soracaksınız?
Daha Suruç’un katillerinin kim
olduğunu bile telaffuz edemiyorsunuz.

IŞİD diyerek gerçek katillerin
üzerini örtüyorsunuz.
Suruç’un katilli Amerika’dır,
emperyalizmdir, AKP’dir diyemiyorsunuz.
Diyemezsiniz çünkü, AKP
ile uzlaşıp düzene yerleşmek
için can atıyorsunuz.
Amerika’ya Suriye’de kara
gücü oldunuz. Amerika’nın piyadesi olarak “Suriye Demokratik Devrimi”ne soyundunuz... Amerikan işbirlikçiliğini
“devrim” demagojisiyle örtmeye
çalışıyorsunuz...
AKP Türkiye’de katlediyor,
MLKP Türkiye devriminden vazgeçmiş, Kürt milliyetçi hareketin
kuyruğunda Amerika’nın öncülüğünde “Suriye demokratik devrimi” yapıyor. Suriye ile de yetinmiyor Ortadoğu devriminden bahsediyor.
33 devrimci demokrat, ilerici
ESP’nin düzenlediği bir faliyette katledildi. Marksist Leninist Komünist
Partiniz ne yapıyor? Sizin insanlarınız
katledildi.
Savaş Türkiye’de... Kan gövdeyi
götürüyor. MLKP’liler Suriye Cephesi’nden Ortadoğu Demokratik Devrimci hakkında ahkam kesiyor.
Suruç’un hesabı Suriye’de Amerika’ya maşalık yapılarak sorulamaz.
Suruç’un katili Amerika ve
AKP’dir... Suruç’un hesabı Suruç’un
katili Amerika’ya kara gücü olarak,
AKP ile uzlaşarak sorulmaz. Amerika
ve AKP’ye vurarak sorulur.
MLKP’nin “Suriye Cephesi”nden
“bildiren” taktisyenleri Suruç’un hesabının mahkeme salonlarında sorulmayacağını bilmiyor mu? Ortadoğu
Devrimi’ni yapıyorsunuz da Suruç’un
hesabını soramıyor musunuz?
Suruç Kobane’de değil, Suruç
Türkiye’de. Katillerle işbirliği içinde
olarak Suruç’un hesabını soramazsınız.
Önce Suruç’un katillerinin kim
olduğunu açıklayın... Katiller ile işbirliği yapmaktan vazgeçin...
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KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİN UZLAŞMACILIĞI
KATLİAMLARIN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR

Suruç’un Hesabı Ne Oldu?
Faşist devletin tarihi katliamlar
tarihidir.
Kanlı Pazarlar, 1 Mayıs Katliamı,
16 Mart Katliamı, Erzincan, Malatya,
Maraş, Çorum, Sivas, Gazi. Kürdistan’daki katliamlar, Roboski, Suruç.
Faşist devletin katliamcı tarihi
Cumhuriyetin kuruluşuna hatta Osmanlı’ya uzanır. Anadolu ayaklanmalarında yüzbinlerce Alevi Türkmen
halkımız katledilmiştir.
Kürt ayaklanmalarında onbinlerce
Kürt katledilmiştir.
Osmanlı’dan günümüze katliamlar
devletin yönetim araçlarından biri
olmuştur.
Bu yanıyla devlet katliamcı devlettir. Devletin katliamları “şeriatın
kestiği parmak acımaz” anlayışıyla
adeta meşrulaştırılmıştır. Ve devlet
pervasızca katletmiştir.
Devlet katliamları esas olarak
devrimcilerin mücadelesiyle mahkum
edilmiştir.
-30 Mart 1972 Kızıldere Katliamı
- 6 Mayıs 1972 Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmesi
- 1 Mayıs 1977 Katliamı
- 24 Aralık 1977 Maraş Katliamı
- 16 Mart 1978 Beyazıt Katliamı
- 4 Temmuz 1980 Çorum katliamı
- 1991; 12 Temmuz Katliamı;
10 devrimciyi ABD’nin CIA işbirliği ile bu devlet katletti.
- 1992; 17 Nisan Katliamı;
10 devrimci devletin katil polisleri
tarafından katledildi.
- 1990’lar boyunca Kürdistan’daki
yüzlerce insanımızın katledildiği katliamlar.
- 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı
- 12 Mart 1995 Gazi Katliamı
- 26 Aralık 1999 Ulucanlar Hapishanesi Katliamı

- 19 Aralık Hapishaneler Katliamı
- 29 Aralık 2013 Roboski Katliamı
- 20 Temmuz Suruç Katliamı
Daha burada aktarmadığımız binlerce insanımızın katledildiği katliamlar yaşanmıştır.
1 Mayıs, 16 Mart, Maraş, Çorum,
Gazi, 12 Temmuz, 17 Nisan, 19
Aralık gibi katliamların üzerinden
onlarca yıl geçmesine rağmen o günleri hiç yaşamamış gençler tarafından
bile hatırlanıyorsa, bunun nedeni bu
davaların devrimciler tarafından sahiplenilmesindendir. Katliamların
meşru görülmemesinden ve katil devletten katliamların hesabını sorma
bilinciyle hareket edilmesindendir.
1977 1 Mayıs Katliamı’nın üzerinden tam 38 yıl geçmiştir. Ve her 1
Mayıs’ta devrimciler yeni şehitler
pahasına da olsa 1 Mayıs alanına
çıkmak için mücadele ediyorsa bu
hesap sorma bilincindendir.
Yine devlet; üzerinden 38 yıl geçen bir katliamı unutturmak için, 1
Mayıs alanını yasaklıyorsa, bu faşist
devletin halka yönelik katliamlarını
sürdürmesindendir.
Bu alanda savaş kıyasıya sürmektedir.
Her 1 Mayıs yaklaşırken yaşanan
Taksim tartışmaları bunun içindir.

“Niye bu Taksim inatlaşması” diyen
reformist devrim kaçkınları bunu
asla anlayamazlar. Çünkü onlar o
safları terkedip kaçmışlardır.

Katliamların
Unutulmamasını
Sağlayan Hesap Sorma
Bilinciyle Adalet Savaşı
Veren Cephe’dir!
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Bunun böyle olmadığını kimse
iddia edemez.
Sol bugüne kadar katliamları hesap sorma bilinciyle unutturmamıştır.
Bu genel olarak Türkiye devrimci
hareketi için bir olumluluktur.
Bunda asıl pay Cephe’nindir. Çünkü bu katliamlarda reformizmin oportünizmin tavrı hesap sorma bilincinden uzak, fırsatçı, rekabetçi, kendi
reklamını yaptığı etkinlikler olarak
görmüştür.
1 Mayıs Katliamı’ndan 16 Mart’a,
Gazi Davası’ndan Sivas Katliamı’na
kadar bu böyle olmuştur.
Solun gündeminde hesap sorma,
katliamları unutturmama diye birşey
olmamıştır. Katliamlara karşı var
olan duyarlılığı kullanmaya çalışmışlardı.
Devrimci Sol, 12 Mart 1971 faşist
cuntasını, Kızıldere’nin, Denizler’in,
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Kaypakkayalar’ın hesabını adı “Balyozcu Başbakan Nihat Erim”i cezalandırarak sormuştur.
Faşist katliamların, Maraş’ın hesabını MHP'li Gümrük ve Tekel Bakanı ve aynı zamanda sivil faşist hareketin finansörü Gün Sazak’ı cezalandırarak sordu.
12 Eylül’ün işkencecilerini, katliamcılarını, cuntanın sorumlularından
olan generalleri, Kürt halkına dışkı
yediren işkenceci General Hulusi
Sayın’ı halka karşı işlenen suçların
hesabını sormak için cezalandırdı.
Devrimci hareketin cezalandırma
eylemi halkın bilincine HALKIN
ADALETİ gibi yeni bir kavramı
yerleştirdi.
Halka karşı işlenen suçların düzenin mahkemeleri tarafından verilmediği, hesabın devrimciler tarafından
sorulduğu ve sorulacağı anlayışı halkın çok geniş kesimleri tarafından
kabul edildi.
Devrimciler ile hiçbir ilgisi olmayan kişilerin bile örneğin; Susurluk
Kazası ile ortaya çıkan kontrgerillacılar için “Hesabı ancak Dev-Sol,
DHKP-C sorar” demesi devrimci hareketin rolünü ortaya koymaktadır.
1 Mayıs’tan Gazi’ye, 19 Aralık’tan
Roboski’ye devlet katliamların hep
üstünü örtmüş ve unutturmaya çalışmıştır.
90’lı yıllar boyunca Kürdistan’da
binlerce kişinin katledildiği bilinen
katliamların dışında, devletin resmi
rakamlarına göre 17 bin kişinin nasıl,
kimler tarafından öldürüldüğü bilinmeyen katliamlar yaşanmıştır. Bunların büyük çoğunluğuna soruşturma
bile açılmamıştır.
Aynı şekilde batıda da devrimci
harekete yönelik 12 Temmuz, 17 Nisan, Bağcılar, Bahçelievler, Perpa,
Ulucanlar, 19 Aralık gibi onlarca
devrimcinin öldürüldüğü katliamlar
yapılmıştır.
Gözaltında kayıplar bir dönemin
halkı ve devrimcileri sindirmek için
özel olarak başvurduğu bir yöntem
olmuştur.
Devrimci hareket; devletin işkence, katliam, gözaltında kayıp politi-

kalarını boşa çıkartmak için önemli
bir savaş vermiştir. Eğer devletin işkenceciliği, katliamcılığı, gözaltında
kayıp politikaları bu denli teşhir olmuşsa bu devrimci hareketin mücadelesi sayesindedir.
Katliam davalarına karşı yürüttüğü
adalet mücadelesiyle katliamı yaptığına pişman etmiştir. Devletin katliamlarla yaratmak istediği, korkuyu,
yılgınlığı hesap soran anlayışıyla tersine çevirip siyasi zafere dönüştürmüştür.
Yıllarca Kayseri’ye sürülen 1617 Nisan Katliam davasını, Trabzon’a
sürülen Gazi Katliam davasını binlerce km. yol giderek sahiplenmiştir.
Bu mahkemelerin sahiplenilmesini
engellemek için devlet defalarca kez
linçlere varan saldırılar düzenlemiştir.
Devletin mahkemelerinden katliamlara ilişkin sonuç çıkmasa da,
katiller aklansa da devrimcilerin davaları sahiplenmesiyle esas olarak
devlet halk nezdinde mahkum edilmiştir. Bu kadar güçlü KATİL DEVLET gerçeği kitlelerin bilincine bu
mücadelemiz sayesinde yerleşmiştir.
Devlet katliamlarına karşı oligarşinin mahkemelerinde sıradan bir
hukuk davası takip edilmemiş adalet
savaşı verilmiştir. 17 Nisan davası,
Gazi Katliamı Davası, 19 Aralık Hapishaneler Katliamı Davası, Engin
Çeber İşkence Davası, Hasan Ferit
Davası ve Berkin Elvan’a adalet mücadelesi bütün dünyaya örnek olacak
davalardır. Eğer Berkin Elvan’ın cenazesinde ülkenin dörtbir yanında
milyonlarca kişi alanlara çıkmışsa
bu Cephe’nin ısrarla yürüttüğü adalet
mücadelesinin sonucundadır.
19 Aralık Katliamı’na karşı yürütülen adalet savaşı sonucunda gerçekler parça parça ortaya çıkartılmıştır. Bugün katliamcılar bir bir itiraflarda bulunmaktadır.
Engin Çeber İşkence Davası’nda
adeta hukuk savaşı verilmiştir. Devlet
bu mücadele sonucunda katillerini
cezalandırmak zorunda kalmıştır.
Cephe’nin sonuç alınana kadar
hesap sorma bilinciyle peşini bırakmadığı katliam davaları, Gazi, Maraş,

Çorum gibi katliam davalarının da
üzerinden on yıllar geçmesine rağmen
halk tarafından sahiplenmesini sağlamıştır.

Reformizmin Katliam
Davaları Karşısındaki
Tavrı Sol Adına
Utanç Vericidir!
Reformizm devrimcilere yönelik
devlet katliamlarını adeta görmezden
gelmiştir. Bırakalım katliam davalarına katılmalarını, katledilen devrimcilerin cenazelerine bile katılmışlardır.
Gazi katliamı davası, 17 Nisan,
Ulucanlar, 19 Aralık gibi katliam davaları sanki onları hiç ilgilendirmiyormuş gibi görmezden gelmişlerdir.
Devrimcilerin katillerden hesap
sorma eylemlerine ise “kan davası
gütmek”, “düelloculuk” diye alçakça
saldırmışlardır.
EMEP’in her yıl devrimcilerin
Taksim’e çıkma ısrarına “Taksim
inatlaşması” demeleri reformizmin
devlet katliamları karşısındaki anlayışının özünü oluşturmaktadır.
Öz itibariyle reformizmin devlet
katliamları karşısındaki tavrı sol adına
utanç vericidir. Devletin katliam politikalarının sonucu esasında reformizmde karşılığını bulmuştur.

Oportünizm Rekabetçi,
Fırsatçı ve Reklamcıdır!
Oportünizm için katliam davaları
sadece kendi reklamlarını yaptıkları,
pankart yarışına girdikleri araçlar olmuştur.
Devrimcilerin emeğinin ve halkın
başlangıçtaki duyarlılıklarını; reklamlarını yapacakları, pankartlarını
gösterecekleri fırsata dönüştürürler.
Devletin katliam politikalarını
boşa çıkartma, hesap sorma halkın
düzene karşı öfkesini büyütme gibi
bir amaçları, iddiaları yoktur. Katliamların üzerinden belli bir zaman
geçtiğinde ortalıkta gözükmezler.
Katliamlara karşı bir mücadele örgütlemezler, onlar ancak örgütlenmiş
eylemlere katılıp pankartlarını kitlenin
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en önüne geçirme kavgası verirler.
Eğer buna izin verilmezse hiçbir sorumluluk duymadan provokasyon çıkartabilirler, onu da yapamazlarsa
pankartlarını toplayıp eylem yerini
terk edip giderler. Oraya geliş amaçları zaten katliamların hesabını sormak, adalet aramak değildir. Onların
tek derdi kendi reklamlarını yapmaktır.
1 Mayıs’tan, 16 Mart’a, Maraş’tan,
Sivas’a, Gazi’ye kadar hepsinde oportünizmin hesabı bu olmuştur. Davaların ilk yıllarında devrimcilerin
emeği ve halkın sahiplenmesi üzerinden devrimci harekete karşı rekabet
duygusuyla davalara katılmışlar ancak
ilerleyen yıllarda esameleri okunmamıştır.
17 Nisan, 19 Aralık gibi devrimcilere yönelik yıllarca süren katliam
davalarında ne oportünizm ne de reformizm hiç yoktur. Çünkü bu davalar
onların reklamlarını yapacakları davalar değildir. Bu davaları sahiplenmek aynı zamanda bedel ödemeyi
göze almak demektir. Linçleri göze
almak demektir.
Ve üç-beş adamla pankartlarını,
flamalarını açıp öne geçerek reklam
yapmalarına izin verilmeyen mahkemelerdir.

Kürt Milliyetçi Hareket
Katliamlardan Hesap
Soran Değil, Düzenle
Uzlaşmanın Önünde
Engel Olmasın Diye;
Üstünü Örtmüştür!
Kürt milliyetçi hareket devletin
katliam politikalarına karşı hiçbir
politika gerçekleştirmedi. Herşeyi
gerillaya havale ederek devletin kayıplar, katliamlar, köy yakma, boşaltma gibi politikalarının sonuç almasına neden olmuştur.
Düzenle uzlaşmanın önünde engel
olmasın diye adeta katliamlar unutulmaya, unutturulmaya çalışılmıştır.
Bizzat Ahmet Türk 2009 yılında
AKP’nin “Kürt açılımı” çerçevesinde
“12 Eylül döneminde Diyarbakır’da
yapılan işkenceleri, 17 bin faili meç-

hulleri unutmaya hazırız” diye açıklama yaptı.
Kürdistan’da 90’lı yıllar boyunca
yüzlerce kişinin katledildiği katliamlar
yapıldı. Köyler boşaltıldı. 17 bin kişi
katledildi “faili mechul” denilerek
soruşturma bile açılmadı. Toplu mezarlar, gözaltında kayıplar, Hizbullah’ın kontra eylemlerinde kullanması.
Tam bir terör estirildi.
Daha yakın zamanda Roboski
katliamı yaşandı. Kaçakçılık yapan
köylüler savaş uçaklarıyla bombalanarak katledildi.
Fransa’da 3 PKK’li kadın yönetici
MİT suikasti ile katledildi.
Kürt milliyetçi hareket hiçbirisinde
de katliamların üzerine gitmedi.
Roboski Katliamı’nın talimatı bizzat Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. “Çözüm süreci zarar görmesin”
diye adeta katliamın üstü Kürt milliyetçileri tarafından örtüldü. Çözüm
sürecinin önü açılsın diye Katil Tayyip
Erdoğan ile Roboski’de katledilenlerin ailelerini barıştırmak için bizzat
Selahattin Demirtaş aracılık yaptı.
Katliam emrini verenin Tayyip
Erdoğan olduğu açıkça bilinmesine
rağmen şüpheliler Erdoğan üzerinden
uzaklaştırılarak katliam talimatı “bilinmeyen karanlık bir el” tarafından
verilmiş gibi katili gösteren değil,
gizleyen açıklamalar yapmışlardır.
Fransa’da 3 kadın PKK’liyi katleden emperyalistler ve AKP iktidarıdır. Bunu söylemek için hafiyelik
yaparak deliller toplamaya gerek
yoktur.
Kürt milliyetçi hareket, devletin
katlettiği 3 PKK’linin cenazesini
AKP ile “çözüm süreci”nin malzemesi olarak kullanmıştır. AKP nasıl
istiyorsa cenazeler öyle kaldırılmıştır.
Yaptıkları açıklamalarda yine “karanlık güçler” diyerek AKP’yi aklamışlar, hatta AKP’den suçluları bulmasını istemişlerdir.
Abdullah Öcalan “milyonda bir
ihtimal vermem, MİT yapmış olamaz” diye MİT’i aklayan açıklama
yaptı. Oysa sonradan katliamı MİT’in
yaptığı ortaya çıktı. Buna rağmen
Kürt milliyetçi hareket hala katliamı

“MİT yapmıştır” diyemediler. Bununla ilgili burjuva basında çıkan
haberleri bile görmezden geldiler.

Kobane Eylemlerinde
Katledilen 50’nin
Üzerinde İnsanımızın
Hesabını Sormak Yerine
AKP’den Özür Dilediler
Kobane’ye IŞİD saldırılarını protesto eylemlerinde 50’nin üzerinde
kişi öldürüldü. Bunlardan HDP’li
olanların sayısı 40’ın üzerindeydi.
Öldürülenlerin dışında yüzlerce kişi
ağır yaralandı. İzmir’de bir HDP’li
faşistler tarafından linç edildi. Uzlaşmacılık burada da hemen devreye
girdi ve bir haftadır süren eylemler
bizzat Öcalan’ın çağrısıyla bitirildi.
AKP’den katliamın hesabını sormak
yerine yeteri kadar sorumlu davranmadıklarını, provokasyona geldiklerini söyleyerek özür dilediler. HDP
o kadar ciddiyetsiz ve sorumsuz ki,
katledilenlerin sayısı dahi tam olarak
bilinmiyor.
Öldürülenlerin büyük çoğunluğu
polis tarafından öldürülmesine rağmen
katiller hakkında soruşturma dahi
açılmadı. Ölen öldüğüyle kaldı, katillerin katliamları yanına kar kaldı.
Faşist AKP iktidarı Kobane katliamının sorumlusu olarak HDP’yi gösteriyor.
Halkı sokağa çağırmasaydınız
kimse ölmezdi diyor.
Yani AKP, sokağa çıkarsanız katlederim diyor. HDP de provokasyona
gelmeyin diye kitlesini sokaklardan
çekilmeye çağırıyor.
40’ın üzerinde üyesi katledilen
HDP ise suçluluk psikolojisi ile kendini savunmaya geçti.
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HDP’nin Uzlaşmacılığı
Suruç Katliamı’nın
Önünü Açmıştır!
Suruç’ta 33 kişi katledildi. Yüzlerce kişi yaralandı. Katliamın sorumlusu AKP ve emperyalizmdir.
Devrimciler açısından bu tartışılmaz
gerçektir.
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HDP yine her zaman olduğu gibi
katliamın sorumlularını gizleyen,
muğlaklaştıran açıklamalar yaptı.
Katliamın hemen arkasından yaptığı açıklamada katliamın hesabını
sormak bir yana katliamı “hayırlara
vesile olsun” der gibi çözüm süreci
ilerlesin, Rojova ile ilişkiler düzenlensin, IŞİD tehditine karşı ortak
tavır alınsın diyerek AKP ile bozulan
“çözüm süreci”nin yeniden başlatılması için araç olarak kullanmaya
çalıştılar.
AKP ise düzenle uzlaşmaktan
başka politikası olmayan HDP’ye
pervasızca saldırmaya devam etti.
Katliamı “ölenlerin arasından neden
hiç HDP’li yok” diyerek HDP’nin
üstüne attı.
HDP, ESP ise cenazelerini dahi
sahiplenemediler.
Katliama karşı yükselen halkın
öfkesi yine HDP tarafından söndürüldü.
Sayı: 483
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Sonuç olarak Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacı politikaları devletin
katliam poitikalarını boşa çıkartan,
katliamın hesabını soran bir mücadele
olmamış, katliamların üzerini örtmeye
ve yeni katliamların önünü açmaya
hizmet etmiştir.
Kürt milliyetçi hareket, uzlaşmanın önünde engel olacak diye faşist
devlete, faşist demiyor. Devlet açıktan
katliamlar yaparken, Kürt milliyetçi
hareket onlarca insanın katledilmesine rağmen, katliamları görmezlikten
geliyor.
Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacı politikaları ise yeni katliamların
önünü açıyor.
Devrimcilerin mücadelesi ile üzerinden 38 yıl geçen 1 Mayıs Katliamı’nın hesabını sorarken Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacılığı daha
üzerinden bir ay geçmeyen Suruç
Katliamı’nı bile ağzına almayarak
unutturmaktadır.

Gençlerimizin
Zehirlenmesine
İzin Vermeyeceğiz!
Kuruçeşme’de 13 Ağustos’ta Halk Meclisi toplantısı
yapıldı. Toplantıda mahallenin sorunları konuşularak
neler yapılabileceği tartışıldı. Mahallenin en acil ve
yakıcı sorununun uyuşturucu olduğu ve bunun için bir
kampanya yapılması, mahallede uyuşturucu kullanan
gençlerin tespit edilmesi ve bunların aileleri ziyaret edilerek çalışmalara katılmalarının sağlanması kararlaştırıldı. Bunun için 4 komite oluşturuldu. 20 Ağustos’ta
daha geniş bir toplantı yapılması kararlaştırılarak toplantı bitirildi. Toplantıya 10 kişi katıldı.

Soruyoruz? Ne oldu Suruç? 33
kişi katledildi. Nerede katiller? Türkiye tarihinde 33 kişinin katledilip
yüzlerce kişinin yaralandığı katliamların bu kadar çabuk unutulduğu
hiç olmamıştır.
Kürdistan’da katledilen onbinlerce
Kürdün katledilmesinden Roboski’ye,
Kobane’den Suruç’a, Fransa’da Sakine Cansızlar’ın katledilmesinden
7 Haziran seçim döneminde katledilenlere kadar hepsinin sorumlusu
devlettir.
Kürt milliyetçi hareket devletin
bütün bu politikalarını ya “derin
devlet” diyerek ya da “karanlık
güçler”, “gladio” diyerek devleti
aklamıştır. Çok açık olan katliamların
dahi üzerini örtmüştür.
Çünkü üzerini örtmese, katillerden
hesap soran bir mücadele içine girse
düzenle UZLAŞMAYACAK; hesap
sormak zorunda kalacaktır.

Acımızla da, Sevincimizle de
Halkla Birlikteyiz!
Gazi Halk Meclisi yoksul halk çocuklarının sünnet ettirilmesi için Halk Meclisi toplantısında karar almış ve
sünnet şöleni için bir komite kurmuştu. Sünnet şöleni
komitesi 10 Ağustos’ta esnafların dükkanlarına 100
afiş, bir sonraki gün Dörtyol’a, Son Durak’a, Halk
Meclisi önüne ise üç pankart astılar. Pankart ve afişlerde 17 Ağustos gününe kadar çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerin başvurması gerektiği yazmaktadır.
Komitenin sonraki hedefi sünnet ettirilecek çocukların
aileleriyle birlikte bir toplantı yaparak sünnet şöleni
tarihine birlikte karar verip programı ailelerle birlikte
örgütlemek.

Gazi Mahallesi’nde Günay Özarslan Direniş Sokağı’nda Adalet Halayı Çekildi!
“Adalet İstiyoruz Alacağız”, kampanyası kapsamında
Gazi Mahallesi’nde adalet halayı çekildi. 17 Ağustos’ta
Günay Özarslan Direniş Sokağı’nda bir araya gelindi.
Halay öncesi direniş, adalet mücadelesi ve son konsolosluk eylemi üzerine kısa bir konuşma yapıldı. Buna
göre, halayın halk kültüründe dayanışmayı, direnişi
simgelediği; halkın kutlama yaparken de savaşa giderken de halaya durabildiği; adalet mücadelesinin de bir
direniş olduğu, adalet halaylarının kavganın ve savaşın
tam ortasında her zaman çekileceği vurgulandı. Son
ABD konsolosluk eylemi selamlandı. Ve “Adalet
İstiyoruz Alacağız” sloganlarıyla halaya duruldu.
Gazi Halk Cepheliler, Son Durak bölgesinde Hakan
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Kasa Aile Çay Bahçesi’nde 18 Ağustos’ta Adalet Halayı
çekti. Halay direniştir, halay dayanışmadır, omuz omuza
vermektir diyerek ve “Adalet İstiyoruz Alacağız” sloganları atılarak omuz omuza halaya duruldu. Halay sonrası Son Durak bölgesinde toplu dergi dağıtımına çıkıldı. Toplam da 165 dergi halka ulaştırıldı.
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İnönü Alpat: “Ne emperyalizmi
karşısına almayan bir hareket barışı sağlayabilir
ne de emperyalistlere tek kurşun atmadan
devrimci olmak mümkündür”

Kurşundan Geçtik
Taş Atabiliyor
Musunuz Taş?

İnönü Alpat 10 Ağustos 2015 tarihli
sendika.org sitesinde yazdığı yazısında “Ne
emperyalizmi karşısına almayan bir hareket
barışı sağlayabilir ne de emperyalistlere tek
kurşun atmadan devrimci olmak mümkündür” diyor.
İnönü Alpat yazısında daha birçok şey söyİnönü Alpat. Ancak Hasan Hüseyin bu sözü “susmak”
lemiş. Biz sondan başladık.
için, “barış” adı altında kanımızı içen “Yezitler”le uzSolun köşe taşıdır: Temel olan doğruyu söylemek
laşmak için söylemiyor. Hasan Hüseyin Yezidlerin zuldeğil, yapmaktır.
münü mahkum etmek için söylüyor.
İnönü Alpat “dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın”
Bakın İnönü Alpat nasıl yüksek perdeden atıyor; “Kan
diyen imam gibi minbere* çıkmış, kendi pratiğiyle
akıtanların, barış havariliğine soyunarak günahlarından
hiçbir ilgisi olmayan doğruları söyleyerek üst perdeden
kurtulmak istediğini gördük, lakin muhataplardan olhutbe** okuyor.
madığımız için sustuk. Oysa gerçek buydu.”
İnönü Alpat’a; bırakın kurşun atmayı taş atın taş.
AKP ile barış yapılamayacağını görmüşler ama mu“Sustuk”muş. Marifet mi susmak?
hataplarından olmadıkları için SUSMUŞLAR.
İnönü Alpat susmayı bir “marifet”, “fedakarlık”,
Ne demek “muhataplarından olmamak?” Kürt halkına
büyük bir “olgunluk” gibi anlatıyor.
uygulanan zulüm sizi ilgilendirmiyor mu? Kürt halkımızın
Klasik DY ruh halleri. 12 Eylül’de teslim olurlar. “Biz
sorunları Kürt milliyetçi harekete terk edilmiş. Kürt
sadece bir dergi çevresiydik” diye nehalkına ilişkin kendilerine ait hiçbir
Suriye’de; son üç yılda 250 politikaları yok. Bu mu devrimcilik?
damet getirirler, koskoca bir hareketi
tasfiye ederler, dönüp kendilerine bak- bin insanın katledilmesine sebeSınıflar savaşında “muhataplarından
madan bütün sola akıl vermeye devam biyet veren, iç savaşı başlatan olmamak?”, “taraf olmamak”, “tarafsız
ederler. “12 Eylül gelmeden biz darbenin emperyalizmin Kürt sorununun kalmak” diye bir şey yoktur. Ya ezengeleceğini görmüştük” diye çok büyük barışçı çözümünden yana oldu- lerin yanındasındır, ya ezilenlerin. Yapğunu iddia etmek; en hafif ta- tığın her hareket, gösterdiğin her tavır
bir tespit yapmış gibi böbürlenirler.
Tarihinize dönün bir bakın emper- birle, emperyalizmin ne oldu- iki sınıftan birine hizmet eder.
ğunun farkında olmamaktır.
yalizme hangi kurşunu sıktınız?
Bakın neler de biliyormuş Alpat.
Şu nokta açık ve nettir. Ne em- “ABD ve AKP eliyle gelecek “barışın”
Bırakın kurşun atmayı, bırakın taş
atmayı, emperyalizmin adını anmı- peryalizmi karşısına almayan bir barış olmayacağını biliyorduk ama
yorsunuz. Emperyalizm kavramını hareket barışı sağlayabilir ne de nafile sustuk.”
emperyalistlere tek kurşun atunutturdunuz.
“Biliyorduk ama konuşmak faydaAnti-emperyalizm demek; emper- madan devrimci olmak müm- sızdı” diyor Alpat ve susuyor. Ne
yalizme karşı BAĞIMSIZLIK müca- kündür. Dolayısıyla emperyalizmi büyük bir olgunluk.
denkleme dahil etmek de yetmedelesi demektir.
Hayır İnönü Alpat, susmak meziyet
Anti-emperyalizm demek; faşizme yebilir, denklemin odak noktasında değil, olgunluk değil. SUSMAK
“haydut devletin” bizzat yer aldı- ONAYLAMAKTIR. Zalimlerin mazkarşı mücadele demektir.
Emperyalizme karşı da, faşizme ğını atlayarak yapılan değerlen- lumları ezdiği yerde tarafsızlık diye
karşı da mücadelenin adı silahlı mü- dirmelerin, görünen o ki hiçbir bir şey yoktur. Göre göre, bile bile
geçerliliği yoktur. Sorunu anti- susmak, tavırsız kalmak; güçlüden
cadeledir. “BARIŞ” değil.
Emperyalizm ile, faşizm ile BARIŞ emperyalist mücadelenin nihai za- yana tavır almaktır.
ferine havale ederek, “peki çözüm”
olmayacağını da çok iyi bilirsin.
Bu kadar çıplak bir gerçeği meziyet
denildiğinde
sessizliğe
bürünerek
Anti emperyalizm demek, faşizm
gibi anlatıyor. Neden sustunuz? Susdemek; evet “kurşun atma”yı gerektirir. yol alınmayacağını bilirim, ancak manız kime hizmet etti?
Minberden hutbe okumayı bırakın; Körfez Savaşı’ndan bu yana, ABD
Susarak siz Kürt halkının yanında
politikalarının
bölgede
milyonlarca
siz bunun neresindesiniz?
oldunuz öyle mi?
Ozan Hasan Hüseyin’in “Kandan insanın ölümüne yol açtığını haKürt milliyetçi hareketin uzlaşmacı,
kına yakılmaz” şirini başlık yapmış tırlatmak isterim.
teslimiyetçi politikaları karşısında tek
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bir eleştiriniz yok. Kürt milliyetçi hareket çözümü emperyalizme havale ederken tek bir eleştiriniz yok.
Bilmeden yanlış yapılabilir. Fakat bilerek yapılan
YANLIŞ değil, SUÇA ORTAK OLMAKTIR!
Emperyalizmle, AKP faşizmiyle BARIŞ OLMAZ! KİMİNLE BARIŞACAKSINIZ diye eleştirdiğimiz için Kürt
milliyetçi hareket tarafından linç saldırılarına maruz kaldık.
Kurumlarımız yakıldı, molotoflandı, insanlarımız linç
edilmek istendi.
Siz ne yaptınız?
SUSTUK! diyor. Hayır susmadınız, emperyalizmin,
faşizmin katliamlarına, zulmüne ortak oldunuz.
Susarak Kürt halkına destek vermediniz. Susarak olgunluk göstermediniz.
Susmanız olgunluğunuzdan değil, siyasi korkaklığınızdandır. Oportünizmin en karakteristik özelliğidir. Kürt
milliyetçi hareketin saldırılarına maruz kalmamak için
sustunuz. Susmak onaylamaktır. Bunu bilmeyen yoktur.
Ancak oportünizm özeleştiri yapmak bir yana bunu bir
meziyet, siyasi olgunluk gibi anlatıyor.
“Hele Ahmet Türk’ün ‘Sosyalist dostlarımız ‘Kürtler
bizi satıyor’ demesin. Biz çok acılar çektik. Bizi de anlayın.
Bu fırsatı kaçıramayız’ demesi karşısında dudaklarımızı
kıpırdatmak bile halt yemek olacaktı. Bu kadar içten ve
samimi duygu bildirimi olur mu? “Acı çektik” diyor,
kocaman adam. Çekmeye devam edin mi diyecektik?”
Şunlardaki “siyasi olgunluğa” bakın. “Çekmeye devam edin mi diyeceklermiş”
“Halt yemediniz” de ne yaptınız?
Emperyalizme karşı savaşmak, faşizme karşı direnmek
acı çekmek oluyor. Bedelleri göze almak, bedel ödemek
yok. Acı çekmek.
40 bin ölüyü niye verdi Kürt halkı? Emperyalizmle,
faşizmle uzlaşılmayacağını, barış olmayacağını bildiğiniz
halde susarak, uzlaşmacılığa, teslimiyete destek verdiğiniz
için en büyük haltı yemiş olmuyor musunuz?
Kürt halkı her gün üçer beşer onar katledilmeye
devam ediyor. Suruç’ta 33 kişi katledildi, aynı sizin
mantığınızla susarak geçiştiriliyor. Katliamın hasabının
sorulacağı yerde katliam, uzlaşmanın aracı yapılmak isteniyor.
İnönü Alpat, “Çözüm süreci, kandan kına yakılıp
yakılamayacağının test edilmesiydi bir bakıma” diyor.
Peki “testten” ne sonuç çıkarttınız?
Çözüm süreci yanlıştı, emperyalizmle, faşizmle uzlaşılmaz, barış olmaz diyor musunuz?
Diyorsanız Kürt milliyetçi hareketin NATO’dan, Amerika’dan müdahale istemesine ne diyorsunuz?

Burjuvazinin Diliyle Savaş
Karşıtlığı Yapmak Devrimci Savaşı
Mahkum Etmektir!
“İçimizi karartan, savaş kararı alanların genç ölümlerden
zerrece etkilenmediğidir. Karar vericiler sarayda mı yaşar,
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dağda mı yaşar, bir önemi bulunmuyor. İlk kanı kim akıttı,
bunun da bir önemi yok artık. ‘Savaşçılar’ gençlerin hayatı
üzerinden bu kararı veriyor, dramatik olan bu.”
Her koşulda savaşı mahkum ediyor Alpat. Tarih nasıl
yazıldı İnönü Alpat? Binlerce yıllık tarih için “sınıf
savaşından ibarettir” diyor ustalar. Alpat tarihi yok sayıyor.
Savaşı savaşanların yaşıyla açıklayacak kadar apolitikleşiyor.
Kendileri “büyüdüler” ya, artık savaşan gerillalar, askerler
“gençler” denilerek “kandırılmış” emirleri yerine getiren,
kendi iradeleri olmayan kişiler olarak görülüyor. Mahirler,
Denizler devrim için şehit düşen binlerce devrimci, genç
değil miydi? Alpat’ın bu düşüncesine göre boşuna öldüler.
DY, onun için mi direnmedi cuntanın hapishanelerinde.
Bedel ödemeye gelince “yan çizip” kaçanlar kaçkınlıklarını
meşrulaştırmak için bedel ödemeyi mahkum ediyor.
Halkların direnişini, savaşını mahkum ediyor.
Hayır İnönü Alpat! “Gençler” diye küçümsedikleriniz
inançları, idealleri, halkı, vatanı uğruna canlarını feda
eden devrimcilerdir. Onlar inançları uğruna canlarını
feda edecek kadar yüksek bir ahlaka ve bilince sahiptir.
Ölen devrimciler değil, fosilleşmiş beyinlerinizdir.
“İlk kanı kim akıttı, bunun da bir önemi yok”muş!
Neden önemi yok? Suçlu suçsuz, haklı-haksız ayrımının bir önemi yok mu, sizin için?
İlk kanı kimin akıttığının elbette önemi vardır. Ancak
Kürt milliyetçi hareketin eylem anlayışının oligarşiden
ciddi bir ayrımı yoktur. Öyle eylemler vardır ki, ilk akla
gelen eylemin kontra bir eylem olduğudur.
Kürt milliyetçi hareket bu eylem anlayışıyla “kör
terör” “savaş kötü, hemen şimdi barış vb.” söylemlerle
oligarşiyi uzlaşmaya zorlamaktadır.
Alpat, Kürt milliyetçi hareketin devrimci olamayan,
halka zarar veren eylemlerini mahkum etmek yerine,
hiçbir sınıfsallığı olmayan “ilk kanı kim akıttı” diyerek
bir halkın kurtuluş mücadelesi ile oligarşinin katliamlarını
aynılaştırıyorlar.
Savaşı “kan akıtmak” olarak değerlendirmek sınıfsal
bir değerlendirme değildir. Burjuvaziye ait halktan gerçekleri gizlemeye hizmet eden demagojik bir söylemdir.
Bu sözleriyle Alpat, halkların faşizme karşı direnişini
mahkum ediyor. Bunun anlamı zulüm olsun, katliamlar
olsun. Ama buna karşı halkların direnişi olmasındır. Zulüm
ne kadar büyük olursa olsun direnenler olmazsa egemenler
katliamları tercih etmeyecektir. Mahkum ettiğiniz halkların
direnişidir. Düzene dönenler için devrimciler ajite edilmiş,
gerçeklerin farkında olmayan kandırılmış çocuklardır.
Peki, Mahirler, Denizler, İbrahimler genç değil miydi?
Siz gençlerin ölümünün anlamsız olduğunu düşündüğünüz
için mi 12 Eylül’de direnmediniz?

Savaşı “Kan Akıtma”ya İndirgeyen
İnönü Alpat Emperyalizme Kurşun
Sıkmaktan Bahsediyor!
İnönü Alpat yazısında esas olarak Kürt milliyetçi ha-
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reketin yanlışlarını gördüklerini ancak eleştirmeyip neden
SUSTUKLARINI meşrulaştırmaya çalışıyor. Ve bu suskunluklarından da kendilerine büyük bir “olgunluk”
payesi çıkartmaya çalışıyor.
Hayır, “dost” dediklerinizin yanlışları karşısında
susmak eleştirmemek suçu ONAYLAMAKTIR. Suça
ORTAK olmaktır.
İnönü Alpat’ın, Kürt milliyetçi hareketin Suriye’de
Amerika ile girdiği işbirlikçilik ilişkilerine yönelik
açıktan tek bir kelime eleştirisi yoktur.
Fakat “sen ne yaptın” sorusuna verecek hiçbir cevabı
yokken üst perdeden “akıl” veriyor.
“Suriye’de son üç yılda 250 bin insanın katledilmesine
sebebiyet veren iç savaşı başlatan emperyalizmin Kürt
sorununun barışçı çözümünden yana olduğunu iddia
etmek, en hafif tabirle, emperyalizmin ne olduğunun
farkında olmamaktır.”
Tamam doğru; peki NATO’yu göreve çağıran, Amerika’ya “arabulucu”luk teklif eden Kürt milliyetçi hareket
hakkında ne diyorsunuz?
7 Haziran seçimlerinde HDP’ye açık destek veren
siz değil misiniz? 80 milletvekili çıkartınca dünyayı fethettiğinizi mi sandınız? Bakın oligarşinin parlamentosuna,
80 milletvekili hiçbir işe yaramıyor. Oligarşinin demokrasicilik oyununu tamamlamaktan başka ne işe yarıyor?
HDP’nin TÜSİAD’la, MÜSİAD’la, TOBB’la tokalaşmalarına ne söylediniz? Hiçbir şey...
Halktan oy isterken “emeğin iktidarı” dediniz seçimler
biter bitmez TÜSİAD’la kucaklaştınız. “Hayır biz kucaklaşmadık” diyeceksiniz. HDP seçimlerden sonra yaptıkları açıklamalarda “kriz yaratan değil, kriz çözen olacağız” diyerek oligarşiyle uzlaşmaya ne kadar istekli olduklarını gösterdiler. Siz ne yaptınız?
TÜSİAD’ı kendinize örnek aldınız; basın önünde
karşılıklı ziyaretlerde bulundunuz.
80 milletvekiliyle meclise girmelerinden siz de sorumlusunuz. Peki HDP yöneticilerine sordunuz mu;
ABD elçileri ile ne görüştüklerini?
Ne kurşun atması, emperyalistlerle açık işbirliği yapılıyor. Emperyalistler “müdahale etmeye” çağırılıyor.
Siz ne diyorsunuz?
Kürt milliyetçi hareket 90’ların başından beri emperyalistleri sırtlarını yaslayacak bir güç olarak görmektedir. Sizin buna ilişkin ne eleştiriniz var?
Kürt milliyetçi hareket emperyalistlerle işbirliği yaparken sustunuz. Kürt milliyetçi hareketi karşınıza almamak için emperyalistlerle işbirliği yaparken sustunuz.
Ancak Kürt milliyetçi hareket devrimcilere saldırırken
sustunuz mu? Hayır, siz SUSMADINIZ! Kürt milliyetçi
hareket devrimcilere saldırırken SUSMADINIZ, saldırıları
onayladınız. Saldırılara destek verdiniz.
Kurumlarımız kurşunlanırken, molotoflanırken, yakılırken neredeydiniz? Sustunuz mu? Hayır saldırılara
onay verdiniz. Susmak onaylamaktır. Onaylamak des-

teklemektir.
Ayrıca devrimcilere saldırmak konusunda Kürt milliyetçi hareketten hiç de farkınız yoktur. Eliniz devrimci
kanına bulaşmıştır.
Devam ediyor Alpat; “Şu nokta açık ve nettir. Ne
emperyalizmi karşısına almayan bir hareket barışı sağlayabilir ne de emperyalistlere tek kurşun atmadan
devrimci olmak mümkündür. Dolayısıyla emperyalizmi
denkleme dahil etmek de yetmeyebilir, denklemin odak
noktasında “haydut devletin” bizzat yer aldığını atlayarak
yapılan değerlendirmelerin, görünen o ki hiçbir geçerliliği
yoktur.”
Öyle mi? Tarihiniz boyunca emperyalizmi hedef alan
hangi mücadeleyi örgütlediniz? Anti-emperyalist temelde
emperyalistlerden neyin hesabını sordunuz? “Kurşun
atmak”tan bahsediyor Alpat; bugüne kadar hangi emperyalist hedefi vurdunuz?
Hiçbir şey yapmaz, ama her şeyi de bilir İnönü
Alpat. Kürt milliyetçilerinden gelecek eleştirilere de
“Sorunu anti-emperyalist mücadelenin nihai zaferine
havale ederek, “peki çözüm” denildiğinde sessizliğe
bürünerek yol alınmayacağını bilirim ancak Körfez Savaşı’ndan bu yana, ABD politikalarının bölgede milyonlarca insanın ölümüne yol açtığını hatırlatmak
isterim” diyor.
Reformizm, oportünizm budur; korkaktır, düşüncelerini
belirleyen burjuvazi, pratiğini belirleyen çıkarlarıdır.
Düşündüklerini her koşulda ne savunabilir, ne de arkasında
durabilir.
Sorunu kim “Anti-emperyalist mücadelenin nihai
zaferine havale” ediyor?
İnönü Alpat Cephe’nin Amerikan Konsolosluğu’na
yaptığı baskın karşısında, yukarıdaki bazı doğruları ifade
etmek zorunda kalıyor; fakat bunun da Kürt milliyetçi
hareketin tepkisini çekmekten korktuğu için, emperyalizme
karşı hiçbir eylemi olmayan, hatta Suriye’de Amerika’nın
kara gücü olarak kullanılmasını, NATO’yu göreve çağırmalarını eleştirdiği anlaşılacak diye “biz onlardan
değiliz” diyor. Yani biz bu eleştiriyi yaparken “Kürt sorununu anti-emperyalist mücadelenin nihai zaferine
havale edenlerden değiliz” diyor. Biz sizi anlıyoruz
diyor.
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Sonuç olarak;
1- Sol içi ideolojik mücadelenin olmazsa olmaz temel
taşıdır..
2- Oportünizm, reformizm eleştiriyi ideolojik silah
olarak görmez, onun için eleştiremez. Çünkü ideolojik
olarak güçsüzdür. İdeolojik mücadeleden kaçar. Ne özeleştiri verir yapmadıkları için, ne de eleştirebilir. İnönü
Alpat da öyle yapıyor. Sadece üst perdeden ahkam
kesiyor.
3- İnönü Alpat, Cephe’nin konsolosluk baskını karşısında olumlu yönde etkilenmiş, anti-emperyalizm ger-
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çeğini görmek zorunda kalmış; ancak söylediklerinin
kendi siyasi anlayışının pratiğiyle uzaktan yakından
ilgisi yoktur.
4- İnönü Alpat ideolojik olarak o kadar güçsüzdür
ki, neyi eleştiriyor, kimi eleştiriyor belirsizdir.
Hem savaşı “kan akıtmaya” indirgiyor hem de “emperyalizme karşı kurşun atmak”tan bahsediyor.
5- İnönü Alpat sözde Kürt milliyetçi hareketi üstü
kapalı eleştiriyor ancak ideolojik olarak o kadar güçsüz

ki, Kürt milliyetçi hareketin tepkisini çekmemek için
“bizi yanlış anlamayın, biz kürt sorununu ‘nihai zafere’
havale edenlerden değiliz” diyerek tepkileri önlemeye
çalışıyor...
***
*Minber: Camilerde hatiplerin cuma ve bayram
hutbesi okudukları yü ksekçe merdivenli kü rsü .
**Hutbe: Cuma ve bayram namazlarında hatip tarafından minbere çıkılarak yapılan konuşma.

Halka Gerçekleri Ulaştırmaya Umut ve
Gelecek Olmaya Devam Ediyoruz!
Yürüyüş dergisi halkın umudu,
gerçeğin sesidir. Dergimizi ülkenin
her yanına ulaştırmaya devam edeceğiz.

İSTANBUL:
Bahçelievler:
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Bahçelievler Liseli Dev-Genç 14
Ağustos günü Yenibosna Zafer
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisini
halka ulaştırdı. 30 kapı çalınarak 10
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı,
aynı zamanda 100 adalet kampanyası
bildirisi halka ulaştırıldı.
Bahçelievler Halk Cephesi 15
Ağustos günü Kocasinan Merkez
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin
tanıtımını yaptı. Halka Yürüyüş dergisini anlatan Halk Cepheliler halktan
olumlu
tepkiler
aldı.
Dairelerinden inen halk, kendi dergisini kendisi aldı. 2 saatte 20 dergi
halka ulaştırıldı.

Esenler:
14 Ağustos günü Esenler
Karabayır Mahallesi’nde toplu dergi
dağıtımı yapıldı. Çalışma sırasında
dergi üzerine ön yargılı davranıp,
kendi aralarında tutuklamalar üzerine
yanlış bilgilerle konuşan zaza bir
ailenin yanına gidilip dağıtılan dergi
ve tutuklanan yoldaşlarımızın adaletsizlikler yüzünden hapishanelerde
olduğu söylenince aile ikna olup devrimcileri destekleyeceğini söyleyerek
fazla miktarda ücret ile dergi aldı.
Devrimciler mahalle halkı tarafından
çok iyi karşılandı. Yapılan dergi dağıtımı çalışmasında 50 adet Yürüyüş
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dergisi halka ulaştırıldı.
15 Ağustos günü Esenler
Atışalanı/Tepe’de Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. Okurlarımız dışında
yeni insanlarla tanışılıp sohbet edildi.
Mahallede daha önce uyuşturucuya
karşı düzenlenen toplantılar dışında
halka yakın zamanda yürüyüş gerçekleştirileceği bilgisi de verildi.
Ayrıca adalet kampanyası tanıtımı
yapılan broşürlerden yaklaşık 50 adet
halka ulaştırıldı. Yapılan çalışmada
18 dergi halka ulaştırıldı.

Hacı Hüsrev:
12 Ağustos günü Liseli DevGençliler Hacıhüsrev Mahallesi’ne
giderek 30 dergiyi halka ulaştırdı.
Ayrıca 16 Ağustos günü yapılacak
olan kentsel dönüşüm panelinin el
ilanından 150 adet halka dağıttılar.
Halk Liseli Dev-Genç’lilere büyük
ilgi gösterdi. 6 yazılama halkla birlikte halkın verdiği spreyle yaptılar.
Ardından mahallenin çocuklarıyla
birlikte yemek yediler, sohbet ettiler
ve 10 ozaliti yapıştırdılar.

Kadıköy:
14 Ağustos günü Dev-Genç’liler
Kadıköy’de Yürüyüş dağıtımı yaptılar. Dev-Genç’liler Kadıköy’de
esnaflara dergi dağıtımı yapıp sohbet
etti. ABD Konsolosluğu’na yapılan
eylem ve AKP’nin yaptığı katliamlar
üzerine sohbet edildi. 14:00-17:30
arası süren çalışmada 70 Yürüyüş
dergisi dağıtıldı.

Sultanbeyli:
Kamu Emekçileri Cepheliler, 15

Ağustos günü, Sultanbeyli Başaran
Mahallesi'nde Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptılar. Geçtiğimiz hafta dergi
verilen ailelerle sohbet edildi.
Evlerine davet eden ailelerle çay içilip sohbet edildi. 2,5 saat süren çalışmada, 30 Yürüyüş, 1 de Tavır dergisi
ulaştırıldı.

ANKARA:
Mamak Mutlu Mahallesi’nde 16
Ağustos'ta Dev-Genç'liler DevGenç dergisi dağıttı. Halka DevGenç'lilerin okullarda verdiği demokratik, bilimsel, parasız eğitim
mücadelesi ve mahallelerde uyuşturucuya, fuhuşa, yozlaşmaya karşı
verilen mücadele anlatıldı. 2 DevGenç'linin katıldığı dergi dağıtımında 20 Dev-Genç dergisi halka ulaştırıldı. Bir sonraki gün aynı mahallede yapılan dergi dağıtımında 12
Dev-Genç dergisi halka ulaştırıldı.
18 Ağustos'ta ise NATO yolunda
yapılan dağıtımda 6 dergi dağıtıldı.

İZMİR:
İzmir'de Dev-Genç’liler 17
Ağustos Karabağlar Uzundere
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptılar. 1,5 saat süren
dergi dağıtımında 40 dergi mahalle
halkına ulaştırıldı. Dergi dağıtımında halk Dev-Genç’lileri ikramsız
göndermedi.
Dev-Genç'liler
ayrıca
Kuruçeşme Mahallesi’nde de dergi
dağıtımı yaptı. Bir buçuk saat süren
dergi dağıtımında 30 dergi mahalle
halkına ulaştırıldı.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
BARIŞ ANCAK DÜŞMANIN
MUTLAK YENİLGİSİYLE MÜMKÜN!
Büyük umutlar bağlanan “barış
süreci”nin sekteye uğraması ve
Kürdistan’da yeniden silah seslerinin
duyulmasıyla birlikte ardı ardına
açıklamalar gelmeye başladı. Herkes,
hep birlikte kendi anlayışına göre
PKK’ye silah bırakma çağrıları yaptı:
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
John Kirby, “PKK’ya saldırılarını
sonlandırarak siyasal sürece dahil
olmaları çağrısında bulunuyoruz”
dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “Devletimize ve milletimize
doğrultulan silahlar bırakılıp, gömülünceye kadar, burada bir şeyin
altını özellikle vurgulamak istiyorum,
‘silahların susması değil, silahların
bırakılıp gömülmesi’ bunu ısrarla
söylüyorum, üzerine beton dökülene
kadar, sınırlarımız içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemize
devam edeceğiz.”
CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay “Tabi ki ortada terör, kan var,
acılar var. PKK şunu bilmelidir ki
elde silah ile barış istenmez.
Türkiye’de barış isteyenlerin sesinin
duyulması için PKK’nın mutlaka
ama mutlaka bir an önce silahları
bırakması gerekir.”
ABD’nin, AKP’nin, CHP’nin
açıklamaları sınıflar mücadelesinde
durdukları yer ve üstlendikleri roller
açısından doğal ve anlaşılır. Aksi eşyanın doğasına aykırı zaten. Fakat
PKK’ya silah bırak çağrıları emperyalistler ve işbirlikçileriyle sınırlı
kalmadı. Koroya Öcalan, HDP ve
ÖDP’de katıldı.
Demirtaş, “Abdullah Öcalan,
PKK’ya silah bırakma çağrısı yapmaya hazır. Bunu Başbakan Ahmet
Davutoğlu da biliyor. Arkadaşlarımız
İmralı’ya gitmek için hemen başvuru

yapacaklar” dedi ve devam etti:
’’Buradan çağrı yapıyorum.
PKK, kesinlikle Türkiye’ye karşı
silah bırakmalıdır. Bunu inanarak, yürekten söylüyorum. Bu
savaş bitmelidir’’
Başını ÖDP’nin çektiği Birleşik
Haziran Hareketi: “PKK silahlı eylemlerden vazgeçmeli, sorunun barışçıl, demokratik kalıcı çözümü için
başta TBMM olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin dahil olacağı bir

Tarih tanıktır ki teslimiyet her zaman daha fazla
acı doğurmuştur. Kalıcı barış ancak savaşları çıkartanları bir daha bellerini
doğrultamayacak şekilde
yendikten ve onları yeryüzünden sildikten sonra gelecek. Bugün ise barış için
her zamankinden daha çok
savaşmak gerek!
çözüm süreci hayata geçirilmelidir.”
Peki, Öcalan’ı, HDP’yi, BHH’yi
emperyalizm ve oligarşiyle aynı noktada buluşturan ne? Barış istemleri
ve özlemleri mi? Burada sormamız
gereken başka bir soru daha yok
mu!... Savaşı yaratan koşullar ne ve
savaşları çıkaranlar kim? Bu soruya
elle tutulur bir cevap vermeden barış
istemek yeterli mi?
PKK, 1978’de yayınlanan Kuruluş
Bildirgesi’nde barışın hangi temeller
üzerinde inşa edileceğini açık ve net
ifade etmiş. “PKK, başta ABD emperyalizmi olmak üzere tüm emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin bölgedeki düzeni devrilmeden, Ortadoğu

ulusları arasında eşitlik ve özgürlük
temelinde bir barış ve işbirliği ortamı
geliştirilemeyeceği düşüncesindedir.”
O günden bugüne köprünün altından çok sular aktı. Çok şey değişti.
Değişen kim? Emperyalistler mi?
Hayır tabiki... Değişen Kürt milliyetçileridir.
Emperyalistler, çıkarları için
Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiler.
Ülkeleri parçaladılar, yüzyılların birikimini ve değerlerini yağmalayıp
yok ettiler. Etnik ve mezhepsel düşmanlık yaratmak için her türlü kirli
oyunu tezgahladılar, halkları birbirine
düşürdüler. Libya, Irak, Suriye; milyonlarca insan öldü, çok daha fazlası
vatansız kaldı. Göç yollarında Azraille
kolkola yürüyor, sığındıkları ülkelerde
her türlü yokluğu, aşağılanmayı, sömürüyü yaşıyorlar.
Ortadoğu’da durum bu iken ülkemizde koşullar değişti mi? Türkiye
emperyalizmin gizli işgalinden mi
kurtuldu? Ya da Kürt sorununu yaratan koşullar ortadan kalktı da bizim
mi haberimiz yok?
“Nedenleri ortadan kaldırmadan
sonucu değiştirmeye çalışmak ahmaklıktır.” Savaşı yaratan koşullar
orta yerde dururken silahları bırakmak
barışmak değil, teslimiyettir.
Tarih tanıktır ki, teslimiyet her
zaman daha fazla acı doğurmuştur.
Kalıcı barış ancak savaşları çıkartanları bir daha bellerini doğrultamayacak şekilde yendikten ve onları
yeryüzünden sildikten sonra gelecek.
Bugün ise barış için her zamankinden
daha çok savaşmak gerek!
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Kürt halkının kurtuluşu; “barış”ta, uzlaşmada, Amerika ile
ittifakta değil; anti-emperyalist, anti-oligarşik savaştadır!

Emperyalizme ve Faşizme Karşı
Savaşmadan Kurtuluş Olmaz!
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Geçtiğimiz Temmuz ayının sonlarında HDP’liler Ankara’da emperyalist ülke temsilcileri ve İran ile
bazı görüşmeler yaptıklarını açıkladılar... Bu görüşmenin ayrıntılarına
ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi
ve görüşme sessizce geçiştirildi...
Ancak Cumhuriyet gazetesi 9 Ağustos
tarihinde bu görüşmelere ilişkin bir
haber yayınladı.
“Türkiye’nin de IŞİD’e karşı operasyonlara önümüzdeki günlerde katılacağını anımsatan Bass, IŞİD operasyonlarıyla birlikte PKK’ye yönelik
operasyonların da hız kaybetmesini
beklediğini belirtti. Toplantıya katılan
bir isim, Bass’ın, “Biraz sabredin,
tren rayına oturunca, IŞİD’e karşı
operasyonlar başlayınca, PKK’ye
yönelik operasyonlar hız kaybedecek;
1-2 ay sabredin” mesajı verdiğini
anlattı.”
Gazetenin haberi böyle. Bu haberin yayınlanmasından hemen sonra
da hem HDP ve hem de ABD tarafından, görüşmede PKK’ye yönelik
operasyonlar konusunda bir şey geçmediği vb. açıklandı.
HDP yaptığı açıklamada görüşmenin içeriğine ilişkin haberi kesin
olarak reddederken ne konuştuklarına
ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak
ABD büyükelçiliği haberi tekzip
eden açıklamasında şunları söyledi:
“Büyükelçi Bass, Büyükelçiliğin
hükümet içinden ve dışından, siyasi
yelpazenin her kesiminden gruplarla
yürüttüğü diyaloğun bir parçası olarak HDP temsilcileriyle Temmuz
ayında bir görüşme gerçekleştirmiştir.
Görüşmede, Büyükelçi ve HDP'li
muhatapları, iç ve dış siyasetle ilgili
çeşitli konuları ele almıştır.
Öte yandan Büyükelçi, ABD'nin,
yaşanmakta olan şiddetin Türkiye'ye
zarar verdiği ve öncelikle PKK ta-

rafından saldırılara son verilmesiyle, tüm tarafların barışı
sağlamaya ve çözüm sürecini
sürdürmeye odaklanmaları gerektiği yönündeki güçlü görüşünü iletmiştir. ABD Büyükelçiliği, söz konusu gazetenin görüşmeye ilişkin
nitelendirmesini kesin bir
şekilde reddetmektedir."
Bu olaya konu olan görüşmelerin
yapıldığı tarihlerdeki HDP kaynaklı
haberler ise şöyledir:
“Halkların Demokratik Partisi
(HDP) Eş Genel Başkanları Figen
Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş
ve HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Nazmi Gür’den oluşan HDP heyeti, 29
Temmuz Salı günü İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi, 30 Temmuz Çarşamba günü ABD ve İngiltere büyükelçileri, bugün ise Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde
AB’ye üye ülkelerin büyükelçileri ve
müsteşarlarıyla görüştü.” (31 Temmuz 2015)
Daha bu haberlerin mürekkebi
kurumadan, tartışmalar bitmeden bu
kez de KCK Yürütme Konseyi Eş
Başkanı Cemil Bayık, İngiliz Daily
Telegraph gazetesine konuşarak
ABD ile ilişkileri konusunda şunları
söylüyor:
“Mesajlar gidip geliyor, toplantılar yapılıyor, mektuplaşmalar var.
Bu ilişkinin gelişmesi de olası"
"ABD'nin Türkiye ile aramızda
arabuluculuk yapması gerektiği çağrımı yineliyorum. Bize bir garanti
verirlerse üzerimize düşen rolü yerine
getiririz. Ancak bir garanti verilmezse
tek taraflı adım da atamayız.”
"ABD araya girme konusunda iyi
bir fırsat yakaladı.”
“Eğer ABD, Türkiye'nin politikalarını desteklemeye devam ederse

Kürtleri kaybetmesi
olası. Eğer ABD
Kürtleri kaybederse,
IŞİD'i yenilgiye uğratması
da zorlaşır" (17 Ağustos 2015, Al
Jazeera)
Bu haberi de hemen ertesi günü
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
John Kirby;
"PKK ile doğrudan ya da dolaylı
bir görüşmemiz yok" diyerek tekzip
etti ve şunları ekledi:
"Bu, yabancı bir terör örgütü.
PKK ile oturup görüşmeler yapmıyoruz. PKK'ya ilişkin pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok.
Şiddeti reddetmeleri, barış sürecine
yeniden başlamaları ve Türkiye içinde Türklere saldırıları durdurmaları
gerekiyor" (18 Ağustos 2015, Al Jazeera)
Şimdi peşpeşe dizdiğimiz tüm bu
haberlere ilişkin ne söylenebilir? Haberlerin içeriğine ilişkin özellikle
Türkiye oligarşisini kızdıracak bölümlerin hemen tekzip edilmesi
haberlerin en belirgin yanı. Diğer
yanı ise kapalı kapılar ardında emperyalistlerle gizli görüşmelerin
yapılıyor olması gerçeği.
ABD her ne kadar Cemil Bayık'ın
görüştüklerine ilişkin açıklamalarını
kabul etmese de HDP ile yapılan
görüşmelerin varlığını kimse yadsımıyor. Öte yandan ise PKK ile yıllarca
oligarşinin, MİT'in gizli toplantılar
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yaptığı ve Kürt halkının kaderinin
bu gizli toplantılarda belirlenmeye
çalışıldığı artık bilinen bir gerçektir...
Keza emperyalistler ile de tüm bu
süreçler içinde sürekli görüşmelerin
yapıldığı da bilinmektedir.
Bugün yapılan görüşmelerin içeriklerinin tekzip edilmesi veya görüşmelerin bir kısmının kabul edilmemesi emperyalistlerle görüşülmediği, Kürt halkının kaderi hakkında
gizli toplantılar yapılmadığı anlamına
gelmiyor.
Öncelikle HDP'lilerin tavrını ele
alalım... Emperyalist büyükelçilerle
ne işi vardır HDP'nin? ABD elçisinin açıklamasına göre iç ve dış siyasete ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve PKK'nin silah bırakması
konusu ifade edilmiş...
Emperyalist efendilerin hiç kimse
ile boş yere görüşmedikleri, görüşmeyecekleri bilinen bir gerçektir...
HDP emperyalist elçilerle ülkenin iç
ve dış siyasetine ilişkin ne tür görüşmeler yapıyor, bunları açıklamaktan
neden kaçınıyor? Sadece genel bir
görüş alışverişi açıklaması bir anlam
ifade etmemektedir... Ne görüşü alıp
verdiniz, emperyalist efendilerle?
Emperyalist efendiler sürekli olarak bu ülkenin her türlü sorunuyla
doğrudan ilgilenmiş ve ülke yönetimine yön vermeye çalışmışlardır...
Tüm burjuva partileri de onların ağzının içine bakmışlardır... Kendine
sol, sosyalist diyen HDP'nin emperyalist efendilerle ne işi vardır? Ne
görüşmektedir? Onların hangi görüşünü alıp, onlara hangi görüşlerini
aktarmaktadır?
Kürt halkının kaderini emperyalistlere havale etmek, onlarla değerlendirmek nasıl bir bakış açısının
ürünüdür? Emperyalistler, kendileriyle
görüşen ve kendi kaderi hakkında
görüş alışverişinde bulunan hangi
halkların sorunlarını çözmüşlerdir
bugüne kadar? Ve HDP emperyalist
elçilerle görüşmelerinden ne tür sonuçlar beklemiştir ve ne tür sonuçlar
almıştır? Bunu da açıklamalıdır. Ancak
HDP bunların hiçbirini açıklamıyor,
anlatmıyor... Sadece Türkiye oligarşisini kızdırabilecek, Kürt milliyet-

Kürt halkının kaderini emperyalistlere havale etmek
Kürt halkına ihanetten başka
bir anlama gelmez... Kürt halkının kurtuluşu diğer halklarla
birlikte emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşmaktan geçer. Emperyalizm ve oligarşi yenilmeden halkların
kurtuluşu mümkün değildir.
çilerini ise teskin edecek bir içeriğin
gazetede yayınlanması karşısında alelacele bunu tekzip ediyor.
Gazetenin yazdığı haberin içeriği
doğru mudur? Yalan dendiğine göre
buna temkinli yaklaşırız. Ancak
ABD'nin böylesi bir yaklaşım içinde
olabileceği de bir gerçektir... Kürt
milliyetçilerini teskin ederek, biraz
daha sabredin demiş olması bir olasılıktır ki, böyle bir olasılığın Türkiye
oligarşisinin tepkisini çekmesinin
ötesinde, esas olarak Kürt milliyetçilerinin tepkisini çekmesi gerekir.
Ancak bunu göremiyoruz... Ne demektir şimdi bu? İki ay sabredin
tepenize biraz daha bomba yağacak, öleceksiniz ama sonra bizim
çabamızla huzura kavuşacaksınız
mı deniyor? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır
diye emperyalistleri sorgulamak gerekmez mi?
Ama hayır böyle bir düşüncenin
emaresi bile olmadığı gibi olmayacağını da görebiliyoruz. Cemil Bayık'ın açıklamaları, aslında Kürt halkının kaderini emperyalist efendilere
nasıl bağladıklarını ve onlara kendilerini mahkum ettiklerini çok açık
ortaya koyuyor... Bayık'ın dolaylı
görüşmeler yaptıklarına ilişkin açıklamasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak buna rağmen emperyalist efendiler kendi gerçek uşaklarını
üzmemek adına açıklamalar yapıyorlar ve PKK'yi hem suçluyorlar
ve hem de bir an önce silahları bırakması için uyarıyorlar. Sonuçta
emperyalistler kendi çıkarlarına göre
her türlü yalanı söyleme ve her türlü
alçakça saldırıyı yapma konusunda
tescillidirler.
Ancak Kürt milliyetçilerinin bu
konudaki yaklaşımı tartışılmaya muhtaçtır. Bayık, ABD'nin açıklamalarına

ilişkin henüz bir şey demedi... Muhtemel ki bir şey de demeyecektir.
Öyle ya kaderini bağladığı bir gücü
tekzip ederek üzmek, kızdırmak istemezler... Bugüne kadarki tavırları
bunu göstermektedir... Tüm görüşmeleri gizli, kapalı kapılar ardında
yapılıyor ve tüm bu süreç boyunca
da emperyalistlerin her türlü yalan
propagandası kabul ediliyor, sineye
çekiliyor. Dahası emperyalistlerin ve
işbirlikçilerinin Kürt halkını katletmelerine adeta göz yumuluyor.
İşte bu görüşmelerin yapıldığı süreçlerde, son iki hafta içinde Kürdistan'da yaşananlar ortadadır... Kürt
halkı katliamlarla, saldırılarla yatıp
kalkmaktadır. Kürdistan’ın birçok
bölgesi yerle bir ediliyor...
Bu arada Kürt milliyetçileri hiçbir
maddi zemini olmayan, tamamen
ayakları havada “özerk bölgeler”
girişimi içine giriyorlar. Sözde bu
sivil itaatsizlik anlamına gelen
“özerk bölgeler”, halk için bir şeyler
yapılıyor havasını yaratma amacını
taşıyor. Ama gerçekte emperyalistler
ve işbirlikçileri ile bir an önce masaya
oturma çabasının ürünüdür... Ne yapılacak bu özerk bölgelerde? Devletin
varlığını, silahlı gücünü tanıdığını
ve tanıyacağını hem beyan ediyorsun
ve onunla uzlaşma masasına oturmaya
çalışıyorsun ve bunu hala da en yüksek sesle dile getiriyorsun, hem de
devletten özerk yapılar oluşturacağını
ilan ediyorsun? Bunların halkı aldatmaktan başka bir anlama gelmediği açıktır.
Gerçek, emperyalistler ile gizli
kapılar ardında yapılan görüşmelerdir.
Gerçek, ABD'ye yapılan bizim Türkiye oligarşisiyle aramızda arabulucu
olun, biz de sizin için Oradoğu'da
asker olalım, IŞİD sorununuzu çözelim tavrıdır... Ve bunun doğal sonucu olarak, sizin çıkarlarınıza göre
bir bölge inşa etme planınızda askeriniz olalım çağrısıdır.
Bu çağrı ile Kürt halkının kaderi
emperyalistlere havale edilirken; Kürt
gerillarının geleceği de, emperyalistlerin askeri olarak bölge halklarının
kanının dökülmesi şeklinde belirlenmektedir.
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Sonuç Olarak;
1- HDP'lilerin Ankara'da emperyalist büyükelçilerle kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmelerin anlamı
nedir? Sol, sosyalist olanlar ne zamandan beri emperyalistlerle gizli görüşmeler yapmakta, görüş alışverişlerinde bulunmaktadırlar?
2- Emperyalistlerle yapılan görüşmelerden halkların çıkarına ne
gibi bir sonuç elde edilmeye çalışılmıştır? Bu konuda HDP halkı bilgilendirmekle yükümlüdür.
3- Cumhuriyet’in haberi yanlış
bile olsa, Kürt halkının tepesine
yağan bombalar ve bunlarda emperyalistlerin rolü gerçektir. ABD ve
diğer emperyalistler Kürt halkının
üzerine yağan bombalar konusunda
Türkiye oligarşisine açıkça ve “güçlü”
olarak desteklerini açıklıyorlar.
HDP'nin haberi tekzip etmek dışında
bu konuda emperyalistlere söyleyecek
bir çift lafı yok mudur? Bugüne
kadar emperyalistlerin oynadığı rolü

ortaya koyan ve onları kınayan tek
bir açıklamaları olmadı.
4- KCK emperyalistler ile niye
dolaylı görüşmeler yapıyor? Ve niye
bu görüşmeler gizli kapaklı yapılıyor?
Halktan ne kaçırılmak isteniyor? Emperyalistler bir şey almadan kimseye
bir şey vermezler... Emperyalistler
kan emicidir ve halk düşmanıdırlar...
Halkın çıkarını değil, kendi çıkarlarını
gözetirler. PKK emperyalistlerle hangi
pazarlıkları yapmaktadır bunları açık
olarak ortaya koymak zorundadır.
5- Kürt halkının kaderini emperyalistlerle pazarlık konusu yapmak,
ABD'ye arabulucu ol, biz de senin
askerin oluruz anlamına gelen sözler
neden sarfedilmektedir? Bu konuda,
Kürt gerillalarının emperyalizmin
askeri olması için ne tür pazarlıklar
içine girilmiştir? Bunlar tüm açıklığıyla ortaya konulmalıdır. Kürt
milliyetçi hareket; Kürt halkını,
emperyalistlere asker olarak peşkeş
çekme tavrının hesabını vermek

zorundadır.
6- Kürt halkı, Ortadoğu'da emperyalistlerin askeri olmayacaktır.
Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacı,
teslimiyetçi anlayışının yarattığı bu
tablo değişmek zorundadır... Kürt
halkını emperyalistlerin askeri olarak,
bölge halkının kanını dökmesi konusunda ikna edemeyeceksiniz. Bugün Kürt halkının tepesine inen bombaların sorumlularının başında, emperyalistler gelmektedir. İcazet de
onlardan, bombalar da onlardan gelmektedir. Ve zaten yapılanları savunduklarını da açıkça ortaya koymaktadırlar.
7- Kürt halkının kaderini emperyalistlere havale etmek, Kürt halkına
ihanetten başka bir anlama gelmez...
Kürt halkının kurtuluşu, diğer halklarla birlikte emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşmaktan geçer.
Emperyalizm ve oligarşi yenilmeden
halkların kurtuluşu mümkün değildir.
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Gözaltına Alarak, İșkence Ederek,

Yaptığınız Katliamın
Üstünü Örtemezsiniz!

Dersim’de 8 Ağustos'ta Silopi'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek için afişleme çalışması
yapıldı. Birçok mahalleye "Dün Bağcılar’da
Günay'ın Bugün Silopi'de Kürt Halkının Kanını
Döken AKP'dir, AKP Halkların Katilidir!/Halk
Cephesi" yazılı afişler asıldı. Afişleme yapılırken
katil polisler çalışmayı engellemek için afişleri
almaya çalıştı. Ardından bir polis Günay Özarslan'a
ve diğer şehitlere ahlaksızca küfür etti. Afişleme
yapan Halk Cepheli karşılık verince işkenceyle
gözaltına aldılar. Yapılan işkence polis araçlarında
ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam
etti. Halk Cepheli 18 yaşından küçük olduğu
için, ifadesini savcılıkta vereceğini söyleyerek
serbest bıraktılar. 10 Ağustos'ta ise ifade vermek
için savcılığa giden Halk Cepheli örgüt propagandası yaptığı ve suç işlemek amacıyla örgüt
kurduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hırslarını alamayan polisler
bir ifade daha vermesi gerektiğini söyleyerek bu
seferde 16 yaşında tutuklanıp, tecrit edilen Sıla
Abalay için basın açıklaması yaptığı ve örgüt
üyesi olduğu gerekçesiyle ifade almak istediler
Mahkemeye sevk edilen Halk Cepheli adli kontrol
kararıyla serbest bırakıldı.
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Halk Savașçıları Onurumuzdur!
Sahiplenmemize Engel Olamayacaksınız!
Bağcılar’da 12 Ağustos’ta “Hatice Aşık’ı Katlettirmeyeceğiz
Hatice Aşık Onurumuzdur/ Halk Cephesi" yazılı pankart saat
14.00’de Yenimahalle Yürüyüş Yolu’nda cadde üzerine asıldı.
Pankartı hazmedemeyen katil polisler akşam iki akreple gelip
pankartı çaldı. Yüzleri maskeli 10 kişilik bir grup akreplerden
inerek pankartı sökene kadar silahlarını halka doğrulttu. Böylelikle
korku salmaya çalışan aciz polisler kendi korkularını halka
gösterdiler. Pankartı çalan polislere cevap olarak ertesi gün
öğle saatlerinde “ABD Halkların Baş Düşmanıdır, Hatice Aşık
Onurumuzdur/Halk Cephesi” pankartı yine aynı yere asıldı.
Akşam saatlerinde iki akreple gelen polisler bu defa akrepten
inmeye bile cesaret edemeden, akrep içerisinden pankartı çekerek
kopardı. İki gündür çalınan pankart üzerine, 14 Ağustos’ta
“Halk Savaşçıları Onurumuzdur/Halk Cephesi” pankartı aynı
yere asıldı. Pankartın önüne de masa açılarak pankartın alınması
engellendi. Saat 22.00’da masa kaldırıldı.

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!
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SORUDA

-Birlikler birleşerek
ülke çapında federasyon
kurabilir.
Anlaşılacağı gibi sendika kurma hakkı tanınmadığı gibi kurulan dernek
ve birlikler de yasalarla sıBilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden nırlanmış tamamen devletin izin ve denetimine tabi
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
tutulmuştur. Yani özünde
küçük esnaf ve zanaatkarEsnaf kime denir?
ların örgütlenme hakkı engellenmişEkonomi sözlüğünde şöyle ta- tir.
Dernek ve birliklerin işlevi esnafnımlanmaktadır:
“Ana malına emek gücünü de ek- lar üzerinde denetim kurabilmektir. Sileyerek yaşamını sürdüren el zanaat- yasi işlevi bu iken ekonomik olarak da
çıları ve küçük satıcılar…” Arapça sı- vergi, aidat vb. ile sömürülmesidir.
Bu yanıyla esnaf dernekleri kamu
nıflar anlamındadır. Eskiden küçük
çapta dükkan işletenler ve el zanaatı kuruluşları niteliğindedir. Temel göryapanlar birer sınıf olarak nitelendi- evi, çoğunlukla dağınık ve yerleri belrilirdi. Örneğin bu anlamda kunduracı li olmayan esnafın devletle ilişkisini
esnafı, leblebici esnafı vb… denirdi. sağlamaktır. Yani esnafın denetlenEsnaf odaları yasasının birinci mesini ve sömürülmesi sağlamaktır.
maddesinde ise şöyle tanımlanmıştır;
AKP faşizminin
“İster gezici olsunlar, ister bir dükkanda ya da bir sokağın belli bir ye- ekonomik politikaları
rinde sabit bulunsunlar, ticaretleri
sonucu esnaflar
parasal sermayeden çok bedensel çalışmalarına dayanan ve kazançları ne durumdadır?
AKP, emperyalizmin ve tekellerin
ancak geçimlerine yeten ticaret erbabı. (…) bu sınıfın sendika kurma- partisidir. AKP halkı ezen, iliğine
larına izin verilmemiş, sadece dernek dek sömüren, tüm politikalarını tekurabilecekleri yasalaştırılmış- kellerin ihtiyaçlarına göre şekillentır.”(Remzi Kitabevi, Ekonomi Söz- diren faşist bir partidir.
lüğü, Orhan Hançerlioğlu, S: 106)
AKP’nin tekellerin çıkarlarına
göre aldığı kararlar ve politikaların soEsnaf dernekleri,
nucu küçük esnaf neredeyse bitme
noktasına gelmiştir.
birlikleri ne zaman
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odayasalaşmış ve işlevi
sı Konfederasyonu kayıtlarına göre,
ne olmuştur?
2005 yılından 2015 Mart sonuna kaEsnaf dernekleri, ülkemizde ilk dar olan dönemde, 1 milyon 318 bin
1954 tarihli esnaf ve küçük sanatkarlar esnaf ve sanatkar işyerini kapatıp
kanunuyla kurulabilmiştir. Bu ya- faaliyetine son vermiştir.
sayla esnafın dernek kurabilmesi yaÖzellikle bakkallık, boyacılık, basallaşmış ancak Ticaret Bakanlığı’nın yilik, büfecilik yapan binlerce esnaf
iznine bağlanmış ve belli zorunlu- kepenk kapattı. Yani AKP, küçük esluklar getirilmiştir.
nafı büyük sermayeye, tekellere ez-Esnaf niteliği taşıyan en az 50 ki- dirdi. AVM’lerle rekabet edemeyen
şinin isteği şart koşulmuştur.
küçük esnafın kepenk kapatması so-Bu derneklere bulundukları be- nucu, aileleriyle birlikte düşününce,
lediye sınırları içinde çalışma şartı ge- ortalama 10 milyon insan etkilendi.
tirilmiştir.
Yani milyonlarca insan işsizler ve yok-Her esnaf derneğinin, esnaf bir- sullar ordusuna katıldı.
Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir,
liğine katılması zorunludur.

ESNAFLAR

1-)

3-)

2-)

Antalya, Bursa, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Aydın, Balıkesir, Samsun,
Trabzon gibi illerdeki küçük esnaf
AKP faşizminin politikalarından en
çok etkilenenler oldular.
Örneğin Ankara’da yüzde 60, İstanbul’da yüzde 76,4, İzmir’de yüzde 60’tır. Yağmacı talancı AKP’nin
ekonomik politikaları sonucu çarşı,
pasaj, iş hanı, sokak dükkanlarındaki perakende ticareti; büyük sermayenin yeri olan AVM’lere kaydı.
AKP’nin son 10 yılda AVM sayısı 62’den 3337’e çıktı. Yüzde 400’den
fazla eden bu artış, AKP’nin küçük esnafı nasıl bir hız ve pervasızlıkla
yoksullaştırdığının göstergesidir. Pek
çok zanaatkar ana-babadan öğrendikleri mesleği sürdüremez, küçük
dükkanının masraflarını dahi karşılayamaz hale geldiği için iflas etmiş
ve kepenk kapatmak zorunda kalmıştır.
Bu tabloya tarım sektöründeki
üretici ve esnaflar dahil değildir. Tarım sektöründeki küçük üretici ve esnafı da dahil ettiğimizde ortaya çıkabilecek tablo çok daha boyutludur.

4-)Esnafların sorunları
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nelerdir?
Küçük esnaf içler acısı durumdadır. Esnaf büyük sermayeye dayanarak iş yapmamaktadır. Küçük esnafın
üretim gücü esas olarak kendi emeğine dayanır. Genelde esnaf, kendi ailesinin emek gücüyle ayakta durur. İşyerine uzun vadeli yatırımlar yapamaz. Yatırım demek sermaye demektir. Bırakın yatırım yapmayı, esnaf sattığının yerine yenisini koyamamaktadır. Her zaman nakit sıkıntısı çektiği için, başka yerlerde çalışan aile fertlerinin kazancı da genel
olarak işyerine sermaye yapılmaktadır. Bu ancak geçici nefes almasını,
ekmek teknesini kapatmamak için
bir süre daha direnmesini sağlamaktadır.
Ancak küçük esnaf nakit sıkıntısını
çekmeye devam ettiği için bankalara
ve tefecilere başvurmak zorunda kalmaktadır.
Resmi tefeci bankalardan, tefeci
tüccarlardan yüksek faizle aldığı pa-
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ralarla ayakta kalmaya çalışsa da esnaf batmaktadır. Esnaflar, tekellerin ve
bankaların kredi faizlerinin sömürü
çarkları arasında ezilmektedir.
Küçük esnafın AVM’lerle rekabet
şansı yoktur. AKP döneminde milyarder tekel sayısının 5’ten 44’e çıktığını, AVM’lerin yüzde 400 oranında arttığını düşünürsek durum ortadadır. AKP, aileleriyle birlikte, milyonlarca küçük esnafa, kefen biçmektedir.

5-)Esnaf örgütlenmeleri
nelerdir ve esnafların
sorunlarını
çözebiliyor mu?
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Bugün ülkemizde çeşitli amaçlarla kurulmuş 50 bine yakın kooperatif
vardır. Bunlar da devletin kontrolündedir. Öyle ki, oligarşi kooperatifler
aracılığıyla milyonlarca esnafı kendi
politikaları ve çıkarları temelinde
yönlendirebilmektedir.
Bakkallar Birliği, Şoförler Odası,
Nakliyeciler Derneği… gibi her mesleğe dair birlik, oda, vakıf gibi örgütlenmeler bulunmaktadır. Ve bu birlikler federasyon, konfederasyon şeklinde ülke genelinde merkezileşmiştir.
AKP’nin son 10 yıllık tablosu:
-1 milyon 318 bin esnaf iflas etti.
-Bu, günde ortalama 350 dükkan
ve küçük işyerinin, yılda 130 bin esnaf ve zanaatkarın faaliyetine son
vermesi demektir.
-Yani dükkan açan ancak 9 ay dayanabiliyor demektir.
AKP’nin Kapalı Çarşı’yı tadilat ve
restorasyon yalanıyla, hileli ihalelerle Rıza Zarrab’a peşkeş çektiğine yakından tanık olduk. AKP Vakıflar
Genel Müdürlüğü üzerinden her türlü oyunu tezgahlamıştır. Esnaf direnmiş, işgal eylemi yapmış ancak
uzun namlulu silahlarla saldırarak
esnafı gözaltına alıp Sandal Bedesteni’ni tahliye etmiştir.
Bunlar yaşanırken başta Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu olmak üzere devletin denetiminde
olan konfederasyon ve kooperatiflerden tek ses çıkmamıştır.

6-) Esnafın sorunları
nasıl çözülür?
Esnafın sorunlarının çözümünün tek ve temel yolu örgütlenmektir. Devletin denetiminde ve
yönlendirmesinde olan oda, birlik, federasyon ve konfederasyonlar esnafların sorunlarını çözemez. Esnaflar tekellerin bankalarına
da, düzenin yarattığı tefeci tüccarlara
da mahkum değildir.
Kendi ailesinin emek gücüyle
ayakta durmaya çalışan esnaf, dayanışma kültürüne ve ta Ahi Evranlardan
gelen esnaf birliklerine, Anadolu’nun
köklü geleneği İMECE’lere yabancı
değildir. Halkımızın önemli ve değerli
bir kültürüdür dayanışma. Esnaf sorunlarını kendi öz örgütlenmelerini yaratarak ve dayanışmayı büyüterek
çözebilir.
O halde, esnaf komiteleri, kooperatiflerini, esnaf meclislerini örgütleyeceğiz.

7-) Esnafları nasıl
örgütleyeceğiz?
Öncelikle esnafların sorunlarını
öğrenmeli ve bu sorunlar için de öncelik sıralaması yapmalıyız.
Sorunları nasıl öğreneceğiz?
Biri teknolojik yoldur. Esnafların
sayısı, mesleklere-bölgelere-illere
göre dağılımı, yoğunluğu nasıldır? Ne
tür sorunlar yaşar? Esnaf birlikleri nelerdir? Esnafların ne kadarı üyedir?
Üye olmayan esnaflar ağırlıkla hangi
alandadır? Esnaf birliklerinin faaliyetleri, yerleri, esnaflara yaklaşımı vb.
tüm bunları teknoloji aracılığıyla öğrenilip en genel bilgiye sahip olabiliriz.
Ancak bu bir yanıdır. Temel olan
mahallede, ilçede, kasabada tek tek esnaflarla tanışmalı, birebir ilişki geliştirmeli ve bağ kurmalıyız. Esnaflar ve
sorunları hakkında en net, somut,
gerçekçi bilgiye ancak bu şekilde
ulaşabiliriz.
Nereden başlayacağız?
Örgütlü olduğumuz, kurumumuz
olmasa da ilişkilerimizin olduğu mahalleler somut bir örnek yaratmak
açısından avantajdır. Kurulmuş bir der-

AKP’nin son 10 yıllık tablosu:
-1 milyon 318 bin esnaf iflas etti.
-Bir günde ortalama 350 dükkan ve
küçük işyerinin, yılda 130 bin esnaf ve
zanaatkarın faaliyetine son vermesi
demektir.
-Yani dükkan açan ancak 9 ay dayanabiliyor demektir.
neği, komitesi, komisyonu, meclisi,
kooperatifini duyan, gören öğrenen esnafın örgütlenmesi de hızlanacaktır.
O halde örgütlü olduğumuz mahallelerimizde bir bağımız olsun veya
olmasın tek tek her esnafla tanışmalı, onu anlayıp tanıyana, ihtiyaçlarını
ve sorunlarını öğrenene kadar gidip
ilişki geliştirmeliyiz. Esnaflara örgütlü olmanın güçlü olmayı sağladığını anlatmalıyız. Bu örgütlülüğün
en temel araçları meclisler, kooperatiflerdir.

8-) Kooperatifler
nasıl örgütlenmelidir?
Kooperatifler, esnafın kitle örgütleridirler.
Kooperatifler, kolektif çalışmayı ve
üretmeyi sağlar. Bu yüzden güçlü örgütlenmelerdir.
Kooperatiflerin, ihtiyaçlar temelinde türleri vardır: Üretim kooperatifleri, tüketim kooperatifleri, tarım,
yapı, dayanışma kooperatifleri gibi…
Üretim kooperatifleri, üreticinin
ürününü değerlendirmek için kurulur.
Tüketiciyle, yani halkla doğrudan
bağ kurar, halka direk satış yapar. Halk
da bu sayede aracıların eklediği fiyat
farkından kurtulur.
Küçük üretici bu kooperatifle küçük üreticiyi bağımlı kılan ve zarar ettiren sorunlardan kurtulacaktır.
Tüketim kooperatifleri: Halkın
başta gıda, giyim vb. her tür ihtiyacının karşılanmasını sağlayacaktır.
Yapı kooperatifleri: Konut ihtiyacını karşılamak için kurulur. Hem
halkın daha sağlıklı evlerde oturmasını hem de kredi çekip çok yüksek
miktarda borcun altına girip ömür
boyu borç ödemesini engelleyecektir.
Daha çok aile, daha ucuza, daha sağlıklı ve dayanıklı eve sahip olacaktır.
Barınma sorununu çözecektir.
Tarım kooperatifleri: “Tarımsal
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amaçlarla tarımcıları bir araya toplayan kooperatifler… Bu alanda dört
türlü kooperatif biçimi vardır. Tarımsal üretimi koruyup sürdürme kooperatifleri, tarımsal araç ve gereç sağlama kooperatifleri, tarımsal satış kooperatifleri, ortaklaşa işletme kooperatifleri.” (age. S:386)
Küçük esnaf, küçük üretici kooperatifler aracılığıyla kendi ürettiklerini ve
kendi emeklerini en iyi şekilde değerlendirebilir.
Kooperatifler, esnaf odaları ve belediyelerce dayatılan harç, pul, vergi gibi
esnafı zor durumda bırakan ve soyan uygulamalara karşı mücadele edecektir.
Kooperatifler; yağma, talan, sömürü çarkı arasında ezim ezim ezilen esnafın; alınterine, emeğine sahip çıkacak
ve ürününün emeğinin karşılığını alma
mücadelesi verecektir.
Kooperatifler; dayanışma ve yardımlaşmayı büyütecektir. Dayanışma
sandıkları ile ekonomik, kooperatif ev
ve lokalleriyle sosyal ve kültürel yaşamda da halkın dayanışma kurumlarıdır.
Tarihimizdeki Ahilik örgütlenmesi,
kooperatiflere benzemekte ve örnek
oluşturmaktadır.

9-)Ahi Evran kimdir?
Anadolu’da ahi örgütlenmesinin
kurucusudur.

Ahi Evran Hoy şehrinde doğmuştur
(Hoy, bugün Van’ın Özalp ilçesine 7080 km. uzaklıkta bir İran şehridir.)
Oradan Şam, Bağdat ve Mekke’de
dolaştıktan sonra Anadolu’ya gelip
1207 yılında Kayseri’ye yerleşmiştir.
Burada bir tabakhane kurarak debbağlık (deri işi) yapmıştır.
Ahi Evran, burada Fatma Bacı ile
evlenmiştir. Kadın Ana olarak da bilinen Fatma Bacı “Anadolu Bacıları” örgütlenmesini kurup; kadın ve genç kızları hem biraraya getiren hem de onların halı, kumaş dokumacılığı, örücülük
vb. ile üretimde bulunmasını sağlamıştır.
Anadolu’yu şehir şehir gezen Ahi
Evran, her gittiği yerde Ahi örgütlenmesini kurmuş, en son Kırşehir’e yerleşmiştir. Ahilik zamanla Anadolu’nun
pek çok il, kasaba ve köyüne kadar yayılmıştır.
Daha çok meslek örgütlenmeleri
niteliğinde olsalar da işleyiş biçimleri
kooperatiflere benzer.

10-)Ahilik Nedir?
13. yy başlarında Ahi Evran tarafından Anadolu’da kurulan yaygın, etkili meslek örgütlenmesidir ancak sosyo-kültürel bir şekillenişi de vardır.
Ahilik, yarattığı esnaflık kültürü, dayanışma ve sosyal-ekonomik yapısı
ile beş yüzyıldan fazla yaşamıştır. Öyle
ki, Anadolu’yu da aşıp Balkanlar’a ve

Ortadoğu’ya yayılmıştır
Ahilerin kurdukları esnaf örgütleri
o meslek ve zanaata ait bütün işleri yönetir, üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları
çözer. Örgütlenme esnafın ürettiği malın cinsinden, fiyat ve kalitesine dek her
şeyi adaletli bir şekilde belirler.
Ahiliğin kuralları vardır. Ahlaki ve
kültürel kurallara uymayanlar ahi olamayacağı gibi örgütlenmeye de giremez.
Ahi’nin bir işle uğraşması, kendi
emeğine dayanarak yaşaması ilk kurallardan biridir.
Her Ahi, birkaç iş veya zanaatla değil, yeteneğine göre bir işle uğraşırlar.
Ahi, işinde sabırla olgunlaşmayı ve
ustalaşmayı ahlaki bir görev olarak algılayandır.
Ahi, dürüst ve adaletli olmalı ve
emeğiyle hakkettiğinden daha fazlasını kazanma yoluna sapmamalıdır.
Ahi; kişisel üstünlük tutkusuna değil kolektif sorumluluk ve adalet duygusuna sahip olmalıdır.
Sonuç olarak Ahilik; yoğun istila,
saldırı ve ağır vergi koşullarında halkın
dayanışma ihtiyacından doğmuş bir
örgütlenmedir. Kendisine sığınanlara,
muhtaç olanlara kapısını açmış, dayanışma ve yardımlaşmayı temel alan bir
örgütlenmedir. Bu yanıyla Ahilik bugünün kooperatif örgütlenmelerine ışık
tutmaktadır.
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Alibeyköy'de Cepheliler
Bomba Süslü Pankart Astı!
Cengiz Topel Dörtyol’a Cepheliler 13 Ağustos’ta "Düşman Cenazelerimize Bile Saldırıyor! Elif, Şafak, Bahtiyar, Günay, Hatice Olup
Adaleti Biz Sağlayacağız!" yazan Cephe imzalı bomba süslü pankart astılar. Pankart asıldıktan sonra ellerindeki silahlarla halka hitaben ajitasyon çeken Cepheliler; “halkımız, düşman şafak baskınlarında insanlarımızı katlediyor, bedenlerimize 15 kurşun sıkıyor, Günay’ın bedenine sıkılan 15 kurşunun hesabını soracağız, Suruç’un
Günay’ın hesabını soran, Amerikan konsolosluğunu tarayan Hatice
Aşık'ın bedenine sıkılan 8 kurşunun hesabını soracağız” denildi.
Cepheliler iradi olarak eylemlerini bitirdikten sonra özel harekat
polisleri ve 6 akrep aracı geldi. İlk başta akrepten çıkamayan polisler pankarta korkarak tedirgin bir şekilde yaklaşıp halka uzun namlulu silahlarını doğrulttular. Pankartı alıp kaçan acizler mahallede gezemeyip Veysel Karani Cami’sine sığınarak akşam saatlerine kadar
oradan çıkmadılar.

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Sanatımızın Gerçek Sahipleri; Gülüşleriyle, Ağıtlarıyla, Manileriyle,
Fıkralarıyla Bize Güç Katan Halkımızdır!

Sanatı Anadolu’nun Her Köşesine Taşıyacağız!

Köylerimiz, Kasabalarımız, Sahillerimiz, Derelerimiz, Bizi Bekliyor!
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Halk için ve halka dair yapılan her şey halkın içinde yapılmalıdır. Halktan kopuk yapılan ve halkın faydasını görmediği
sağlığın, eğitimin, sanatın hiçbir anlamı yoktur.
İnsan, tarihe adım attığından itibaren yollar, barajlar
yapmış, kanallar açmış, tapınaklar, depolar inşa etmiş, uzaya
çıkmış, binalar, hastaneler, yollar, köprüler, şehirler kurmuş
ve böylece doğayı, kendisi için en işlevsel biçimde dönüştürmüştür. Ama bütün bunların üreticisi kendisi olmasına
rağmen sahibi kendisi olmamıştır. Üreten ve inşa edenlerin,
kendi yaptıkları işler konusunda söz sahibi olmaları mümkün
olmamıştır.
Dünya halkları sadece Sovyetler Birliği iktidarında “Bu
benim için , bunu ben yaptım, ben ürettim, sahibi benim” diyebilmiştir.
Bunlardan en önemlilerinden biride sanattır. Sanatın insanlığın gelişiminde çok önemli bir yeri vardır.
Sovyetler Birliği’ndeki her halk, kendi kültürlerinin
tarihsel birikimlerini açığa çıkarabilecek kurumlara, kendi
dillerinde bir alfabeye kavuşma imkanına bu dönemde
kavuştu. Shakespeare’den Cervantes’e, Balzac’dan Stendhal’e
kadar birçok yazarın eseri hem Rusça’ya hem de SSCB’de
yaşayan halkların çoğunun diline çevrildi. Tiyatro ve sergi
salonları, yalnızca Rusya’nın büyük şehirlerinde değil, Sibirya’ya kadar ülkenin en uzak bölgelerindeki kentlerde de
açıldı. Kültür ve sanat için ayrılan devlet bütçesi her yıl
artırıldı ve beş yıllık planlar kapsamında ulaşılacak hedefler
saptandı.
Sovyetler Birliği’ne bağlı bütün ülkelerin köylerine kadar
sanat götürüldü.
Çünkü sosyalizm yeni insana inanır. Devrim sadece
iktisadi alanda zaferle mümkün değildir. Kültürel alanda da
zaferler kazanmak ve halkı dönüştürmek zorundadır. Halkın
ruhunu da zenginleştirmek sosyalistlerin, devrimcilerin görevidir.
Evet, biz sosyalist bir ülkede yaşamıyoruz. Ama bu sanatı
gerçek sahiplerine götürmemizin önünde engel değildir. Bu
ülkenin devrimci sanatçıları var ve halka gerçek sanatı
şimdiden götürebilmeliyiz.

Burjuvazi, Düzenini Ayakta Tutmak İçin,
Halkın Ruhunu Kirletmek İçin
Sanatı Kullanıyor!
Burjuvazi sanatın gücünün çok iyi farkında. Bunun içinde
halka sanat diye pespaye dizilerlerle ruhlarını kirletiyor. Oysa
insan ruhu tertemizdir, ona güzel şeyler verdiğinde, işlediğinde
o sana misli ile karşılığını verecektir. Bu zenginlik bize, ço-
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cuklarımıza güzel bir gelecekle dönecektir.
Bir çok kendine demokratım diyen sanatçı o pespaye dizilerde, reklamlarda oynuyor. Nedeni ise hazır; maddi koşullarımızdan dolayı. Bunun savunulacak bir yanı yok. O
konforlu yaşamlardan vazgeçemediğiniz için bu dizilerde
oynuyorsunuz. Halk sizin birgünde aldığınız parayı bir ay
çalışarak alamıyor. Ve siz bu çarpık yarışma programlarında,
dizilerde oynayarak ayrıca halkımızın o değerlerini de kirletiyorsunuz. “Neden” sorusu sormasını engelliyorsunuz? Siz
halkı uyutturma görevi görüyorsunuz. Hiç masum değilsiniz
bu yüzden!

Sanatı, Ülkemizin Şehirlerine, Sahillerine,
Köylerine, Sokaklarına, Her Metrekaresine,
Her Köşesine Taşımalıyız!
Halkı Gerçek Sanatla Tanıştırmalıyız!
Halkımızın hafızalarında, yüreğinde yok olmayacak sanatçılar sadece halk için sanat yapanlardır. Çünkü zaten kendileride o halktan biridirler.
Aşık Veysel, Pir Sultan, Mahsuni Şerif, Hacivat-Karagöz,
Aziz Nesin, Neşet Ertaş, Kazım Koyunca ve daha niceleri.
Onlar kuşaklar boyu halkın hafızalarından yok olmayacaklardır.
Çünkü sanatı halkın içinde yapmışlardır.Ve halkın acılarını,
sevinçlerini, sevgilerini, adalet özlemlerini dile getirdikleri
için, halkın kulağı gözü oldukları için de halkın beynine ve
yüreğine kazılmışlardır.

Bademli Köyü Festivali
Bütün Sanatçılara Örnek Olmalıdır!
Sanatçılar faşizmin olduğu ülkede gerçekten sanat yapmak
istiyorlarsa ve halk sanatçısıyım diyorlarsa cüretli olmalılar.
Cüret ve ısrarla emekle açılmayacak kapılarımız yoktur.
Grup Yorum konserleri buna en yakın örnektir. 25. yıl
konserleri ile başlanan süreç, Türkiye’nin büyük şehirlerine
kadar ilerledi ve milyonlarca insana ulaştı.
Faşizm yok saydı, yasakladı, konser biletlerini sattıkları

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

için insanları tutukladı. Ama doğru ve haklı yolda olduğunu
bilenler geri adım atmadı ve alanlar bizimdir diyerek o
alanları yüzbinlerle doldurdu.
Bunu sadece müzikle değil tiyatroyla, fotoğraf sanatıyla,
orta oyunlarıyla sanatın her alanını taşımalıyız. Sanatı
köylerimize kadar ulaştırmalıyız.
Evet, şehirlerde milyonlarca insana ulaşabiliyoruz müzik
alanında, ama köyler bunlardan habersizdir. Köylerde kasabalarda halkımız bunları tesadüfen duyabilmektedir. Ayrıca
duymak değil gerçek sanatı onların da izlemesini, dinlemesini
sağlamalıyız.
Halkımızın en emekçileri, en yoksullarına burjuvazi sadece
çalış, akşam da otur dizi izle görevini vermiştir. Çünkü başka
alternatifi yoktur. Bu yüzden halkımız neden dizi izliyor
diyerek eleştirmek bu işin kolay yanıdır. Halkımızı aşağılamaktır
bu.
Ruhunu güzelleştirmek, mutlu olmak için izliyor insanlar
bunları. Ama farkına varmadan ruhlarını kirletiyor o diziler.
Fakat bu onların suçu değil.
Düzeni, adaleti anlatmak için de halka gitmeliyiz.
Evet, devlet oralarda da müdahale edecektir ama halka

gidip anlatıldığında, sahip çıktığında onların sözünün hiç bir
anlamı kalmayacaktır. Köyler ve kasabalarda devletin temsilcileri
muhtarlardır. Onlar engellemeye çalışacaktır ama o muhtarı
da seçen halktır. Eğer biz halka onun için bunu yaptığımıza
ikna edebilirsek o sanatı dişiyle tırnağıyla sahiplenecektir.
Karadeniz’de “Yeşil Yol” yol yapımına halk karşı çıktığında
devlet geri adım attı. Halkımız doğayı çok sever, sanatçısını
da sever. Eğer ona gerçekten bir şeyler veriyorsa ölümüne
sahiplenir.
Kasabalar ve köyler düzenin kısmen daha az kirletebildikleri
yerlerdir. Buralarda halkımızın duyguları çok daha güçlüdür,
ruhları zengindir. Oralarda halkımızın doğal sanatçıları da
karşımıza çıkacaktır. Ozanları, tiyatrocuları, şairleri... Onlar
bizi de zenginleştirecektir.
Bu festivallerimize yerel halkımızın sanatçılarını da katabilmeliyiz. Halk, değerlerine sahip çıkanları unutmaz, sahiplenir.
Bademli Köyü halkı da işte bunun için, muhtarın engelleme
girişimlerini boşa çıkarıp, kendi değerlerine sahip çıkan Sanat
Meclisi’ni sahiplenmiştir.
Sanatçılar, Anadolu’nun her yerine gitmeli ve halkımızın
bu güzelliklerini görmeli. Düzenin yozlaştırdığı düşüncelerinden,
duygularından yine halk sayesinde arınacak ve güçleneceklerdir.
Halka güvenin!
Halkı düzenin pespaye dizilerine, şarkıcı bozuntularına
teslim etmeyin!
AKP faşizmine sanatın gücünü ancak halkın içinde
yapılan üretimlerle gösterebilir ve onu yok edebiliriz!
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Karadeniz Özgürlükler Derneği Çalışmalarına Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Mehmet Başbağlar’ın, Günay Özarslanlar’ın yarattığı mevziimiz Karadeniz Özgürlükler Derneği’mizi aylar sonra tekrar
faaliyete geçirdik. Geçen sene Mayıs ayından
itibaren taşındığımız yeni adresimizde, çeşitli
olanaksızlıklardan ötürü kurumumuzda çalışma yürütemedik. Şimdi tüm olanaksızlıklara
ve düşmanımızın engellemelerine, baskısına
karşın Günay'ların vasiyetini gerçekleştiriyoruz. Karadeniz'de örgütleneceğiz. Nasıl
ki; "Dünyayı Bir Kez de Türkiye'den Sarsacağız!" diyorsak, sarsıntımızın bir ayağı da

yeniden Karadeniz'de olacak.
- Türk, Kürt, Rum, Gürcü, Laz ve Hemşinliler başta olmak üzere tüm Karadeniz
halkları özgür olacak.
- Karadeniz, emperyalistlerin kirlettiği
bir "göl" olmayacak.
- Haramiler ekmeğimize, tütünümüze,
fındığımıza, çayımıza ortak olamayacaklar.
Tüm Karadeniz halkını, derneğimizi,
mücadelemizi sahiplenmeye; sömürü ve
şovenizme karşı saflarımızda örgütlenmeye
çağırıyoruz.
Adres ve İletişim:
Çiftlik Mahallesi Lise Caddesi Şengün Pasajı No:36 P/ İlkadım-Samsun
ozgurkaradeniz55@gmail.com
Twitter: @kdzozgurlukler
Telefon: 0530 554 81 55

Baskınlar ve
Gözaltılarla
Bizleri
Korkutamazsınız

Çorum'da 12 Ağustos günü,
Halk Cepheli Taylan Arslan'ı
arıyoruz diyerek halk düşmanı
katiller jandarma ve sivil olmak
üzere toplam 8 araç ile Durak
Arslan'ın evine baskın düzenlediler. 1 ay içinde iki kez evi
basılan aileyi tehdit ederek "Taylan Arslan'ı ya siz teslim edersiniz ya biz öldürürüz" dediler.
Ev araması yapan AKP'nin eli
kanlı faşist polisleri hayvanlar
için yem bitkisi olan balyaların
içini uzun demir çubuklarla aradıktan sonra geldikleri gibi gitSamsun Halk Cephesi tiler.

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Röportaj

Sanat Meclisi Dikili Bademli’de Halk Festivali Yaptı!

Sanatı Halkla, Halkı
Sanatla Buluşturuyoruz!

Sanat Meclisi’nin 7-8-9 Ağustos
tarihlerinde Dikili Bademli Köyü’nde yapılan festival hakkında
yapılan röportajı yayınlıyoruz.
***

Yürüyüş:Dikili Bademli’de 78-9 Ağustos tarihlerinde Sanat
Meclisi olarak bir festival yaptınız.
Festivale geçmeden önce Sanat
Meclisi hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Ne zaman kuruldu?
Amacı nedir? Bugüne kadar neler yaptınız kısaca anlatır mısınız?
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Sanat Meclisi, 2013 Haziran Ayaklanması içinde kuruldu diyebiliriz.
Daha önce Sanat Cephesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyorduk ama
ayaklanma sırasında ve sonrasında
sanatçı katılımının artmasıyla ismimizi yeniden tartıştık ve Sanat Meclisi olarak değiştirdik.
Sanat Meclisi’nin üç amacı var.
Birincisi, bir meslek örgütüyüz.
Sanatçıların mesleki ve üretimle ilgili
tüm sorunlarına çözümler geliştiriyoruz. Üretimin önündeki maddi sorunlara; stüdyo, teknik ekipman,
sahne gibi sorunlara çözüm arıyoruz.
Hasta ve yoksul sanatçılarla, devlet
tarafından baskı gören sanatçılarla
dayanışma içinde oluyoruz. Sanatçıların çalışma ve yaşam koşullarını
iyileştirmeyi hedefliyoruz.
İkincisi, bir demokratik kitle örgütüyüz. Faşizmle yönetilen bir ülkedeyiz. Aydın ve sanatçı olmamızın
gereği olarak demokratik muhalefetin
içindeyiz. Ülkemizdeki gelişmelere,
iktidarın uygulamalarına sessiz, kayıtsız kalamayız. Eylemler yaparak,
etkinlikler yaparak, kampanyalar düzenleyerek, eylemlere ortak pankartla
katılarak, yazılı-sözlü açıklamalar
yaparak, klipler çekerek, sergiler düzenleyerek, oyunlar oynayarak, kı-

sacası tüm
yöntemleri deneyerek ortak
tepkimizi, tavrımızı örgütlediğimiz bir
çatı
Sanat
Meclisi. Bugüne kadar
birçok eyleme
imza attık.
Haziran Ayaklanması sırasında 2
bin sanatçı ile Galatasaray’dan Taksim’e kadar bir yürüyüş gerçekleştirdik.
Van depremi ile ilgili ortak bir
klip çektik.
Soma Katliamı ile ilgili Galatasaray Lisesi önünde kitlesel bir eylem
yaptık.
Torunlar İnşaat’taki katliamı protesto etmek için şirket binasını afişledik.
Yaşar Kemal’in halktan çalınan
cenazesini sahiplendik. Pankartımızı
açarak arkamızdan binlerce insanı
yürüttük.
Berkin Elvan’ın katledilmesini
protesto etmek için bir klip yayınladık.
Sanat festivalleri düzenledik.
İktidar tarafından hedef alınan,
davalar açılan, işten atılan sanatçılarla
dayanışma eylemleri düzenledik.
Üçüncüsü, sanatı halkla, halkı
sanatla buluşturmayı hedefliyoruz.
Sanatçının halktan kopuk olmasını,
üretimlerini halkla buluşturamamasını, halkın kültür-sanat damarlarının
kurutulmasını bir kader olarak görmüyoruz. Kapitalizm sadece kendi
istediği bir sanatı yaygınlaştırıyor,
gelişmesini teşvik ediyor. Biz ise
halktan yana sanatı, doğruları, gerçekleri anlatan sanatı destekleyip geliştirmeyi, halkla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultu-

sunda festivaller düzenliyoruz.

Yürüyüş: Bademli’de festival
yapmaya nasıl karar verdiniz?
Neden Bademli Festivali?
Aslında Bademli Köyü’nü biz
seçmedik, onlar bizi seçti. Bizim
İstanbul’da iki yıldır yaptığımız sanat
festivallerini duymuşlar. Bu festivallerde 3 gün boyunca sanatın tüm
dallarında üretimleri halkla buluşturuyorduk. Bademli köylüleri de ilk
olarak geçen yıl bir festival düzenlemişler ama umdukları gibi olmamış,
çok zorlanmışlar. Bu sene bizi aradılar. Bizim de festivali Anadolu’ya
taşımak gibi bir hedefimiz vardı.
Festivalin yapılış amacını da öğrenince bu festivali Bademli köylüleri
ile birlikte örgütlemeye karar verdik.
Bademli, Sünni bir köy. Ayrıca
Türk milliyetinden ve milliyetçi
duyguları güçlü bir köy. Sağ bir
geleneğe sahip, Adalet Parti kökenli, şimdi çoğunluğu CHP’li olan
bir köy. Yani alışılmışın dışında bir
yerde festival örgütleyecektik. Politikalarımızı, düşüncelerimizi halkın
her kesimine taşıma anlamında çok
önemliydi bu köydeki festival. Bu
da kararımızda büyük bir etken oldu.

Yürüyüş:Festivalin amacı, içeriği neydi? Nasıl bir çalışma
yaptınız festival için? Köylülerin
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çalışmalara katılımları nasıldı?
Bademli, İzmir’in Dikili ilçesine
bağlı bir sahil köyü. Gittiğimizde
gördük ki muhteşem koyları olan
adeta bir cennet parçası. Bu kadar
güzel bir coğrafya henüz tam anlamıyla yağmalanmamış, hemen hemen
tüm doğallığını koruyor. Ama son
birkaç yıldır toprakları karış karış
ele geçiren tipler türemiş. AKP’li
yeni yetme zenginler ve bazı yerel
zenginler uçsuz bucaksız zeytin bahçelerini almaya başlamış. Halk yoksul,
geçimini esas olarak zeytincilikle
sağlıyorlar. Ancak 25 dönümün altındaki arazilere devlet desteği iptal
edilmiş. Bu nedenle küçük arazileri
olanlar üretemez olmuşlar, zeytinciliği
bırakma noktasına gelmişler. Büyük
araziler ise devlet teşviği de aldığından büyüdükçe büyümüşler. Ve aynı
zamanda bu toprakları yavaş yavaş
imara açma planları yapmaya başlamışlar. Yani zeytin bahane, esas
olarak turizme açmak için alıyorlar
bu toprakları. Turizm ile birlikte büyük paralar kazanmayı, bu güzel toprakları da yok etmeyi planlıyorlar.
Köyde kurulu olan Bademli Kültür
Sanat ve Gelişim Derneği bu duruma
karşı köy halkını bilinçlendirmek
için, köyde yaşayan birkaç kişi tarafından kurulmuş. Çeşitli faaliyetler
yapıyorlar. Festivali de bu nedenle
yapıyorlar. Bu çevre katliamına ve
yağmaya karşı hem köylüde bir bilinçlenme hem de dışarıdan buralara
dönük bir sahiplenme yaratmayı hedefliyorlar.

Yürüyüş: Festival örgütleme
aşamasında ne tür sorunlarla
karşılaştınız?
Buraları yağmalama hesabı yapanlar bu festivalin yapılmaması için
çok uğraştılar. Köyün muhtarını adeta
paraya boğarak karşımızda başka bir

festival örgütlettiler. Apolitik, içi boş,
festival olsun diye yapılmış, esas
amacı bizim festivali yaptırmamaya
dönük bir festivaldi. Bu muhtar ve
çevresindekiler belediye olanaklarımızın önünü büyük oranda kestiler.
Dikili Belediye Başkanı da bu muhtardan yana açık bir tavır aldı. Bizim
festivalimize destek vermek bir yana,
yapılmasın diye büyük zorluklar çıkardı. Muhtar ve çevresindekiler köy
halkını da bize karşı kışkırtmaya çalıştılar. Köy halkının Sünni-Türk
kimliğini kullanarak bize karşı kışkırtmaya çalıştılar. “Teröristler geliyor, komünistler geliyor, bölücüler
geliyor…” yaygarası kopardılar. Canlı
bomba festival alanında kendini patlatacak dediler. Bir yandan köy halkında yaratmak istedikleri bu düşünceyi ortadan kaldırmaya çalıştık
bir yandan belediyelerden hiçbir destek alamadığımız için tanıtımdan tekniğe kadar tüm detayları çözmeye
çalıştık.
Bütün bu engelleme çabalarına
rağmen dolu dolu bir festival örgütledik. Köy halkı başta temkinliydi
bize karşı ama hem hazırlık aşamasında hem festival süresince büyük
oranda güvenlerini kazandık.

Yürüyüş: Kimler katıldı festivale? 3 günlük festivali anlatır
mıınız?
Festival 3 gün sürdü. Gün içinde
köyün içindeki değişik noktalarda
söyleşiler, tiyatro gösterimleri ve
müzik dinletileri yaptık. Fotoğraf,
karikatür ve resim sergileri açtık.
Akşamları ise büyük konser sahnesinden konserler verildi. Birinci gün
Fuat Saka ve Efkan Şeşen konseri,
ikinci gün Grup Yorum ve köyün
müzik grubu Grup Biz konserleri,
üçüncü gün Barış Güney ve Ogün
Sanlısoy konserleri oldu.

İdil Halk Tiyatrosu’ndan Tiyatro Simurg’a birçok tiyatro topluluğu 3 gün boyunca sokaklarda
oyunlarını sergiledi.
Köydeki sorunlara bağlı söyleşi
konuları belirlemiştik. Halk Bahçeleri
ve Rüzgar Türbinlerini anlatmak
üzere Halkın Mühendis Mimarları,
Kazova deneyimini, Soma’daki süreci
ve Oya Baydak’ın direnişini anlatmak
için DİH’li işçiler; festivalin sloganı
yaptığımız ‘Adalet İçin Susma’ konulu söyleşi için Selçuk Kozağaçlı
söyleşilere katılanlar arasındaydı.
Bir çadır kamp alanıyla anlaşmıştık. Festival boyunca isteyen çadırını o bölgede kurarak konaklayabildi. Bizim festival için 50 civarında
çadır kuruldu.

Yürüyüş: Bademli dışında da
festivaller yapmayı düşünüyor
musunuz? Bu tür festivallerde
neyi hedefliyorsunuz?

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

Evet. Sanatı halka, halkı sanata
taşıma ilkemiz uyarınca ülkemizin
değişik yerlerinde festivaller düzenlemek ya da konuk olarak katılmak
istiyoruz. Festivallerde gündemdeki
temel soruna odaklanan sanat eserleri
üretip, belirlenmiş tema etrafında ortak tepkimizi örgütlemeyi hedefliyoruz. Sanatımızı halkın bilinçlendirildiği, bir araç olarak kullanmak
istiyoruz.

Yürüyüş: Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Kasım ayı içinde İstanbul’da bir
Sanat Sempozyumu örgütleyeceğiz.
Bu sempozyumda sanatın, sanatçının
temel sorunlarını tartışıp Sanat Meclisi’nin önüne çok daha somut bir
program çıkaracağız. Birçok şeyin
netleşeceği bir sempozyum olacak.
Bunun bilgisini ilk olarak sizinle
paylaşmış oluyoruz biz de.

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Aynı Mahalleden Olmadığımızı Söylemiştiniz...
Devam Edin!... Devrimciler İçin “Terörist” De Deyin!...

Sizin Mahallenizde Devrimcilere Terörist Derler

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015
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çürümenin, ahlaki yozlaşmanın ürü"Düzene dönenler düzeni yıkmak
için savaşan devrimcilere karşı elbette
nüdür. Dil düşüncenin aynasıdır.
düşmanlaşırlar. Bu düşmanlık mücaBirgüncülerin dili de beyinlerinin içini
delenin zayıf olduğu dönemlerde kendini
gösteriyor.
gizleyebilse de, çelişkilerin keskinleştiği
Devrimcileri kendi mahallelerinden
tansever olunamaz.
dönemlerde açıkça tavrını düzenden
görmeyenler, “biz onlardan değiliz“
Birgüncüler devrimciliğe dair her
yana koymaktadır"
diye döne döne anlatanlar devrimci
şeyi inkar etmiş olsalar da kendilerini
bir eylem karşısında devrimcileri salYürüyüş dergisinin 478. sayısında
hala sol, sosyalist, devrimci olduklarını
dırgan diye tanımlarlar.
Birgün gazetesine yazdığımız yazıda
ifade ediyorlar. ‘Halkın gazetesi’ olyukarıdaki cümleleri kullanmıştık.
Şaşırmıyoruz. Düzene dönenler
duklarını söylüyorlar. Bu kimlikleri
Daha yazdığımızın mürekkebi kurudevrimcilere düşmanlaşırlar biliyoruz.
ile tanıtıyorlar halka kendilerini.
madan Birgün gazetesi devrimcilere
Çekinmeyin! "terörist" de deyin tam
Oysa emperyalizme karşı savaş
karşı düşmanlığını açıktan gösteren
olsun. Aynı mahalleden olmadığımızı
Birgüncülerin gündeminden çıkmıştır.
bir haber yayınladı.
söylemiştiniz zaten. Devam edin, sizin
Emperyalizm kelimesi bile silinmiştir
mahallenizde devrimcilere terörist der10 Ağustos'ta İstanbul'daki ABD
dilinden. Yerine ne geçmiş, burjuvazinin
ler.
Konsolosluğu'na düzenlenen eylem ile
dili. Tüm dünya halklarının kailgili yaptığı haberde şöyle diyor
tilinden devrimciler hesap soruBirgün gazetesi: "Sarıyer İstinye
Bugün vatanseverliğin ölçüsü bellidir; yor, "saldırgan" diyorlar. Açın
Mahallesi’ndeki Amerikan
bakın eylemden sonra burjuva
Konsolosluğu’na kimliği belirsiz anti-emperyalist olunmadan bağımsızlık
kişilerce saat 8:00 sıralarında demokrasi mücadelesi yerli yerine otur- basın nasıl haber yapmış. Tek
silahlı saldırı düzenlendi. (...) maz. Elbette sizin emperyalizme karşı fark Birgüncüler "terörist" deSaldırganlardan kadın olanı ya- silahlı eylem yapmanızı beklemiyoruz. memiş. Eksik kalmış gerçekten...
ralı olarak konsolosluğa yakın
Asıl saldırgan kimdir söylebir eve girdi ve bu evde yaka- Biliyoruz, "akıllı solcusunuz" siz.
yelim
biz size;
Burjuva
ideolojisi
beyninizin
heryerini
landı."
-Dünya halklarının katili, baş
Eylemi düzenleyen için "sal- kaplamış. Ama kendinizi sol sosyalist
dırgan" demiş Birgüncüler. ABD olarak tanımlıyorsanız, tüm dünya hak- düşmanı Amerika’dır. Bütün dünyadaki 5311 üssü ile ülkeleri
de saldırıya uğrayan mağdur
larının
düşmanı
olan
Amerikan
emoluyor bu durumda.
işgal ediyor, işgal ettikleri yerleri
peryalizmine
karşı
eylem
yapanlar
için
talan ediyor, iliklerine kadar söKim saldırgan? Kim mağmürüyor. Tüm dünyada darbeler,
dur? Dost kimdir? Düşman kim- "saldırgan" diyemezsiniz!
katliamlar, provokasyonlar, kontrdir? Birgün gazetesinde hepsi
gerilla operasyonları düzenliyor, ekoyer değiştirmiş.
Dünya
Halklarının
nomik, askeri, siyasi ambargolar uyHerhangi bir imla, tashih hatası
guluyor, kendisine karşı gelen ülkelere
Baş Düşmanı Amerika'dır
değildir. Mesele ideolojiktir, bir tercih
örgütlere karşı her türlü terörü uygusorunudur.
Emperyalizm çağında temel çelişki
luyor.
ezilen dünya halkları ile emperyalizm
Burjuva ideolojisi gericileşmiştir.
-Amerika’nın tarihi katliamlar ve
arasındadır. Bu temel çelişkiye göre
Emperyalist çağda çürümüştür. İdeolojik
işgaller
tarihidir.
dost düşman belirlenir. Dünya halklagıdasını burjuvaziden alanlar da çürürler
rının düşmanı emperyalizmdir. Gerçek
bu yüzden. Bu çürümenin karşısında
-Dünya nüfusunun iki katını besteröristler emperyalistler ve onun uşakdurmak için burjuva ideolojisine karşı
lemeye yetecek kadar toprak ve yer
larıdır.
mücadele etmek zorunludur. Bir devaltı zenginlikleri varken, açlıktan, temiz
rimci için veya bir örgüt için bu müsuya ulaşamamaktan, hastalıktan her
Emperyalizme karşı savaşmayan
cadele hayati önemdedir. Direnmeyen
yıl milyonlarca insan ölüyor. 7 milyarlık
hiçbir güç halkların kurtuluşunu sağmücadele etmeyen çürür. Devrimci
layamaz. Bu yüzdendir ki devrimciliğin
dünya nüfusunun 5 milyarı yoksulluk,
ideolojinin yerini burjuva ideolojisi
ölçüsü, ilericiliğin ölçüsü anti emper1 milyarı da açlık sınırının altında yadoldurur. Hayat boşluk tanımaz.
yalist olmaktadır. Emperyalist sistemin
şıyor. Daha fazla kar hırsından kaynaklı
jandarmalığını üstlenen Amerika’ya
Eylemi gerçekleştirenler için "salmilyonlarca insan iş kazalarında ölükarşı
savaşmadan
devrimci,
ilerici,
vadırgan" tanımlaması yapmak, işte bu,
yor.

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

-Ülkemizdeki yoksulluğun işsizliğin
faşist terörün sorumlusu da emperyalizmdir. Bugün ülkemizde 14 milyon
kişi açlık sınırında, resmi rakamlara
göre işsizlik 10 milyonun üzerindedir.
2 milyon kişi uyuşturucu bağımlısı.
1 milyon çocuk korumaya muhtaç,
200 çocuk sokakta yaşıyor ve yaklaşık
900 bin çocuk işçi var. Her yeni doğan
çocuk 2000 bin dolar borç ile doğuyor.
Ülke nüfusunun %70'i sosyal güvenlikten yoksun. Yozlaşma, fuhuş her
geçen gün artıyor.
-Ülkemizin 35 milyon metrekaresi
NATO ve ABD'nin denetimi altında.
Ülkemizi,, Ortadoğu halklarına karşı
savaşın karargahı olarak kullanıyorlar.
Yukarıdaki ve sayılabilecek daha
bir çok suçun sorumlusu emperya-

lizmdir, emperyalist sistemin bugünkü
temsilcisi olan Amerika’dır.
Ülkemizi ve dünyayı açlığa, yoksulluğa zulüm ve baskı görmeye mahkum eden devrimciler değil, emperyalizmdir. Saldırganlar da emperyalistlerdir.
Dünya halklarının düşmanı emperyalizme karşı mücadele etmek meşrudur. Şiddet ezilen halkların elinde
adalet olmuştur. Halklarımızın kurtuluşu
için mücadele eden devrimcilere saldırgan diyeceğinize kalkın gerçek saldırganlara karşı mücadele edin. Bakın
51 yaşında bir kadın gidiyor hesap soruyor. Mermisi bitiyor, taş atıyor teslim
olmuyor düşmana.
Bugün vatanseverliğin ölçüsü bellidir; anti-emperyalist olunmadan bağımsızlık, demokrasi mücadelesi yerli

yerine oturmaz. Elbette sizin emperyalizme karşı silahlı eylem yapmanızı
beklemiyoruz. Biliyoruz, "akıllı solcusunuz" siz. Burjuva ideolojisi beyninizin her yerini kaplamış. Ama kendinizi sol, sosyalist olarak tanımlıyorsanız tüm dünya haklarının düşmanı
olan Amerikan emperyalizmine karşı
eylem yapanlar için "saldırgan" diyemezsiniz.
Hakkında "Bir çocuk ağlarsa dağ
başında/ Gözyaşında Amerika akar.
/Vurdularsa birini, kanı şorladıysa/
Bilin ki o kurşunlarda Amerika var.
/Kişi kişiye köle tutulduysa, asıldıysa
/Darağaçlarında Amerika var." diye
şiirler yazılan bir düşmana karşı eylem
yapan devrimcilerden bahsederken
saygılı olmak zorundasınız.

Halk İçin Mühendislik Mimarlık
Yapmak Suç Değildir!
Gözaltılar Derhal

Sayı: 483

Serbest Bırakılsın!
Halkın Mühendis Mimarlarından Mayıs Kurt, Demet
Büyüktanır ve Çiğdem Şenyiğit Ankara Hüseyingazi'de 15
Ağustos akşamı gözaltına alındı. Bulundukları mahallede asılan
Halk Cephesi imzalı ''Günay Özarslan Ölümsüzdür Baskı Varsa
Direniş Var Zulüm Varsa Halkın Adaleti Var'' pankartını bahane
eden AKP'nin katil polisleri otobüs durağında bekledikleri
sırada Halkın Mimar Mühendislerine saldırdı. Gözaltına alınanlar
halen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor.
Halkın Mühendis Mimarları polis tarafından gözaltına alınan
üyeleriyle ilgili 16 Ağustos'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"15 Ağustos akşamı Halkın Mühendis Mimarlarından üç arkadaşımıza Ankara Hüseyingazi Mahallesi’nde otobüs durağında
bekledikleri sırada AKP'nin katil polisleri tarafından keyfi
olarak kimlik kontrolü yapılmak istenmiş ve 3 arkadaşımız işkenceyle gözaltına alınmıştır. Faşist AKP iktidarı, yolun sonuna
geldiğini fark ettikçe daha da saldırganlaşıyor. Devrimcilere,
yurtseverlere ve halkın tüm kesimlerine günlerdir azgınca saldırıyor. Katliamlarla, bombalarla, gözaltı ve tutuklamalarla
tüm halka terör estiriyor. Son 1 ayda onlarca kişi katledildi,
binlercesi gözaltına alındı. Bu süreçte, Halkın Mühendis
Mimarları'nın da Hüseyingazi Mahallesi’nde çalışma yaparken
gözaltına alınması AKP faşizminin çaresizliğinin, çıkmazının
bir sonucudur. AKP ve katil sürülerine sesleniyoruz: Halkın
Mühendis Mimarları Mayıs Kurt, Demet Büyüktanır ve Çiğdem
Şenyiğit'i derhal serbest bırakın!” denildi. Bu konuyla ilgili
Ankara Halk Cephesi ve Ankara Dev-Genç birer açıklama
yaparak gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

İzmir

Aileler Pazar Kahvaltısında
Buluştu
Alibeyköy derneğinde 16 Ağustos'ta aileler kahvaltıda
buluştu. Kahvaltıda mahallenin kendi gündemi olan
park ve Halk Meclisleri konuşuldu. Ailelerin ilgi gösterdiği kahvaltıya 20 kişi katıldı.
***

İzmir Doğançay’da Dayanışmamızın
Bir Adımı Olarak Kahvaltıda Buluştuk
Doğançay’da 16 Ağustos'ta halkla birlikte kahvaltı
yapıldı. Faşizmin tüm baskılarına, tutuklamalarına,
katletmelerine rağmen devrimcileri sahiplenmeyi
bitiremediğini dosta düşmana kanıtlanmıştır.
Bağlamalarla umudun türküleri söylenip halaylar
çekilmiş daha sonrada yapılan konuşmada
Doğançay’da geleneksel olarak yapılacak Halk
Festivali ile ilgili görüş ve öneriler soruldu. Alınan
önerilerden sonra devrimcilere güç verdikleri, onlarla
beraber oldukları için halka teşekkür edilerek kahvaltı
sona erdirildi.

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Röportaj

DİSK / GENEL-İŞ’in Mafyacı Sendikacılarının Linç Saldırısına Uğrayan
DİH’li Nihat Özbey Linç Saldırısını Anlatıyor:

Devrimci Düşmanlığının
Hesabını Vereceksiniz!
Yürüyüş: Öncelikle geçmiş olsun. Sizi tanıyabilir miyiz?
Nihat Özbey: Çok teşekkür edi-

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

yorum. Elazığ doğumluyum. 1976
yılında İstanbul Sular İdaresi’nde
(Şimdiki İSKİ) başlayan işçilik yaşamımla birlikte işçi hakları için mücadelemde başlamıştı. O dönemde
işyerimizde 2 sendika yetkiliydi. Biri
işyerinde yetkili sarı sendika Su-İş,
diğeri ise işkolunda yetkili DİSK’e
bağlı Genel-İş sendikasıydı. Sosyalist
dünya görüşümden dolayı doğal olarak DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na üye oldum. 1977 1 Mayıs’ında
bir kolumda DİSK görevlisi, diğer
kolumda ise DEV-GENÇ kolluğu
vardı. Bir devrimci işçi olarak verdiğim mücadele sonucu 12 Eylül
1980’de tutsak düştüm. Ben tutsak
olduğum anda da cuntanın emriyle
1402’lik olarak işime son verildi.
Sonraki süreçlerde de mücadelem
kesintisiz olarak devam etti. 1990’da
mahkeme kararıyla tekrar İSKİ’de
işe başladım. Gerici faşist sendika
anlayışına karşı verdiğim mücadele
sonucu 1995’te tekrar işten atıldım.
İşçi Hareketi içerisinde ki devrimci
mücadelem düzene karşı sürerken,
bir yanda Amerikancı, sarı sendikacılarla; diğer yanda mafyalaşmış patron sendikacılarıyla hesaplaşma da
devam ediyor.

Yürüyüş: DİSK önünde yaşadığınız linç saldırısını anlatabilir misiniz?
Nihat Özbey: Oya Baydak’ı
Devrimci İşçi Hareketi’nin örgütleyip,
sürdürdüğü, Türkiye işçi hareketi tarihinde önemli bir yere sahip Eminönü
Direnişi sürecinden beri tanıyorum.
DİSK’in önüne direniş çadırını açar-
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ken de yanındaydım. 13 Temmuz
sabahı da DİSK önünde Oya Baydak’ın yanındaydık. Çadıra bir saldırının olacağının bilgisini günler
öncesinden almıştık. Saat 09.00 gibi
DİSK yöneticileri Kani Beko, Arzu
Çerkezoğlu, Celal Ovat ve linçin örgütleyicilerinden Genel-İş Sendikası
Genel Sekreteri Remzi Çalışkan önde,
çoğunluğu şube başkanları yöneticilerinin oluşturduğu yaklaşık 200 kişi
sloganlar atarak Şişli Camii’nin önünden yürüyerek DİSK’in önüne geldiler. Kani Beko ve Remzi Çalışkan
burada yaptıkları konuşmada yanlarında getirdikleri kalabalığı yalanlarla
kışkırtarak bize saldırtmak için hazırladılar. Bizler de direnişçi arkadaşımız Oya Baydak’ı aramıza alarak
DİSK’in önünde barikat oluşturduk.
Devrimci sorumluluğumuz gereği,
daha önce aldığımız kararla saldırıya
fiziki bir karşılık vermeyecektik.
DİSK önünde Remzi Çalışkan
kitlesine ve basına açıklama yaparken,
biz de direnen işçi Oya Baydak’a da
söz hakkı verilmesini istedik. Ancak
onlar bu talebimizi duymazdan gelerek, açıklamadan sonra Remzi Çalışkan ve Kani Beko’nun işaretiyle
büyük bir kinle bize saldırıya geçtiler.
Biz, kol kola girerek DİSK’in kapısının önünde duruyorduk. Sayımız
16 idi. Onlar 200 kişi. O kindar 200
kişinin saldırısına rağmen 16 devrimci
işçi darbeler almamıza rağmen orayı
terketmedik. Tekme, yumruk ve kalaslarla yaptıkları saldırı neticesinde
20 metre öteye kadar geriledik. Hepimizde yaralanmalar vardı. Sokak
başında pankartımızı açarak yere
oturduk. Gözleri dönmüş, kin ve nefretle dolu linççi kalabalık bizim direnişimiz karşısında geri çekilmek
zorunda kaldı. Onlar vuruyor ama

bizden bir karşılık gelmiyordu. Şaşırmışlardı. Bu arada onlardan bir
kısmı ile de konuşmaya çalışıyorduk.
“Bu yaptıklarının devrimci düşmanlığı
olduğunu ve hesabını veremeyeceklerini’’ söylüyorduk. Bu sözlerimizde
etkilenip geri çekilenler ve orayı terkedenler oluyordu. Ama bir ekip
vardı ki bilinçli, kindar ve linççi.
Onlara söylediğimiz her sözde alaycı
ve bize düşmanca bakışlarını görmek
mümkündü. Onlar acımasızca linç
saldırılarına devam ederken biz de
yaralarımızı sarıp tekrar DİSK’in
önüne gidip oturma eylemimize devam ediyorduk.
Linç saldırısının ele başılarından
bir kaçı aralarda bize gelip konuşmak
ve çözüm bulmak istediklerini söylüyorlardı. Bunlardan biri de DİSK
İzmir Bölge Temsilcisi olduğunu
söyleyen Memiş Sarı isimli kişiydi.
Oturup konuştuk. Yanında Genelİş’in 3 şube başkanı daha vardı. Talebimiz ortadaydı: Oya Baydak işe
geri alınacak ve Kani Beko ile Remzi
Çalışkan işçilere hesap verecek. Gittiler, geldiler ve Oya Baydak’ı bayramdan sonra işe alacaklarını ve direnişin bitirilmesini istediler. Bu patron sendikacıları yıllardır işçileri
böyle kandırmış ve patronlara sat-
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mıştı. Direnişi bitirecekler, unutturacaklar ve kendi bildiklerini yapacaklardı. Ama karşılarında kandırabilecekleri işçi yoktu. Direnen bir
işçi ve devrimciler vardı.Tabi ki bu
komik talebi reddettik. DİSK’in önünde oturmaya devam ettik. Bu profesyonel işçi simsarları, kararlılığımız
karşısında söyleyebilecekleri başka
yalan kalmayınca, topyekün linç saldırısına tekrar başladılar. Artık öncekilerden daha acımasız ve öldüresiye saldırıyor ve vuruyorlardı. Son
saldırı başlamadan önce Kani Beko
provokatif bir hareketle dışarı çıktı.
Biz o anda DİSK’in kapısı önünde
yine yaralı olmamıza rağmen oturma
eylemindeydik. Kani Beko : “Ne istiyor sunuz ? Beni mi arıyor sunuz?
İşte buradayım, ben lastikçi Kani’yim” gibi anlamsız ve provokatif
sözler söyledi. Daha önce Kani Beko
ile birkaç kez karşılaşmalarımız olmuştu. Beni çok iyi tanıyordu. Bilinçsiz, sığ ve her on lafından dokuzu
yalan olan kişiliksiz bir karaktere
sahiptir. Ben de ayağa kalkıp “Kani
burası senin lastikçi dükkanın değil.
Sen artık bir çetecisin, devrimci düşmanısın. Bunun hesabını vereceksin”
dedim. Bunun üzerine Kani Beko
DİSK’in içerisine kaçarken arkasından Remzi Çalışkan çıkmaya çalışıyor
ve bana parmak sallayarak üzerime
yürüyordu. Ama ucuz kahramanlık
yaptığı ve yanıma gelmeye çalışmadığı sadece çetelerine beni hedef
gösterdiği belli oluyordu. Remzi Çalışkan’da Kani Beko gibi aslında hücum emri vererek DİSK’in içine
girdi. Bunun üzerine emri alan linççi
çetecilerden biri DİSK’in yangın
söndürme tüplerinden birini açarak
üzerimize gaz gibi sıkmaya başladı.
Çok tanıdık bir hareketti aslında.
Polis de her demokratik eylemde
aynı hareketi yapıyor ve bize gaz ve
su sıkıyordu. Kimin kimden ne öğ-

rendiği ve kime karşı uyguladığı ortadaydı. Aslında bu linççilerin hareketi
bana çok komik gelmişti. Devrimci
düşmanları polisle aynı yöntemi uyguluyordu. Gülerek ve hiddetle içeri
daldım. Yangın söndürücüyü bize
karşı sıkan kişiyle birkaç saniye boğuştuk. Ancak yanındaki linççiler
bana kıyasıya vurarak saldırdılar.
Geri çıkmak zorunda kaldım. Ama
saldırı devam ediyordu. DİSK’in kapısından 10 metre kadar geriye geldiğim anda arkamdan şiddetli bir
tekme aldım. Geri döndüğüm anda
da yüzüme şiddetli bir yumruk yedim.
Çok acı hissettim. Elimi yüzüme götürdüğümde kemiklerin yer değiştiğini
anladım. Aynı anda daha fazla darbe
almamak için yüzümü korumaya çalıştım. Ama linççi grup belli ki beni
öldürme niyetindeydi. Yere düşmeme
rağmen saldırı devam ediyordu. Beni
korumaya çalışan arkadaşlarıma da
vuruyorlardı. Sonrasında zaten hastaneye getirildim. Yüzümdeki sol elmacık kemiği parçalanmış, göz çukurunun altındaki kemik ve üst çene
kemiğim bir çok yerinden kırılmıştı.
Doktorun ilk teşhisi yüzüme muşta
gibi metal bir cisimle vurulmuş olabileceğiydi.

Yürüyüş: Linç saldırısının siyasi amacı nedir? Kime hizmet
ediyor?
Nihat Özbey: Türk-İş ve Hakİş gibi bizzat egemenlerin ve ABD’nin
kurdurduğu ve yönettiği gerici-faşist
sendikalar, açıktan işçi düşmanlığı
politikası ile patronlardan yana sendikacılık yapanları biliyoruz. Ancak,
kuruldukları günden bu yana isminde
“Devrimci” kelimesi olmasına rağmen, yönetiminde ve politikasında
reformist ve revizyonistlerin etkin
olduğu DİSK hiçbir dönemde işçi
sınıfını gerçek anlamda temsil edememiştir. İşçilerin öfkesini hep düzen

içinde tutmaya çalışmış ve işçi haklarının alınması için oligarşi ile ciddi
bir çatışmaya girmekten hep kaçınmıştır. Bilinen bütün işçi eylemleri
ve zaferleri ise bedel ödemekten kaçınmayan devrimcilerin çabası ve
mücadelesi sonucunda elde edilmiştir.
Militan bir mücadele hattı izleyemeyen DİSK, 12 Eylül cuntası karşısında da sessiz kalmıştır. 12 Eylül
askeri faşist cuntası DİSK’in kapısına
kilit vurmuş, sendikalarını kapatmış
ve yöneticileri hakkında çıkardığı
tutuklama kararına bırakın direnmeyi,
DİSK yöneticileri valizlerini hazırlayarak Selimiye kışlası önünde tutuklanmak için sıraya girmişlerdir.
90’larda oligarşinin yeniden DİSK’in
açılmasına izin vermesinden sonra
yönetime gelen reformist-revizyonist
sendikacılar artık başka bir kimliğe
bürünmeye başlamışlardı. İlk işleri
devrimcileri sendikalardan tasfiye
çalışması başlatmak oldu. Yeni işçi
örgütlemeyi bir yana bırakıp, ellerinde
var olan üyelerine bile sahip çıkma
cesaretini yitirmişlerdi. İşçiler DİSK’e
artık güvenmez duruma gelmişlerdi.
Özellikle CHP’li belediyelerde,
CHP’li belediye başkanlarının icazeti
ile örgütlenme yapıyor ve doğal
olarak da onların sözünden çıkamaz
oluyorlardı. Toplu sözleşmelerde işçiden yana değil, patrondan yana hareket eder hale gelmişlerdi. Söylemlerinde keskin devrimci olan, mangalda kül bırakmayan bu işçi düşmanları, uygulamada işçiyi patronlara
satar duruma düşmüşlerdi. Düzenle
uzlaşan, barış peşinde koşan Kürt
milliyetçileri ve onların şemsiyesi
altına girerek sol söylemlerle siyaset
yapmaya çalışan reformist ve oportünist sol sendikalarda çöreklenip
patron sendikacılığı yapar duruma
düşmüşlerdi. Karşılarında tek güç
vardı: Devrimci İşçi Hareketi. DİH’i
bir türlü susturamıyorlar ve yola ge-
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tiremiyorlardı. İdeolojik ve pratik
olarak DİH işçi sınıfına önder olmuş,
girdiği her direnişi zafere ulaştırmış,
patronların korkulu rüyası haline gelmişti. İşçiler arasında artık bir efsane
dolaşmaya başlamıştı: “Bu direnişte
DİH varsa, sonuç kesin zaferdir.”
İşçiye verilen bu güven doğaldır ki
patron sendikacılarına korku verecekti. Ve her cepheden saldırıya geçtiler. DİH’in bu patron sendikacılarını
teşhir politikası onları çileden çıkarmıştı. Mafyalaşan ve çeteleşen bu
patron sendikacıları devrimci işçilere
ve DİH’e linç saldırısından medet
ummaktadır.

Yürüyüş: Linç saldırısının örgütleyicileri kimlerdir? Kime hizmet ediyor?
Nihat Özbey: Şu anda ki DİSK
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yönetimi, bundan önceki yönetimleri
aratırcasına tam anlamıyla riyakar,
sahtekar ve işçinin yüzüne baka baka
onu patronlara satan pervasız bir anlayışa sahip. Biz de DİSK ve Genelİş yönetimini her platformda eleştiriyor ve patron sendikacılıklarını teşhir ediyoruz. Bu nedenle DİSK Başkanı Kani Beko ve Genel-İş yöneticileri Remzi Çalışkan ve Hüseyin

Yaman başta olmak üzere bu devrimci
düşmanı patron sendikacıları aslında
bizi çok iyi tanırlar. Bir toplantıda
veya eylemde karşılaştığımızda da
arkalarına bakmadan kaçarlar. Arzu
Çerkezoğlu ise tam bir zavallıdır.
Hasbel kader geldiği DİSK Genel
Sekreterliği koltuğunu kaybetmemek
için siyasi ahlakını yitirmiş bu Halkevci sendikacı, Kürt milliyetçileri
ve CHP’li linççilerle kol kola girmiştir. İşte bu linç saldırısını bu
ismini saydığım Kani Beko, Remzi
Çalışkan ve Genel-İş GMYK üyeleri;
Arzu Çerkezoğlu ile DİSK ve Genel-İş’in bazı şube başkanları ve yöneticileri organize etmiş, yönetmiş
ve bizzat saldırı içerisinde yer almışlardır. Amaçları, devrimcileri sendikalardan tasfiye ederek, tabela sendikacılığı yapmak ve işçileri patronlara pazarlamaya devam etmek. Doğal
olarak oligarşiye hizmet etmek.

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı? Tekrardan geçmiş olsun.
Nihat Özbey: Patron sendikacıları, bizim teşhirimiz ve mücadelemiz sonucu artık gerçek yüzlerini
saklayamaz hale gelmişlerdir. İşçiler

artık bu mafyalaşmış, çeteci Amerikancı sendikacılardan kurtulmalıdır.
Sendika yönetimlerinin gerçek sahibi
devrimci işçilerdir. Bunun yolu da
tabanda bir araya gelerek her birimde
ve her işyerinde komiteleşmek ve
İşçi Meclislerini oluşturmaktan geçiyor. İşçiler, İşçi Meclisleri’nde örgütlenerek, söz ve karar sahibi olacaklar, baskıya, sömürüye, iş güvencesizliğine karşı bu meclislerde birleşerek mücadele edeceklerdir. DİH
bu emek mücadelesinde işçilerin en
büyük güvencesi ve önderi olmaya
devam edecektir.
Bu arada yoldaşlarım endişe etmesinler. Bu linç saldırısından sonra
ağır bir ameliyat geçirdim. Yüzümün
sol tarafındaki kemikler onarıldı.
Sağlık sorunlarım biraz daha sürecek.
Ama hiç önemli değil. Yine mücadelenin içerisindeyim. Yoldaşlarımla
omuz omuza faşizme ve emperyalizme karşı mücadelemizi oligarşi
de; patron sendikacıları da engelleyemeyecek. Zafer mücadele eden ve
bu mücadelede bedel ödemekten çekinmeyen devrimcilerin olmuştur ve
olmaya devam edecektir. Tüm işçi
arkadaşlarıma ve yoldaşlarıma sevgi
ve selamlarımı gönderiyorum.

Sarıyer Belediyesi İşçileri 90 Gündür Direniyor!
Sarıyer Belediyesi İle CHP Yönetiminin İhbarcılığı,
Yalanları ve İşçi Düşmanlığını Anlatıyoruz!
Direnen Sarıyer Belediyesi İşçi Meclisi Sarıyer
Meydan ve Sarıyer Belediyesi önünde 13 Ağustos’ta
bildiri dağıtımı yaptı. 90 gündür CHP İl Başkanlığı
önünde hakları için direnen Sarıyer Belediyesi İşçileri,
direnişlerinin 89. açlık grevinin 26. gününde işçi düşmanı
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i teşhir etmek,
haklı taleplerini ve direniş süreçlerini halka anlatmak
için Sarıyer Belediyesi önünde ve Sarıyer Meydanı’nda
bildiri dağıtımı yaptılar.
Sarıyer Belediyesi önünde 3 kişi ile yapılan bildiri
dağıtımında, halka Şükrü Genç'in ve CHP yönetiminin
yalanları, işçilere yönelik saldırıları anlatıldı. Halka
hitaben konuşmaların yapıldığı bildiri dağıtımından
korkan Şükrü Genç, belediye girişine korumalarını ve
zabıtalarını yığmak zorunda kaldı. Bir saat süren bildiri
dağıtımında 150 adet bildiri halka ulaştırıldı. Eylem direnişin ve taleplerin özetlendiği bir konuşmayla bitirilirken;
Şükrü Genç'in korkularının büyütüleceği, her yerde
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Sarıyer Belediyesi’nin ve CHP yönetiminin ihbarcılığı,
yalanları, işçi düşmanlığının anlatılacağı vurgulandı.
Sarıyer Belediyesi’nin önünde bildiri dağıtımının sonlandıran işçiler buradan Sarıyer Meydanı’na geçtiler
burada aynı içerikli bildirileri dağıtan işçiler parklarda
oturanlarla sohbet edip direnişlerini anlattılar. Yaklaşık
bir saat süren bildiri dağıtımında 100 adet bildiri halka
ulaştırıldı.

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

BÜYÜK DİRENİŞ VE DİSK

Direnmeyen Çürür, Savaşmayan Ölür...
Bu gerçeğin tüm sol örgütler, sendikalar ve DKÖ’ler açısından doğrulanmadığı tek bir örnek yoktur.
Büyük direniş bir mihenk taşı
gibi ölçü olmuştur.
Emperyalizmin tecrit politikasına
karşı direnme kararını vermek aslında
o siyasi yapıların geleceklerine ilişkin
verdikleri karardır.
Direnmek mi? Teslim olmak mı?
Sorun bu kadar açık ve nettir.
Çünkü emperyalizmin saldırısı da
tüm halkları teslim almaya yönelik,
kapsamlı bir saldırıdır. Saldırının boyutlarını görmeyen ya da görmek istemeyen sol, kendisini "devrimciler"
den, "direnenler"den ayrı tutarak saldırılardan kurtulacağını düşündü..
Direnişin dışında kalmalarını unutturmaya çalıştılar.
Ama direnişin dışında kalmanın
sonuçlarını gizleyemediler.
Çünkü ortaya gizlenmesi mümkün
olmayan sonuçlar çıktı.
Direnmeyen çürüdü.
Çünkü direniş bir ölüm kalım direnişiydi.
Saldırı devrimciliğe idi.
O halde savunulacak olan devrimcilikti.
Bedeli ne olursa olsun savunulması gereken buydu.
Sol, sendikalar, meslek örgütleri
o gün bedel ödemedikleri için bugün
devrimciliğin en temel ölçülerine
dahi sahip çıkamıyorlar.
DİSK o gün direnmiş olsaydı bugün patron sendikacılığının batağına
batmış olmazdı.
DİSK o gün direnmiş olsaydı bugün devrimcilere linçlere varan saldırılarda bulunmazdı.
O dönemde devrimciliklerini ko-

ruyamadıkları için; bugün salt devrimci adı bir tabeladan öteye gitmemektedir.
DİSK’in 2000’ler sonrası tarihine
bir bakalım.
Sonuç aldıkları bir direniş var
mıdır?
Hayır, patronlarla anlaşarak uzlaşarak direnişleri bitirmişlerdir..
DİSK’in örgütlediği tek bir grev
yoktur.
Sendikanın varlık nedenini ortadan
kaldırmışlardır.
Oysa Büyük Direniş’in başından
itibaren kendilerine görevlerini hatırlattık. Ya F tipleri’nin karşısındasınızdır ya da yanında dedik..
Onlara 12 Eylül’ü hatırlattık. Barış
Derneği Davasını, DİSK Davası’nı.
O dönemlerde de "terörist" dedikleri devrimcilere mesafeli durmuşlardı. Ama kendilerini 12 Eylül’ün
hapishanelerinde bulmaktan kurtaramadılar.
Tabi; o dönem devrimcilikten bugünkü kadar açıktan vazgeçtiklerini
söyleyemiyorlardı.
Bugün patronların safında çok
daha rahat yer alabiliyorlar.
2000’lerin başından itibaren yerlerinden kıpırdamamışlardır bile. Her
sendikanın, her şubenin binlerce üyesinin üçer beşer günlük dönüşümlü,
dönüşümsüz açlık grevi yapmalarının
bile tutsakların ölümlerinde belli bir
engel yaratabileceğini söyledik. Buna
dahi cevap vermemişlerdir.
DİSK, KESK gibi sendikalar, o
dönemlerde iktidarın icazetini esas
almışlar. İktidar da "benim istediğim
gibi sendika olacaksın" dedikçe geri
adımların sonu gelmemiştir.
Solun önemli bir bölümünde ha-

kim olan "ölüm orucu bizim gündemimiz değil" anlayışı DİSK için de
geçerliydi.
Bu tavır özünde kendi ipini çekmekti.
İktidar, bu kurumların kararlılık
gösterileri karşısında zulmü biraz
daha arttırdıklarında direnmeyeceklerini biliyordu.
Bunu gördüğü için de her defasında bir adım daha geriletti.
Meydanlardan kurum binalarının
önüne kadar iteledi. Sonra da binaların
içine soktu. Oradan da çıkamaz oldular.
Rapor yazan, rapor yayınlayan,
arada bir basın toplantısı düzenleyen
kurumlar haline geldiler.
DİSK temsil ettiği sınıfa karşı
saldırıların karşısında duracak güce
ve beyne sahip olmamıştır. Faşizmin
şiddetine karşı durmadıkları için, 19
Aralık’larda diri diri yakanlardan hesap sormadıkları için IMF’nin politikalarına da karşı çıkamamışlardır.
IMF’nin F tiplerine karşı ölümüne
direnenlerin yanında olmayan hiçbir
sendika ya da parti hiçbir işçi sınıfının
çıkarlarını savunamazdı.
Büyük direniş bir irade sınavıydı.
İrade direnişi omuzlamaktı.
Düşman politikalarını bozacak
politikaları uygulamaktı. İrade bedel
ödemekten korkmamaktı. O gün
bedel ödeyenler devrimciliklerini korudular.
DİSK vb. bugün patronların safında devrimcilere saldırmasının,
devrimcilikle ilgilerinin kalmamasının
nedeni bu iradeyi göstermemesidir.
Tercihini emperyalizmin ve oligarşinin ideolojisinden yana kullanmasıdır.
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Bütün Zorluklara Karşı Direnişimizde Kararlıyız
Direnen Sarıyer Belediyesi İşçi Meclisi Günlüğü
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89. Gün - 13 Ağustos 2015

90. Gün:

Direnişimizin 89. gününde her sabah olduğu gibi
saat 07.00’da kalktık. Saat 12:00'da bildiri dağıtımı için
Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Meydanı’na gittik. Bildiri
dağıtımına gitmeden önce bir arkadaşımızın akrabası
vefat etmişti. Ona ve ailesine başsağlığı dilemeye gittik.
Daha sonra bildiri dağıtımı için belediye önüne geçtik,
yaklaşık bir saat bildiri dağıttık.
İki işçi ve bir DİH’li olarak bildiri dağıtımını gerçekleştirdik ve ajitasyonlarla Şükrü Genç'in bizim nezdimizde
işçi sınıfına yaptığı düşmanlığı teşhir ettik. Tabi ajitasyon
çektiğimiz sırada işçi düşmanının adamları hemen belediyenin bahçesini doldurdu. Bizden korkuyorlar, bütün
saldırılara rağmen direnişteki kararlığımızdan korkuyorlar.
Bazıları da camdan izlemekle yetindi. Daha önceleri
yani direniş yapmadan önce bizleri kapıdan bile almıyorlardı. Şimdi korku ve hayranlıkla bize bakıyorlar,
dikkatle dinliyorlar bizi. Tüm bunlar onları ne kadar ürküttüğümüzün göstergesidir. Sivil polisleri de çağırdılar.
Bildiri dağıtırken hedeflediğimiz sayıya ulaşınca Sarıyer
Meydanı’na doğru yola çıktık. Aynı şekilde orada da
bildiri dağıtımı yaptıktan sonra direniş çadırımıza geçtik.
Direnişimiz de bir günümüz de böyle geçti.

Bizler direnişimizin 90. gününe geldik. Günler su
gibi geçiyor. Gündüz çay bahçemizle uğraşıyoruz, eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz, bir taraftan halkımızla
sohbetler ediyoruz. Yine hava çok sıcak ve nemli, ter
üstümüze yapışıyor ama tüm zorluklara rağmen mücadelemiz eksiksiz sürüyor. Bütün zorluklara karşı direnişimiz de kararlıyız haklıyız çünkü. Akşam üzeri CHP İl
Başkanı Murat Karayalçın'ı protesto etmek için; böyle
hep sessiz kalmayacağız, her seferinde il başkanını
sözlü ve alkışlı protesto ediyoruz. Gözaltına alındığımız
fotoğraflardan bir pano yaptık. Halkımıza sunuyoruz
CHP’yi teşhir ediyoruz. Bazı arkadaşlar Sarıyer'in semt
pazarlarında bildiri dağıtıyor. Herkes bir şeylerle uğraşıyor.
CHP yönetiminin acizliği gün gibi ortada ucuz oyunlarla
bizi kapatacaklar, bir tarafta Murat Karayalçın'ın aracı
bir tarafta da vinç bizi kamufle etmeye çalışıyorlar.
Sorunu çözmek yerine böyle ucuz oyunlar oynuyorlar.
Artık köşeye iyice sıkıştılar. Bizimde artık sağlam bir
hamle yapmamız gerekiyor. Şu an bekleyip, düşünüp
kararlı bir şekilde eylem yapmamız gerek. Onlar sessiz
ama biz sessiz kalmayacağız. Bir gün daha böyle akşam
olurken CHP yönetiminin duyarsız bakışları sürüyordu.

CHPʼnin Direnen Sarıyer
Belediyesi İşçilerini
Tecrit Etme Çabalarını
Boşa Çıkartacağız

Patron Sendikacılığını
Her Yerde Teşhir Edeceğiz!

Direnen Sarıyer Belediyesi
işçilerinin ve
pankartlarının
yol üzerinden
geçen tarafından
görülmesini engellemek için,
CHP İl Yönetimi işçilere vermedikleri ücreti bir vince
vererek, aynı vinci işçilerin bulunduğu yerin önüne çektirdi. Direnen Sarıyer Belediyesi işçileri; “CHP il yönetimi
ve Sarıyer Belediye başkanı böylesi oyunlarla direnişimizin
halka ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Buna izin vermeyelim.

Direnen Sarıyer Belediyesi İşçi Meclisi

CHPʼnin İşçi Düşmanlığını
Anlattı
Direnen Sarıyer Belediyesi işçiler 13 Ağustos’ta saat
12.00-14.00 saatleri arasında Sarıyer’e bağlı Sanayi
Sitesi’nde 250 bildiri dağıttı. 4 kişinin katıldığı bildiri
dağıtımında 300 bildiri Sarıyer halkına ulaştırıldı.
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Devrimci İşçi Hareketi Çerkezköy Kapaklı’da emekçi halka
bilinç taşımaya devam ediyor.
13 Ağustos’ta Devrimci İşçi Hareketi DİSK Genel Merkez önünde çadır direnişinde olan DİSK
Genel-İş işçisi Oya Baydak’ın
patron sendikacılarına karşı vermiş olduğu onurlu direnişi, DİSK
Genel-İş’in ise direnen işçisini
linç ettiği anlatıldı.

Direnen Sarıyer İşcileri
Fotoğraf Sergisi:
“CHP’nin İhbarcılığını
Milletçe Alkışlıyoruz”
Direnen Sarıyer Belediyesi işçileri CHP il binası
önünde sürdürdükleri direnişlerinin 91. gününde (14
Ağustos’ta) direniş sergisi açtılar. “CHP’nin
İhbarcılığını Milletçe Alkışlıyoruz” başlığı altında açılan sergide Sarıyer Belediyesi işçilerinin CHP il binası
önünde yaşadıkları polis saldırısının görüntüleri yer
aldı.

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

İşçilere Patron Sendikacıları
Teşhir Edildi, İşçi Meclisi
Paneline Çağrı Yapıldı!

Linç Fotoğraf Sergisi Açıldı
DİSK binası önü Oya Baydak Direniş Sokağı’nda,
Amerikancı patron sendikacıları Oya Baydak’ın direnişinin 13. gününde direnen Oya Baydak’a ve direnişe
destek veren devrimci işçilere yapılan linç saldırılarını
teşhir etmek için 12 Ağustos’ta Linç Fotoğraf Sergisi
açıldı.

Linççiler Her Yerde
Oya Baydak ve
Devrimcilerin Laneti ile
Karşılaşacaklar!
Bugün İzmir Yarın Bir Başka İl...
Linç örgütleyenler birgün mutlaka kabusları olan
işçilerden derslerini alacaklar. Linç, faşizmin uyguladığı
basit sıradan bir saldırı yöntemi değil, en vahşi saldırı
yöntemlerindendir. Linç, halkı halka kırdırma yöntemidir.
Birbiri ile sınıfsal bir çelişkisi olmayan iki taraf vardır
özünde. Ama faşizm aralarında çelişki varmış gibi örgütler. DİSK de aynısını yapmıştır. Genel-İş sendikasından işten atıldıktan sonra DİSK önünde oturma
eylemi başlatan Oya Baydak ve devrimcilere DİSK’in
kapısını kapatan Arzu Çerkezoğlu’nu, Kani Beko ve
Remzi Çalışkan başta olmak üzere katkısı olan tüm
sendikacıları devlet özel ödülle ödüllendirmelidir. “Bir
linç ancak bu kadar örgütlenebilir. Mersin, Diyarbakır,
Ankara ve İzmir’den 300 işçiyi bir araya getirdiniz
işçileri ve devrimcileri linç ettirdiniz. Bu kadarını biz
bile yapamadık” diye. Linççi güruh duyun işitin bundan
böyle; Biz Devrimci İşçi Hareket’liler her birinizi gittiğimiz her yerde teşhir etmeye devam edeceğiz. Devlet
devrimcilere ve işçiye saldırdınız diye belki ödül bile
verir, “Devrimcilere düşman sendikacılık anlayışında
birinci geldiniz” diye. Ama işçilerden alamayacaksınız.
Biz onu biliyoruz.
İşçilerin kurtuluşu sizin gibi patron sendikacılarının
elinde olamaz. İşçilerin kurtuluşu işçi meclislerinde
örgütlenmekten geçer. Bu düzen çürümüştür. DİSK’teki
sendikal anlayış çürümenin dibidir. Bu düzen bozuktur.
Bozuk düzende sağlam çark olmaz. “Olur” diyen var
ise önlerinde bir yol ayrımı vardır.
İzmir Devrimci İşçi Hareketi
12 Ağustos 2015

11 Ağustos'ta Oya Baydak ve DİH, Şişli Belediyesi
temizlik işçilerinin gece vardiyasını ziyaret ederek işçilerle sohbet ettiler. 35-40 işçi ile yapılan sohbette
patron sendikacısı Kani Beko, Remzi Çalışkan ve Arzu
Çerkezoğlu işçilere teşhir edilip, işçilere bildiri dağıtıldı.
Sonrasında işçilerle çay içilip sohbetler edildi. 150 civarında işçinin bulunduğu toplanma alanında 100 bildiri
dağıtıldı.

Maltepe Belediyesi Emekçi Meclisi,
Oya Baydakʼı Ziyaret Etti!
Maltepe Belediyesi Emekçi Meclisi, işten atılan ve
DİSK önünde direnen Oya Baydak’ı ziyaret etti. 15
Ağustos’ta gerçekleşen ziyaret sırasında, Maltepe Belediyesi’nde örgütlenme çalışması yapan Genel-İş Sendikası’nın, işçilere hiçbir şey veremeyeceğini ve bu
örgütlenmeye izin verilmeyeceği vurguladı.

Çürümüş, İşçi Düşmanlarının
Kâbusu Olacağız!
Devrimci İşçi Hareketi Şişli Belediyesi merkez
binası yemekhanesinde patron sendikacılığını teşhir
etti. Direnen DİSK Genel-İş işçisi Oya Baydak direnişini
anlattı ve işçileri patron sendikacılarına karşı mücadeleye
davet etti. 17 Ağustos’ta Şişli Belediyesi merkez binası
yemekhanesinde işçilere konuşma yapıldı. Önceden
yemekhaneye giren devrimci işçiler Oya Baydak’ı önlüklerini giyerek alkışlarla karşıladılar. Sendikacıların
çürümüş olduğunu ve artık işçi düşmanlığı yaptıklarını,
patron sendikacısı olduklarını, bu asalaklara karşı işçiler
olarak birlik ve dayanışma içinde örgütlü olmaları gerektiğini vurgulayarak patron sendikacılığına karşı işçi
meclislerinde ve işçi komitelerinde örgütlenmeye çağrı
yaptı. Konuşma esnasında DİH’liler de yemek yiyen
işçilere ve memurlara işçi hareketi bülteni, direnişi ve
patron sendikacılığını anlatan bildiri ve on soruda işçi
meclisleri yazısını dağıttı. Konuşma sonrası sloganlar
atılarak linç fotoğrafları işçilere gösterildi. Yemekhanede
yürüyüş yapıldı. “Direne Direne Kazanacağız”, “Oya
Baydak Yalnız Değildir”, “Kahrolsun Patron Sendikacılığı”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Zafer Direnen
Emekçinin Olacak” sloganları atılırken, ayakta alkışlayan
işçilere ve emekçilere patron sendikacıları teşhir edildi.
Kısa süre sohbet edildi.
Daha sonra, üç DİH’li tarafından Şişli Bomonti’de
DİSK Genel-İş’in düzenlediği linçi anlatan İşçi Hareketi
Bülteni ve bildiri dağıtımı yapıldı. Bülten dağıtımı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan taşeron işçileri ile sohbet
edilerek DİSK’teki patron sendikacıları teşhir edildi.
İşçi meclisleri anlatıldı.

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015
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Bu Asalak Sendikacılara Mecbur Değiliz!
Kendi Öz Yönetim Organlarımızı,
Meclis ve İşyeri Komitelerini Kurmalıyız!

Sayı: 483

Oya Baydak ve DİH’li işçiler, Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde taşeron işçi olarak çalışan işçilerle görüşmek için 13 Ağustos’ta sabah vardiyasındaydı.
Temizlik İşleri müdürü kendisinin de Suruç’ta katledilenlerden birisinin akrabası olduğunu ancak sendikacıların
hiçbirisinin kendisini aramadığını, oralı olmadıklarını söyleyerek sendikacıları eleştirdi.
İşçi Hareketi DİSK linç saldırısı ile ilgili özel sayısı ve
“Direnen İşçilerin Kanını Dökenler İşçi Sınıfına Hesap
Verecekler”, “Direnen İşçilere, Kalaslarla Saldırmak Amerikan Sendikacılığının Yöntemleridir” başlıklı bildiri dağıtılırken işçilerle sohbet edildi. Taşeron işçiler sendikaya

güvenlerinin olmadığını belirtirken, Oya Baydak ve DİH’liler
de Kani Beko ve diğer sendika yöneticilerinin patronların
belediye başkanlarının ve yönetimlerinin işbirlikçisi olduklarını, işçileri sattıklarını, işçi düşmanlıklarını direnen
işçilere linç örgütleyip saldırarak gösterdiklerini anlattılar.
Ve DİSK sendikalarının ikiyüzlülüğü ve işçi düşmanlığı
anlatıldı.
Direnen DİSK Genel-İş işçisi Oya Baydak, Maltepe
Belediyesi işçilerine kendisinin Genel-İş’te çalıştığını, aynı
zamanda Sosyal-İş sendikasına da üye olduğunu 4 yıldır
sendikaya aidat ödediğini ama Sosyal-İş Sendikası’nın
kendisinin direnişinin 37. gününde olmasına rağmen hala
gelmediğini, ilgilenmediklerini ve sahip çıkmadıklarını,
telefonlarını bile açmadıklarını anlattı. Ve işçinin kendi
hakkını savunabilmesi ve sahip çıkabilmesi için patronluk
yapan bu asalak sendikacılara mecbur olmadığını, kendi
öz yönetim organlarını meclis ve işyeri komitelerini
kurmaları çağrısı yaptı. İşçiler Oya Baydak’ı ve DİH’lileri
ilgi ile dinleyip sohbet ettiler. Bir buçuk saat süren çalışmada
80 adet işçi hareketi bülteni ve bildiri Maltepe Belediyesi
Temizlik İşleri taşeron işçilerine ulaştırıldı.

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

Patron Sendikacılığını İşçi Meclisleri ile
Söküp Atacağız!
Direnen DİSK- Genel-İş üyesi Oya Baydak ve DİH
Kuştepe Roman Kültür ve Dayanışma Derneği'nde Patron
Sendikacılığına Karşı İşçi Meclislerinde Birleşelim isimli
panelinde Şişli işçileri ile buluşuldu. Panelde önce patron
sendikacılarının; DİSK önünde Oya Baydak ve devrimci
işçilere linç saldırısı ve Oya Baydak’ın direnişinden görüntülere yer verilen bir sinevizyon izlendi. Sinevizyonun ardından konuşan Oya Baydak; işçi arkadaşlara kendi direnişini
anlattı. Kendisinin de 29 yıllık temizlik işçisi olduğu bunun
23 yılının belediyelerin temizlik birimlerinde geçtiğini, 5
yıldır da Genel-İş sendikası Avrupa Bölgesi’nde temizlik
ve çay servisi işlerinde çalıştığını ve geçen ayda patron
sendikacıları Genel-İş yönetimi tarafından işten atıldığını
anlatarak yaşadığı adaletsizlikler ve haksızlıklardan bahsetti.
Ve kendi direnişinin sadece kendisinin hakları için olmadığını
aynı zamanda bu direnişin tüm işçilerin direnişi olduğunu
ve patron sendikacığına karşı hep birlikte mücadele edebileceklerini anlattı. Oya Baydak’ın ardından söz alan DİH
sözcüsü; işçilere patron sendikacılığını, gelinen noktada
Türkiye’de işçi sınıfının önünü açacak, hak mücadelesine
önderlik edecek sendikacılık tarzının kalmadığını, ciddi bir
çürüme yaşandığını ve sendikacıların patronların ve kamu
kurumlarındaki mülki amirlerin adamı olduklarını bu açıdan
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da işçi sınıfının çıkarlarının karşısında olduklarını anlatarak
sendikacıların asalaklaştıklarından ve patronlaştıklarından
bahsederek son yaşanan DİSK sendikacılarının linç saldırısı
ve işçiye karşı nasıl düşmanlaştıklarını anlattı. Bunun karşısında işçi sınıfının kendi öz yönetim organlarını oluşturarak
kendi sınıfının iradesini güçlendirmesi ve kendi kararlarını
kendisi alarak kendi kendisini yönetecek durumda olması
gerektiği konusunda bilgi verdi. Ve işyeri komiteleri, işçi
meclislerinden söz ederek işçilere tavsiyelerde bulundu.
Bu konuşmanın ardından Kuştepeli işçiler meclis çalışmasına
sıcak baktıklarını belirterek birlik ve dayanışmalarını ancak
güçlendirerek ve örgütlü olarak haklarını koruyabileceklerini
ve işbirlikçi patron sendikacılarından ancak böyle kurtulabileceklerini belirttiler. Yapılan söyleşinin ardından meclis
çalışmaları için tarih belirlendi ve dernekte açılan sergi izlendi.

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

Maden Ocaklarından
Ölüm Haberleri Gelmeye
Devam Ediyor!
İki gün önce 10 Ağustos’ta Zonguldak’ta, Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Gelik
İşletmesi maden ocağında meydana gelen göçükte
mahsur kalan maden işçisi 30 yaşındaki Sezai Arslanbaş’ın cenazesi yaklaşık 11 saat sonra çıkarıldı. 2
arkadaşı ile birlikte üretim yapan Sezai Arslanbaş,
tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte mahsur kaldı.
İzmir Kınık Maden İşçileri Mücadele ve Dayanışma
Derneği yaptığı açıklamada: “İş müfettişlerinin 2014
ve 2015’te yaptığı denetimler sonucunda 176 işyerinin
126’sı yönetmeliğe uygun olmadığı için kapatılmıştı.
126 işyerinin 65’i ATEX standartlarını karşılamadığı
için kapatılmıştı. Alınan kararla
bu madenler hiçbir önlem almadan açılabilecek. Daha
önce de madenlerde yaşam
odalarının kurulması teklifini kabul etmeyen AKP iktidarı, işçilerin değil sermayenin çıkarlarının koruyup,
kollayıcısı olduğunu bu son
Bakanlar Kurulu kararıyla bir
kez daha göstermiş oldu. Tüm
maden işçilerine birlikte
ortak mücadele etmeye, İşçi Meclislerinde örgütlenmeye çağırıyoruz” denildi.

Maden İşçileri
Soma Katliamı Davası
Çalışmalarından
Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği
üyesi işçiler, 18 Ağustos’ta Manisa Akhisar’da 3. duruşması görülecek olan Soma Katliamı Davası’nın çalışmalarına başladı. Bu kapsamda işçiler, 13 Ağustos’ta,
Kınık’ta 17 Ağustos akşamı HHB ve ÇHD’nin katılacağı
Anadolu Erenler Derneği’nde söyleşi yapılacağını bildiriler dağıtarak halka duyurdular.

Soma Katliamı Davası
3. Duruşması Başladı

“Somaʼnın Ateşi
AKPʼyi Yakacak!
Direne Direne
Kazanacağız!”
Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde Eynez maden
ocağında yaşanan yangında katledilen 301 madenci
için açılan davanın 3. duruşması 18 Ağustos’ta Manisa
Akhisar’da başladı.
İlk gün, geçen celse askerde olduğundan dolayı
dinlenemeyen Emrah Canbaz’ın sorguları yapıldı. Yöneltilen soruların tamamında sorumluluğun kendisine
ait olmadığını, işletme müdürü ve güvenlikten sorumlu
mühendislerin
sorumlu olduğunu söyledi.
Gürkan, Şirket
politikalarının
“kar” olduğunu, “işçilerin
can güvenliği”
olmadığını
utanmazca savundu.

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

Oya Baydak Yalnız Değildir!
Direne Direne Kazanacağız!
Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği
14 Ağustos’ta bir açıklama yaparak, Genel İş Sendikası’ndaki işinden çıkarılan ve 8 Temmuz’dan beri DİSK
binası önünde direnişte olan Oya Baydak’a desteğini
sundu. Açıklamada: “Biz işçiler çok iyi biliyoruz;
patron sendikacıları biz devrimci işçileri, sendikanın
içinde çaycı olarak bile görmeye tahammül edemiyorlar.
Kani Beko, Arzu Çerkezoğlu, Remzi Çalışkan başta
olmak üzere bu linç saldırısını gerçekleştiren sendikacılar
DİSK’in tarihine daha fazla leke sürmeden derhal istifa
etmeli ve Oya Baydak işe geri alınmalıdır” denildi.

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Hukuk ve Dayanışma
Hattını Kuruyoruz!
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ HUKUK VE DAYANIŞMA
HATTINI HEP BİRLİKTE GÜÇLÜ ÖRELİM!

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

Sahiplenme ve dayanışmayı örgütlemek, korku duvarlarını
yıkmak, direnişi büyütüp, yaygınlaştırmak, bugün direnenlere ve daha
sonra direnecek olana güç vermektir.
Bu amaçla HUKUK VE DAYANIŞMA HATTINI KURUYORUZ.
DAYANIŞMA EŞİTLER ARASINDA OLUR.
HAYIRSEVERLİK AŞAĞILAR,
ADALETSİZLİKLERE MÜDAHALE ETMEZ... EN GÜZEL DAYANIŞMA EŞİTLER ARASINDADIR.
YANİ BİZE BİZ YARDIM EDEBİLİR ANCAK.
DAYANIŞMA MEMURLARA
DİRENME GÜCÜ, MÜCADELE
RUHU, HALKA İNANÇ VE GÜVEN VERİR.
DAYANIŞMA, GÜVENSİZLİĞİ
ORTADAN KALDIRAN EN GÜÇLÜ SİLAHTIR.
Halkımız der ki, YALNIZ TAŞ,
DUVAR OLMAZ.
O halde biz de saldırılar karşısında
birleşebildiğimiz oranda duvar örebiliriz.

Bugün bireysel verilen tepkileri
örgütlemek, biraraya getirmek,
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
Hatice Yüksel gibi direnişleri zaHUKUK VE DAYANIŞMA HATTI
ferle sonuçlandırabilmek tek tek
BİRLEŞİNCE ELLER
taşlardan duvar inşa etmektir. İşten
atılan, disiplin cezası alan, sürgün
YIKILIR DUVARLAR
edilen, işyerinde idari baskıya maruz kalan, kademesi durdurulan, İRTİBAT TEL: 0534 204 67 37
atanması yapılmayan tüm emekçilere çağrımızdır birleşerek diYardımlaşma, dayanışma en bürenmeliyiz. hem de tüm meşruluğuyük moral gücümüzdür. dayanışmak
muzla, hem de tüm haklılığımızla.
ezilenlerin gücüdür. Yalnız olmadıDirenişleri büyütmeli, sahiplenğımızı hissettirecek ve BİRLİKTE
meli, dayanışmayı örgütlemeli ve
GÜÇLÜYÜZ duygusunu yaşayacağız
yaymalıyız. Her direniş kulaktan kuhep birlikte.
lağa yayılacaktır, başka direnişlerin
TÜM EMEKÇİLERE SESLEönünü açacaktır. Bir kar tanesi, bir
NİYORUZ:
çığa dönüşebilir.
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ HUHukuk ve dayanışma hattı küçük
KUK VE DAYANIŞMA HATTINI
bir adım gibi görünebilir ama birHEP BİRLİKTE GÜÇLÜ ÖREleştirici bir niteliği olacaktır.
LİM,
Hukuki destekten eylem alanlabir elin beş parmağı ayrı ayrı
rındaki desteğe kadar imkanlarımızı
kırılır ama yumruk yaparsak elimizi
zorlayarak birbirimize sahip çıkacağız.
kimse kıramaz. o halde şimdi yumruk
BİRLEŞİNCE ELLER, YIKILIR DUVARLAR gücüyle hareket edeceğiz.
olma zamanıdır...

Unutmayın Kanla Yazılan Tarih Silinmez!
Tarih kanlarını dünya halkları için dökenleri asla unutmaz. Bu düzenin pisliği dökülen bu kanlarla temizlenecektir. Kanlarını döken devrimciler asla unutulmayacaklardır.

İSTANBUL
Alibeyköy: Cepheliler

12 Ağustos'ta Saya yokuşu,
Cengiz Topel, Yeşilpınar bölgelerine “Asıl Terörist
Amerika ve Onun İşbirlikçisi AKP’dir, Günay
Özarslan Ölümsümsüzdür, Hatice Aşık Onurumuzdur,
Yaşasın Halkın Adaleti, Halkın Ekmeğidir Adalet,
Baskılar Bizi Yıldıramaz, Umudun Adı DHKP-C” yazılamaları yapıldı. Yazılamalar 4 gün önce katil polislerin
Cengiz Topel'de 9 Cephe yazılamasını silmesine misilleme olarak yapıldı. Katiller 9 yazılamayı sildi, Cepheliler
19 yazılama yaptı. Katil polislere seslenen Cepheliler
“Siz sildikçe biz 2 kat daha fazla yazılama yapacağız.
Halkın matbaasıdır duvarlar, istediğiniz kadar gelin silin.
Adaletimizle karşılaşacaksınız!” denildi.
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Bağcılar:

Günay Özarslan’ın vurulduğu sokağın
başına 12 Ağustos'ta “Günay’ın Hesabını Soracağız /
Cephe” yazılaması ile caddeye bakan bir yere
“Düşman Cenazelerimize Bile Saldırıyor Günay’ın
Hesabını Soracağız Yaşasın Halkın Adaleti/Cephe”
yazılamalarıyla Günay selamlandı. Yazılamaların gündüz yapılmasından dolayı halk, halk düşmanlarına karşı
gözcülük yaptı, zafer işaretleriyle Cephelileri selamladı.
“Halkın Ekmeğidir Adalet Yaşasın Halkın Adaleti/
Cephe” yazılamalarıyla da halk savaşçısı Hatice Aşık
selamlandı. Toplam dört yazılama duvarlara nakşedildi.

Bağcılar

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

Son 8 Yılda “Kayıp Kaçak Bedeli” Adı Altında Halkın
33 Milyar TL’sini Çalan AKP, Elektrik Vergisi ve
İklim Değişikliği Vergisi Adıyla 2 Vergi Daha Getiriyor

AKP, FAKİRDEN ALIP ZENGİNE
VERME VERGİSİ GETİRİYOR
Geçtiğimiz günlerde Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak görüşe açılan
“Ulusal Enerji Verimliliği Strateji
Planı Taslağı” bazı gazetelerde yayınlanarak gündeme taşındı. Habere
göre bahsedilen taslağın hayata
geçmesi halinde, hayatımıza direk
olarak elektrik ve doğalgaz faturalarımıza yansıyacak 2 vergi daha
girecek. Biri tüm elektrik abonelerinin
faturalarına yansıyacak olan “Elektrik Vergisi”; ikincisi ise sanayi ve
ticaret abonelerinin hem elektrik hem
de doğalgaz faturalarına yansıyacak
olan “İklim Değişikliği Vergisi”.
Bu taslağın hemen girişinde “AB
Enerji Verimliliği Direktifi kapsamında öngörülen şartların yerine getirilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen
bir dizi araç ve önlemi öngören
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
(UEVEP) 2023’e kadarki yıllık yol
haritasını ve Türk stratejik politikaları
bağlamındaki enerji tasarrufu çalışmalarını yansıtmaktadır. Ayrıca çevre
üzerindeki olumsuz etkileri asgari
düzeye indirmek amacıyla sınırlı doğal kaynakların en iyi nasıl kullanılabileceğini belirleyen kaynak
verimliliğine dair nitel analizler de
yer almaktadır” deniliyor.
“Amaç, kaynakları verimli kullanmak ve kullanılmasını sağlamak
için önlemler almak” diyor. Diyor
ama her nedense vergi uydurmakta,
halkı soymakta ve bunlara bir kılıf
bulmakta üstüne kimseyi tanımayan
AKP enerji verimliliğinden de vergi
çıkarmayı beceriyor.
Eylem planı taslağı diye sunulan
dosyada rakamlar havada uçuşuyor.
Bir sürü grafikler, tablolar, projeksiyonlar çizilmiş. Hepsinin ortak nok-

tasını “enerjimizi verimli
kullanmıyoruz” oluşturuyor. Elektrik Mühendisleri Odası’nın açıklamasında yer verdiği gibi
birçok uydurmaca kurum
varmış gibi gösterilmiş.
Bizce planda kullanılan
bazı istatistiki veriler
EMO tarafından kullanılan tanımlamayla “sehven” değil bilerek ve
istenerek çarpıtılmaya
çalışılmış. Onlarca insanın üzerinde çalıştığı, temeli enerji verimliliği
olan bir eylem planındaki
enerji açığı, “2012 yılında enerji
açığı 52 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” şeklinde gerçeğin binde
biri olarak sehven gösterilemez.
Gelelim bu raporun haberlere de
yansıyan en can alıcı kesimine; 2016
yılı içerisinde düzenlemeleri yapıp
2017 yılında halktan çalmaya başlayacakları yeni vergi planlarına. Enerji
verimliliğini artırma denildiğinde,
bizim ve aklı halktan yana çalışan
tüm teknik elemanların aklına enerji
kayıp oranlarının azaltılmasına dönük
iyileştirmelerle, kaçak elektrik kullanan tekellerle mücadele ve enerji
tüketiminin kullanılan araçların iyileştirilmesi gelir. Ancak AKP ve
kurmaylarının aklı yine vergiler dışında bir şey üretememiştir.
Planda bu vergilerden ilki elektrik
vergisi adıyla geçmektedir. Bahsedilen
vergide 2 farklı oran geçmektedir.
Ticari amaçla kulanılan elektrikten
megavat/saat başına 1,5 dolar ticari
amaçlı olmayan (yani evlerde kullanılan) kullanımdan ise megavat/saat başına 3 dolar vergi alınması planlanıyor.
Yani evlerde kullanılan elektrikten 2
kat vergi alınması öngörülüyor.

Ulusal Enerji Verimliliği
YALAN ve TALAN Planı’nda soygun bununla sınırlı kalmıyor. Belki
de dünya halklarının cebinden çalınan
vergiler literatürüne ilk defa giren
bir vergi olarak karşımıza “İklim
Değişikliği Vergisi” çıkıyor.
Bu vergi altındaki açıklamada ise
“... ülke genelinde evsel olmayan
kullanıcılara sunulan enerji üzerinden
alınan bir vergidir. Amacı enerji veriminin arttırılması ve karbon emisyonlarının azaltılması için bir teşvik
sağlanmasıdır”deniyor.
Aynı utanmaz ve aymaz ifadelerle
İklim Değişikliği Vergisi, sınai, ticarî,
zirai ve kamu hizmet sektörlerinde
ticarî tüketicilere aydınlatma, ısıtma
ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak
üzere arz edilen “vergilendirmeye
tabi emtialar” üzerinden tahakkuk
ettirileceği ifade ediliyor. Burada
bahsi geçen “Vergilendirmeye tabi
emtia” doğalgaz ve elektriği kapsıyor.
Yani bu sefer de evlerimiz dışında
kalan tüm alanlardan 2. bir soygun
daha gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Buradaki talanın boyutu ise elektrikte
megavat/saat başına 8 dolar, doğal

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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gazda ise 3 dolardı.
Son 8 yılda “kayıp kaçak bedeli”
adı altında halkın 33 milyar TL’sini
çalanlar bir türlü doymuyorlar!
Türkiye’de ortalama bir ailenin
yıllık elektrik tüketimi 1,5 Megavat
civarında. Bu iki vergi miktarlarından
hareketle 29.4 milyon konut
abonesinin bulunduğunu düşünürsek
yılda 381 milyon TL (eski parayla
381 trilyon TL) halkın cebinden çıkmış olacak. Elektrik kullanımı evlerdeki kullanıma göre daha yüksek
olan ticari kullanımda ise bu rakam
4.8 milyar TL’ye ulaşacak.
Bu planın en çarpıcı noktalarından
birisi ise, bu toplanacak paraların
nerelere aktarılacağı ile ilgili işaretler
vermesidir. Planda net olarak bilgi
verilmese de “1,000 tep’ten fazla
yıllık enerji tüketimi ve ISO 50001

sertifikası olan sanayi tesislerinin
gönüllü anlaşma ile üç yıllık süre
içinde enerji yoğunluklarını ortalama
%10 düşürme taahhüdünde bulunmaları durumunda, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ilk yıl enerji
maliyetlerinin %20’sini sübvanse etmektedir.” ibaresi halkın cebinden
çalınacak paraların büyük tekellere
gideceğini gösteriyor. AKP’nin deprem vergilerini kendi yandaşları
aracılığıyla duble yollara aktardığını
veya “kentsel dönüşüm” adı altında
depreme karşı duyarlılığımızın nasıl
sömürüldüğünü bildiğimiz için; bu
vergilerin de halk yararına kullanılmayacağından eminiz.
Bizler Halkın Mühendis Mimarları
olarak yaptığımız ve yaygınlaştırma-geliştirme çalışmalarına devam
ettiğimiz rüzgar türbinleriyle düzenin

yarattığı elektrik sorununun çözümünü amaçlıyoruz. Elektrik dağıtım
şirketlerinin ve devletin bizleri soymasına seyirci kalamayız, kendi elektriğimizi kendimiz üretebiliriz.
Rüzgâr türbini ve benzer enerji
üretim yöntemlerini halkla beraber
üretip çoğaltmalı, yaygınlaştırmalıyız.
Gelin bu talanlara karşı birlikte mücadele edelim ve kendi alternatiflerimizi hep birlikte yaratalım.
ENERJİ HAKKI YAŞAM
HAKKIDIR!
MÜHENDİSİZ MİMARIZ
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
RANT İÇİN DEĞİL HALK
İÇİN MÜHENDİSLİK!

HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI

Yıkımları Engelleyecek Olan Direnme Kararıdır
“Birliğimizi Korursak, Bizi Kandıramazlar”
Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015
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Bağcılar-Göztepe Mahallesi’nde gündemde olan
yıkım saldırısına karşı, Halk Meclisi’nin çalışmaları
sürüyor. Daha önce bölgede bir halk toplantısı yapılmış
ve burada bir komite oluşturulup, çalışmalar daha
düzenli hale getirilmişti. Yaklaşık bir aydır da, bu
komite mahallede çalışmalarını yapıyor. 17 Ağustos’ta
yapılan toplantı ile çalışmalar yeni bir aşamaya taşındı.
Ezgi Düğün Salonu’nda başlayan toplantıya HHB
(Halkın Hukuk Bürosu)’den Av. Özgür Yılmaz, Av.
Ezgi Gökten ve Halkın Mimar Mühendislerinden
Mehmet Göçebe katıldılar. Ayrıca Göztepe
Mahallesi’nin muhtarı Mehmet Köpçük de toplantıda
düşüncelerini belirtti ve sürece ilişkin bilgi verdi.
Toplantı öncesi belediyeden alınan yıkım planının
çizelgesi salona asıldı. Böylece gelen katılımcılar kendi
evlerinin durumunu somut olarak görme ve avukatlara
danışma imkanı buldular.
İlk sözü Bağcılar Halk Meclisi çalışanlarından
Umut Şener aldı. Halkın her türlü sorununun karşısında
halkın örgütlü gücü ile mücadele verdiklerini ve halk
komiteleri ile sorunlara çözüm aradıklarını – ürettiklerini anlattı. 17 Ağustos depreminin yıldönümü olması
dolayısıyla; devletin, depremleri de halkın barınma
hakkını gasp etmek için adeta fırsat olarak gördüğünü
anlattı. Örgütlü bir güç olan devlete karşı örgütlü mücadele etmenin gerekliliğini belirterek sözü konuşmacılara bıraktı.
Av. Özgür Yılmaz, yıkım saldırısını püskürtmek için
hukuki mücadelenin çok önemli olduğunu anlattı.
Sürece ve mahalledeki saldırıya ilişkin hukuki bilgilerini aktardı. Verilen mücadele ile artık “Kentsel

Dönüşüm” adı altında saldırının boşa çıkarıldığını açıkladı. Yıllardır yıkım kararı verilen yoksul mahalleler
üzerinde araştırma ve çalışma yapmasından kaynaklı
tarihten örnekler verdi. Bu yüzden yeni yeni adlarla saldırının daha sinsi, daha kurnaz biçimde gündeme getirildiğini anlattı. Son olarak da nasıl bir hukuki süreç
izlenirse izlensin, öncelikli ve her şeyi belirleyecek olanın direnme kararı almak olduğunu belirtti.
Mahalle muhtarı Mehmet Köpçük, 30’dan fazla ilin
insanları olarak mahallede bir arada yaşadıklarını söyleyerek konuşmasına başladı. Süreci takip ettiğini, mahalleden hiç kimsenin mağduriyet yaşamaması için kendisini sorumlu hissettiğini söyledi. Mahallenin kurulduğu
günden bugüne süren birlik-beraberliğin yıkıma karşı da
sergilenmesi gerektiğini söyledi. “Halkın yararına olan
hangi iş gizli yapılır? Burada her şey bizden gizli yapılıyor. Ancak birliğimizi korur ve bilgisini halk için kullanan bu insanlarla çalışırsak bizi kandıramazlar” dedi.
Mühendis Mehmet Göçebe ise, düzenin, saldırısının
adını değiştirerek halkın kafasını karıştırdığını söyledi.
Daha sonra halkın sorularına cevap verildi. Son olarak
dava açmak isteyenlere vekâlet dilekçesi örneği dağıtıldı. Sürecin bundan sonrasında çalışmalar, açılan bu
davaların takibi üzerinden devam edecek. Hukuki sürecin takibi için mahallede bir irtibat bürosu kurulacak.
Halk komitesi her sokaktan 2 temsilci ile süreç takibi
yapma hedefi ile çalışacak. Panel olarak bu kararların
alındığı ve 1,5 saat süren toplantıya 150 kişi katıldı. K
atılımcılara 27 adet ”Halk Meclislerinde Birleşelim”
broşürü ve 4 adet Halk Cephesi-Halk Anayasası taslağı
dağıtıldı.

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
“Yurtsever Gençlik”, Yürüyüş Dergisi, HDP Eşbaşkanı’nın TÜSİAD’la El Sıkışmasını Eleştirdi Diye
Liseli Dev-Genç’in Hacı Hüsrev’deki Kentsel Dönüşüm Paneline Saldırdı!

KÜRT HALKI İÇİN MÜCADELE ETME ONURU LİSELİ DEV-GENÇ’LİLERİNDİR!
Bizler Liseli Dev-Genç’liyiz. Yurdumuzun 35 milyon metrekaresini Amerikan üsleriyle donatan emperyalizme
karşı bağımsızlık, emeğimizi alınterimizi
sömüren asalaklara karşı sosyalizm,
baskı, zor ve katliamlarla ülkemizi
kan gölüne çeviren faşizme karşı 45 yıldır demokrasi mücadelesi veriyoruz.
Yaşlarımız 15-16. Ama halkı ve
vatanı için atan kocaman yüreklerimiz
var. Yozlaşmanın ve uyuşturucu bataklığının içinde büyümek istemiyoruz.
Duyarsız bir gençlik olmak istemiyoruz. Halkımızın her türlü sorununu
kendi sorunu olarak gören, halkı için
mücadele eden bir gençlik yetişsin istiyoruz.
Kapitalizm doğası gereği “kar, kar
daha fazla kar” ister. Karlarına kar
katabilmek için yapmayacağı hırsızlık,
ahlaksızlık, katliam yoktur. AKP iktidarı kentsel dönüşüm diyerek elimizden evimizi-barkımızı almak, bizi hiçbir şeye benzemeyen, sağlıksız, şehrin
dışındaki evlere sürmek istiyorlar.
Bizi evimizden çıkarıp, evlerimizin
yerlerine diktikleri siteleri-binaları da
zenginlere peşkeş çekiyorlar. Bizler
de Hacı Ahmet, Hacı Hüsrev’deki
kentsel dönüşümü mahalleliye anlatmak, “Evlerimizin yıkılmasını engellemek için nasıl bir mücadele vermeliyiz? “ sorusuna hep birlikte bir cevap
bulmak için 16 Ağustos tarihinde, Hacı
Ahmet Parkı’nda bir “Kentsel Dönüşüm Panel’i” yapmak istedik.
Panel hazırlıklarının yapıldığı sırada kendine “Yurtsever Gençlik” diyen
bir grup Yürüyüş dergisinin, HDP Eşbaşkanı’nın TÜSİAD’la el sıkışmasını
eleştirdiği kapağını bahane ederek bize
saldırdı. TÜSİAD (Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği) bugün bizim
açlığımızın, yoksulluğumuzun, iş kazalarına “kader” diyerek katledilmemizin sorumlusudur. Devrimciler, sosyalistler olaylara sınıfsal bakarlar, ezen
sınıfa karşı sınırsız bir öfke duyarlar.

Değil el sıkışmak, poz vermek, halkımıza yaşattıkları acıların hesabını sorarlar; hakkımızın peşine düşerler, ahımızı alırlar.
Kürt milliyetçi hareketin devrimcilere ilk saldırısı değildir bize yapılan
saldırı. Özellikle, Kürdistan’da devrimcilere karşı siyaset yasağı uygulaması koyan da onlardır. O gün, o üç-beş
serseriye bize saldırma cesaretini veren
işte bu tarihlerinden aldıkları sola saldırma gelenekleridir. Bu ideolojik olarak güçsüz ve kendine güvensiz, giderek soldan uzaklaşan bir tutumdur.
Masamızı dağıttılar, pankart ve
dergilerimizi yırttılar, küfrettiler, arkadaşlarımızı tartaklayarak parkın dışına attılar. Bunun üzerine, biz Liseli
Dev-Genç’liler panelimizi Hacı Ahmet
Parkı önünde düzenledik.
Evet, anlattığımız bu saldırıyı yapan
polis değil; kendisine sol, yurtsever diyenlerdi. Hem de ”derginizde bizi
eleştiriyorsunuz” diye yapıyorlar bu
saldırıyı. Solun kendi arasındaki mücadele ideolojik mücadeledir. Ancak
“Yurtsever Gençlik”in bu devrimci
bakış açısıyla hiçbir ilgisi yoktur. Tarihlerinde yüzlerce sol içi çatışma vardır. Bizim tarihimiz ise tertemizdir.
Kürt halkının örgütlenmesi, Kürt
milliyetçi hareketinin tekelinde değildir. Kendine solcuyum, sosyalistim diyen herkesin halkı örgütleme sorumluluğu vardır. Biz, 45 yıldır bu sorumlulukla savaşıyoruz. Bedel ödüyor, bedel ödetiyoruz. Biz Liseli DevGençliler olarak Kürt halkı için mücadele etmenin onurunu yaşıyoruz.
Kürt, Türk, Laz, Çerkez ezilen tüm
halklar için mücadele ediyor, hem
Amerikan emperyalizminden, hem de
işbirlikçi oligarşiden halklara yaşatılan
acıların hesabını, soruyoruz. Emperyalizmi yurdumuzdan kovuncaya, oligarşik iktidarı yıkıncaya kadar mücadelemiz sürecek.
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Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

47

Ülkemizde Gençlik

Tutsak Dev-Genç'lilere Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Bizi Yıldıramazsınız

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

Faşizmin tecrit hücrelerinde
tutulan "Tutsak Öğrencilerin” serbest bırakılması için İzmir Konak
Kemeraltı girişinde 14 Ağustos’ta
basın açıklaması yapmak isteyen 6
Dev-Genç’li AKP'nin katil polisleri
tarafından işkencelerle gözaltına
alındı. Gözaltına alınanların isimleri; Fırat, Nursen, Mahir, Haydar,
Turgut ve Deniz’dir. DevGenç'lilere yapılan işkence hastane
koridorlarında, İzmir’in ünlü işkencehanesi
olan
Bozyaka
Karakolu’nda da sürdü. Fotoğraf,
parmak izi dayatmasıyla DevGenç'liler üzerinde ters kelepçeyle
bekletmekten kafa tekmelemeye,
hayaları burmaktan saçları koparasıya çekmeye kadar neredeyse her
türlü işkence yöntemi denendi. Ama
katil polis bu yöntemlerden de
sonuç alamayınca erken pes etmek
durumunda kaldı. Savcılığa çıkarılan bir kişiye savcı; ''benim karşıma

Ankara
uyuşturucu çetelerini değil, ancak
sizin gibi insanları çıkarıyorlar''
diyerek emrinde çalıştığı devletin
ne kadar çürümüş, kokuşmuş bir
halde olduğunu itiraf etti.

DERSİM:

Dersim’de 14
Ağustos'ta Tutsak Dev-Genç’liler
için Yeraltı Çarşısı üzerinde masa
açıldı. “Parasız Eğitim İsteyen,
Halk Çocuklarının Katledilmemesi
İçin
Direnen
Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın” yazılı bildiriler
halka ulaştırıldı. Ayrıca tutsak Dev-

Genç’liler için imza toplandı. İmza
atanlar arkadaşlarına da “hadi siz de
çocuklarımız için imza atın” diyerek Dev-Genç’lileri sahiplendiler.
Saat 21.00’da çalışma sonlandırıldı.

ANKARA:

Dev-Genç'liler
17 Ağustos'ta Sakarya Caddesi’nde
masa açtılar. Açılan masada halkla
gündem üzerine sohbet edildi. 4
saat açık kalan masada 3 Dev-Genç
dergisi, 4 Yürüyüş dergisi ve tutsak
ürünleri satıldı. Çalışmaya 2 DevGenç’li katıldı.

Dev-Genç Milisleri:

Hatice Aşık'ı Katlettirmeyeceğiz!
Dev-Genç Milisleri halk savaşçısı Hatice Aşık’ın katledilmesini
engellemek için bir pankart astıklarını duyurdu. 13 Ağustos’ta yaptıkları açıklamada, “…ABD, ülkemizde milyonlarca metrekarelik toprağı
işgal etmiştir. Devletin eli kanlı katil
polisi bile izin almadan bu topraklara girememekte, önünden geçememektedir. Hükümetler ordusuyla,
meclisiyle işbirlikçiliğini gizlemek
istemektedir. ABD’nin ülkemizdeki
taşeronu olan AKP'nin ülkemizi
pazarlamasına izin vermeyeceğiz. Her karış toprağında
şehitlerimizin kanı vardır. Bunun bilinci ile hesap sormaya devam edeceğiz. Nasıl ki 1 Şubat 2013’de zulmün
karargahı olan büyükelçiliğinizde patlayan Alişan Şanlı
olduysak, 10 Ağustos 2015 tarihinde de hesap sorma
bilinciyle Hatice Aşık olduk. Bu işgal bu zulüm bitmedikçe yeni halk savaşçıları hesap soracaktır.
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Halk savaşçısı Hatice Aşık'ın katledilmesini engellemek için 13 Ağustos sabahı Ankara'da Eskişehir
Yolunda bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın karşısına bomba süsü verilmiş “Hatice
Aşık'ı katlettirmeyeceğiz! DHKC /Dev-Genç” imzalı
pankartımızı astık. Bu sizlere yaptığımız sadece bir uyarıdır. Halk savaşçılarının katledilmesine izin vermeyeceğiz. Hesap soracağız!” denildi.

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

Hicri Selviler
Serbest Bırakılsın!

Saldırılarınızı Bize Değil
Halkların Ortak Düşmanı
Emperyalizme Yöneltin
Liseli Dev- Genç Hacı Hüsrev Mahallesi'nde kentsel
dönüşüme karşı panel düzenlerken Kürt milliyetçileri
tarafından uğradıkları saldırıyla ilgili 16 Ağustos'ta bir
açıklama yaptılar. Açıklamada: "Hacı Hüsrev
Mahallesi’nde bulunan Hacı Ahmet Parkı’nda düzenlediğimiz "Kentsel Dönüşüm" paneline HDP'li olduklarını iddia eden kalabalık bir grup geldi ve parkta Yürüyüş
dergisi bulunduramayacağımızı söylediler. Dergimizin
meşruluğunu savunmamız ve parktan çıkmayacağımızı
söylememiz üzerine masamıza saldırıp pankartlarımızı
ve dergilerimizi yırtmış, arkadaşlarımıza saldırmışlardır. Devrimcilere Liseli Dev Genç'lilere düşmanlarıymış gibi saldırıp sürükleyerek parktan çıkarmaya çalışmışlardır. Liseli Dev-Genç'liler kararlılıkla parka girip
Yürüyüş dergisini ve panelin amacını anlatmışlardır.
Kürdistan’da her gün insanlar katledilirken bize saldırmamaları, düşmana saldırmaları gerektiğini anlatmışlardır. Bugün tüm halkların ortak düşmanı emperyalizmdir. Kürt ve Türk halklarının tek kurtuluşu devrimdir. Emperyalizmle uzlaşmak değildir. Biz Liseli DevGenç'liyiz. Kürdistan’da katledilen, gözaltında tecavüze uğrayan, sokakta ortasında 12 yaşında 13 kurşunla
katledilen çocuklarımızın, tüm halkımızın hesabını sormak için mücadele ediyoruz. Bunun için bedel ödüyoruz. Ödemeye de devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm
halkımızın sorunlarını çözmez ancak müteahhitleri ve
zenginleri daha fazla zengin eder. Biz halkımızın evlerinin yıkılmaması için yıllardan beri mücadele ediyoruz
Çayan’da, Armutlu’da tuğla tuğla biz ördük evlerimizi
halkımızla beraber bedeller ödeyerek koruduk bu evleri. Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev'de evlerimizin birilerinin daha fazla zengin olması için yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Örgütlü bir halkı kimse yenemez tüm halkımızı birlik olmaya çağırıyoruz" denildi.

Dev-Genç’li Hicri Selviler
Kadıköy'de 17 Ağustos'ta açtığı Yürüyüş dergisi masasından
Berkin'in katilleri tarafından
kaçırıldı. Kadıköy karakolunda tutulmaktadır. Dev-Genç'in
bununla ilgili yaptığı açıklamada: "İşkenceci katil polisleri uyarıyoruz. Hicri'nin
başına gelecek en ufak zararın hesabını sorarız.
Baskılar, gözaltılar, işkenceler bizi yıldıramaz. Hicri
Selviler derhal serbest bırakılsın!" denildi. Hicri
Selviler çıkarıldığı Kartal Adliyesi’nden adli kontrol ile
serbest bırakıldı.

Öğrenci Meclislerinde
Birleşelim!

AKPʼnin Her Yerinden
Adaletsizlik Akıyor
Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

AKP faşizmi iktidarını sağlam bir zeminde tutabilmek adına her yola başvuruyor. Parasız eğitim için
mücadele eden arkadaşlarımızı işkencelerle gözaltına
alıp tutukluyor. Ne yaparsa yapsın, bütün baskılarına
ve politikalarına rağmen kazanan biz olacağız.
Parasız, eşit ve bilimsel eğitim için mücadelemize
devam edeceğiz. İstiyoruz, Alacağız!
Üniversite ve lise sınavları sonunda yapılan yerleştirme sonuçlarına göre Isparta ve ilçelerinde öğrenimine devam edecek olan arkadaşlarımızı Isparta - Öğrenci Meclisleri’nde örgütlenmeye davet ediyoruz. Yurt,
ev ve diğer sorunlarınızı gelin hep birlikte çözelim.

Parasız Bir Eğitim İstiyoruz Alacağız!
Eşit ve Bilimsel Bir Üniversite İstiyoruz
Alacağız!
Öğrenci Meclislerinde Örgütlenelim!
Sosyal Medya İletişim Adreslerimiz;
Facebook: www.facebook.com/isparta.meclisleri
Twitter:twitter.com/ogrencimeclis32

Isparta Öğrenci Meclisleri

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Saldırılarınız Nafile!

Tutsak Öğrencilerin Sesini
Tüm Halka Ulaştıracağız!
Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünde 18
Ağustos’ta tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için
çadır ve AVM girişine yakın bir bölgede “Tutsak
Öğrenciler Serbest Bırakılsın Dev-Genç” yazılı pankart açan Dev-Genç’lilere AKP’nin katil polisleri saat
15:30’da azgınca saldırdı. 3 Dev-Genç’liyi işkenceler
ile gözaltına aldı.
Bunun ardından yaklaşık bir saat sonra iki DevGenç’li daha arkadaşlarının gözaltına alındığı bölgenin
yakınlarında, metrobüs durağının yakınında ozalit açtılar. Slogan ve ajitasyonlar ile halka seslendiler. 5 ile 10
dakika süren oturma eyleminin ardından işkenceci

polis yine aynı şekilde Dev-Genç’lilere saldırdı.
Saldırıda iki Dev-Genç’li gözaltına alındı.

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

Bahçelievler Dev-Genç, Piknikte Buluştu
Bahçelievler Dev-Genç, 16
Ağustos’ta piknikte buluştu, pikniğe Bağcılar Dev-Genç de katıldı. Dev-Genç’liler yemekten sonra
Günay Özarslan ve Hatice Aşık’ın
göstermiş olduğu teslim olmama

geleneği hakkında konuştu.
Piknik bittikten sonra DevGenç’liler hep birlikte halk savaşçısı Hatice Aşık sahiplenmek için
hastaneye gitti. Pikniğe 15 kişi
katıldı.

“Katil Polis Mahallemizden Defol!”
Dev-Genç mahallelerimizde Berkin’nin katillerinin mahallelerimizde elini kolunu sallayarak dolaşmamaları için çağrıda bulundu.
Bununla ilgili yaptıkları açıklamada şunları söyledi:
“Halkımız! Okmeydanı devrimcilerin kurduğu ve yaşadığı bir
mahalledir. Mahallemizde AKP’nin katil polisleri
rahatça gezemezler. Berkin Elvan’ın katillerini mahallemizde gördüğümüzde kovalım,
rahatça gezmelerine izin vermeyelim.
Sivil araçlarıyla gezen halk düşmanlarının arabasının plakası “34
YR 6023”. Opel Combo aracını
gördüğümüzde mahallemizden
kovalım.” denildi.
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Katil Devlet
Diyadinʼde İki Çocuk
Daha Katletti
Hesabını Soracağız!
İzmir Dev-Genç Ağrı Diyadin
ilçesinde polisler tarafından katledilen çocuklarla ilgili 14 Ağustos’ta bir
açıklama
yaptı.
Açıklamada:
“Çözüm, müzakere, barış... Hepsi
safsata, hepsi yalan! Faşist devletin
katil polisleri Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sokaktaki halkın üzerine ateş
açmış, bu sırada bir fırında çalışan ve
fırından odun almak için dışarı çıkan
iki çocuk işçiyi katletmiştir.
Katliamın üzerini faşist devlet,
çocukları PKK’li ve ellerinde silah
olduğu yalanıyla alçakça örtmeye
çalıştı. Berkin’i ekmek almaya giderken katleden katiller, bugün de ekmek
parası için fırında çalışan iki çocuk
işçiyi infaz etti. Halkın ekmeğidir
adalet! Katlettiğiniz bu halkın çocukları, sizin elinizde silah var mıydı
diye bakmayacak. Kendi hesabını
kendisi soracak” denildi.

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

Hatice İçin Hastane Önünde Nöbetteyiz!
Sevgimizle, Öfkemizle,
Sınıf Bilincimizle, Onun Yanındayız!
TAYAD’lı Aileler
Hatice Aşık evladımız ülkemizi işNeyi sahipleniyoruz? sorularına doğru cevabı vermek her şeyi bir
gal eden Amerikan emperyalizmine
anda silaha dönüştürebilir. Nöbet
karşı gerçekleştirdiği bir eylemde
beklemek, bir slogan atmak, bir taş atyaralı olarak tutsak düştü.
mak gibi.
Biz tutsak ve şehit aileleri olarak
Beklemek, orada oturmak, düşşimdi hastane önünde Hatice için
mana ben sana geçit vermeyeceğim
nöbetteyiz.
demektir! Hedefine ulaşamayacaksın
Hatice evladımız vatana ve haldemektir. Bu yanıyla devam eden bir
kına duyduğu sevgisini, dünya
savaşın şimdi fiilen de parçasıyız.
halklarının emperyalizme olan öfDaha önce tecrite karşı mücadelekesini bu eylemiyle gösterdi.
mizde olduğu gibi...
Son mermisine kadar çatışa2000-2007 Büyük Direnişindeki
rak savaştı. Topraklarımız üzerinirili
ufaklı, basit karmaşık her eyledeki taşları silaha dönüştürdü ve dimimizde olduğu gibi...
rendi.
Tecrite karşı mücadele de aynı zaŞimdi hastanede başka bir direnimanda
emperyalizme karşı mücadeşin içinde. Biz tutsak ve şehit ailelele demektir. Biz orada yine tutsak evri olarak bu direnişin her aşamasında
latlarımızla beraber savaşın her aşaonun yanındayız.
masında vardık.
O taşını, mermisini atarken fiilen
Abdi İpekçi Parkı’nda tecrite karyanında değildik belki ama bunun bir
şı kesintisiz 3 yıl süren bir oturma eyönemi yoktur. Sevgimizle, inancımızla, umudumuzla yanındaydık
Hatice o taşları atarken.
Sınıf bilinci, hangi tarafta
Hatice’nin direnişinde fiilen yer olduğunu bilmektir
alabildiğimiz bölüm hastanedeki direnişidir. Şimdi orada bekliyoruz. Biz tutsak ve şehit aileleri
ezilenleriz, ezilenlerin
Savaşın bir başka aşamasındayız.
Ama bizim de yüreğimiz tıpkı tarafındayız.
her onurlu ve vatanını seven insanı- Sınfı kini ezilen sınıf olarak bizleri
mız gibi Hatice’nin ve Haticeler’in ezenlere karşı duyduğumuz
yanındaydı o taşları atarken.
öfkedir. Sınıf kinimizi , öfkemizi
Biz şimdi Hatice’nin direnişinin bu emperyalizm ve işbirlikçilerine
aşamasında sadece oturuyoruz ve karşı yöneltmeliyiz.!
bekliyoruz.
Nedir öfkemizin kaynağı?
Evet bazen beklemek, sadece oturBize yaşatılan acılar, yapılan
mak bir savaşma biçimidir. Bazen de
katliamlardır. Açlığa, yoksulluğa
o taşı fırlatıp atmak düşmanın üzerine...
boğup kölece koşullarda sömürüp,
Bazen halkımızın emeğini ve özvatanımızı emperyalistlere peşkeş
gürlüğünü çalanların kalbine doğru
çekmeleridir.
tüm öfkemizi mermi yapıp gönderMahir Çayan’ ın dediği gibi;
mek...
Bizi kendi topraklarımız üzerinde
Bazen bir tek taş bile atmak nasıl
köle bir halk haline getiren
etkili bir eylemse yüzünü düşmana
işbirlikçileridir kinimizi büyüten,
dönerek beklemek de bir eylemdir.
öfkemizin sebebi olan!
Kim için? Kime karşı?

lemi gerçekleştirdik.

20 Ekim 2000’den 17 Ocak
2007’ye kadar, evlatlarımızın
yanında, vatanımızın ve halkımızın yanında, emperyalizme
ve işbirlikçilerine karşı, tecrite
karşı;
3 yıl, 40 ay, 160 hafta, 1230
gün, 13 mevsim boyunca oturduk.
Büyük direnişte şehit sayımız
122’ ye doğru ilerlerken, adım adım
bedellerimiz büyürken...
Biz şehitlerimizin sayısı kadar tabutlarımızla beraber AKP iktidarının
kapısına gittik. Tabutlarımızla oturduk. Bazen mezarların içine gömdük
kendimizi...
Bazen kafeslerin içine girdik...
Mezarı ya da kafesi sembol yaparak
zulmedenlerin önüne yatırdık bedenlerimizi...
Bu savaşı büyütüyoruz.
Kime karşı olduğumuzu bilerek,
kimin yanında olduğumuzdan emin
olarak; evlatlarımıza da halkımıza da
sahip çıkmaya devam ediyoruz.
Bugün bir hastane önünü kendimize mevzi; Hatice evladımız gibi yüreğimizdeki sevgiyi zulme silah yapıyoruz.
Halkımız; gençler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, işçiler, memurlar, esnaflar,
işsizler, ev kadınları, sanatçılar... her
meslekten, her milliyetten, her inançtan halkımız!.. Bizimle oturun bu
mevzimizin önünde. Hatice için birlikte
nöbet tutalım. Onun yanında olalım!

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

Bir nöbet de silahtır...
Beklemek de bir silahtır.
Kime karşı, kimin yanında olduğumuzla ilgilidir. Bizim nöbetimiz Hatice’nin başucunda,
onun yanında ve emperyalistlerin karşısındadır.

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015
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Devrimci;
Hayatı ve Halkı Örgütleyendir!
Örgütlediğimiz Her İnsan
Düşmana Vurduğumuz Darbedir!

Bir kadronun tanımını yaparken asgari
üç özellik sayarız:
1- Marksist-Leninist formasyon;
2- Asgari düzeyde askeri bilgi;
3- Ajitasyon-propaganda ve örgütleyicilik.
Halkız, halktan biriyiz, halkın öncüsüyüz ve halkı
örgütlemekle yükümlüyüz.
Halk günlük yaşamda birçok sorunla karşılaşmakta,
başta açlık, yoksulluk, işsizlik olmak üzere türlü sıkıntılar
yaşamaktadır. Mahir Çayan'ın ifadesiyle 'günlük maişet
derdi' dışında bir şey düşünemez olmuştur. Bu durum
apolitikleşme ve yozlaşmayı beraberinde getirmektedir.
Öyleyse ilk işimiz apolitikleşme ve yozlaşmaya karşı
mücadele etmek, halkın günlük yaşamdaki sorunlarını
örgütlülükle çözebileceğini göstermektir. Nasıl yapacağız?
Kurumlarımızın olduğu yerlerde, kurumlarımız ideolojimizin aynası olmalıdır. Düzenli açıp kapamaktan temizliğine, faturalarının ödenmesinden örgütlediğimiz
faaliyetlere kadar her şey disiplinimizi, değerlerimizi,
ciddiyetimizi, halk ve vatan sevgimizi yansıtmalıdır.
Kurumlarımıza gelen herkese burjuvazinin yaşam tarzı
ve ilişkilerinin alternatifini sunabilmeli; onları en kısa
sürede çok çeşitli biçimlerdeki kollektif yapılar içine
alabilmeliyiz. Bu kollektif yapılar, demokratik komiteler,
okuma grupları, kültürel faaliyet grupları gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Burada önemli olan kollektif bir ilişkiler
ağının içine girmesini sağlayabilmektir. Çünkü ancak
kollektif bir yapının parçası olduğunda onu örgütlemekte
daha somut bir adım atmış oluruz ve ancak bunu yapabildiğimizde o devrimcilerde, Cephe'de aradıklarını tam
olarak bulabilir.
Kurumumuz yoksa açma hedefiyle çalışmalı, çatkapı
ve aile ziyaretlerini aksatmamalı, yapacağımız etkinlikler
için alternatif yerler (sendika, oda, yöre veya Alevi dernekleri, kafe veya düğün salonu vb.) bulabilmeliyiz.
Ayrıca faaliyet yürüttüğümüz bölgenin, varsa şehit ve
tutsak aileleriyle özel olarak ilgilenmeli, dergilerini
düzenli götürmeli, gündemimize taşımalı, eylem ve etkinliklerimize gelmelerini sağlamalıyız. Onları, kitle çalışmamızın bir parçası haline getirmeli, evlatlarının,
uğruna bedel ödedikleri düşünceyi yaymaya ikna etmeli,
örgütümüzün parçası yapabilmeliyiz. Bu açılardan bakıldığında, örgütleyicilik esas olarak kollektif bir iştir.
Örgütün bütününün örgütleyiciliğidir.
Çalıştığımız yerdeki örgütsel durumumuzu ne belirler?
Ne kadar örgütlendiğimizi; kaç dergi dağıttığımız, ey-

lem-etkinlik-anmalarıNe kadar örgütlendiğimizi; kaç
mıza kaç kişi kattığıdergi dağıttığımız, eylem-etkinlikmız, operasyon ve şeanmalarımıza kaç kişi kattığımız,
hitliklerde kaç insanın
operasyon ve şehitliklerde kaç inyanımızda olduğu, kaç
sanın yanımızda olduğu, kaç yeni
yeni ev ilişkisi çıkardıev ilişkisi çıkardığımız, kaç insanı
ğımız, kaç insanı CepCepheli yaptığımız, kaç eğitim gruheli yaptığımız, kaç eğibumuzun, kaç milisimizin olduğu,
tim grubumuzun, kaç
kaç komite kurduğumuz, kaç yeni
milisimizin olduğu, kaç
insana görev verdiğimiz, gençlik
komite kurduğumuz,
çalışması yapıp yapmadığımız, kaç
kaç yeni insana görev
insanı kadrolaştırdığımız belirler.
verdiğimiz, gençlik çalışması yapıp yapmadığımız, kaç insanı kadrolaştırdığımız belirler. Bunun
için kendimizi ve halkımızı sürekli eğitmek, beynimizi
zinde tutmak, devletin halk düşmanlığını teşhir edip tek
kurtuluşun Cephe öncülüğünde yapılacak devrimde olduğunu anlatmaya yoğunlaşıp politika üretmek zorundayız.
Bölgemizde veya merkezi operasyonlarda, şehitliklerde,
ani gelişen olaylarda refleks tavır gösterebilmeliyiz. Yazılamalarımızla, pankartlarımızla, korsan eylemlerimizle,
milislerimizle, basın açıklamaları, protesto faksları, basın
açıklamaları, imza kampanyaları düzenlemeli, halkın
politikleşmesine hizmet edecek, hesap sormaya yöneltecek
bir tarzı yerellerde de hayata geçirmeliyiz.

Sonuç olarak;
1- Tek tek kurulan ilişkilerde veya kitle karşısında
hepimiz örgütü temsil ettiğimizi unutmayacağız.
2- Her insanımız, bulunduğu ilişkiler, birimler
içinde kendisinin 'öncü' bir rolü olduğunun bilinciyle
davranmalıyız.
Örgütlülüğümüz, alanlara bu bilince sahip kadrolar,
savaşçılar aracılığıyla iner. Öncülük alanlara, sokaklara, işyerlerine, fabrikalara ineceğiz. Aksi takdirde
devrimciliğimiz bürokratlaşır, altı boşalır.
3- Sürekli pratiğin içinde olacağız. Her alan ve
birimde kendi pratiğimizin muhasebesini yapıp eleştiriözeleştiri mekanizmasını işleteceğiz. Örgütlediğimiz her
insan, daha çok pratik, daha çok eylem demektir.
4- Devrimci halkı ve hayatı örgütleyendir. Örgütlediğimiz her insan, düşmana onlarca darbedir. Faaliyetimizin odağında örgütleme-örgütlenme olacak.
Örgütlenmenin, iktidar iddiamız ve devrimimizin cisimleşmiş hali olduğunu unutmayacağız.
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ADALETSİZLİĞİN ANASI
ÖZEL MÜLKİYETTİR!
ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR
Özel mülkiyetin, dolayısıyla sınıflı
toplumların var olmasıyla birlikte
adaletsizlik de var olmuştur. Bir sınıfın diğerini sömürerek hayatta kaldığı bir düzende, adalet kesinlikle
yoktur, olamaz.
Eşitlik, özgürlük ve adalet daima
insanlığın ilerici kesiminin rüyası
olmuştur.
Geçmişin birçok toplumsal hareketi 18. ve 19. yüzyılın burjuva devrimleri de bu bayrak altında olmuştur.
Fakat;
1- Üretim araçlarının özel mülkiyeti olduğu sürece,
2- Sömürenler ve sömürülenler
olduğu sürece,

3- Ezenler ve ezilenler olduğu
sürece, SINIFLARA bölünmüş bir
toplumda bu rüyanın gerçekleşmesi
OLANAKSIZDIR.
Sadece üretim araçlarının toplumsal mülkiyet halini aldığı koşullarda, insanın insan tarafından
sömürülmesinin olanaksız kılınması
ile İNSANLAR biçimsel olarak değil
gerçek anlamda eşit olacaklardır.
Adalet o zaman gerçekten var olacaktır.
Üretim araçlarının özel mülkiyetinin ortadan kaldırılmasıyla, sosyalist
toplumsal mülkiyet ortaya çıkar. Her
toplum kendi adalet sistemini yaratır.
Emek gücü ile üretim araçları
arasında uzlaşmanın olmadığı; yani
açın olmadığı bir düzende olacaktır
adalet.
Emek, insanın insan tarafından
sömürülmesinin ortadan kaldırıldığı
bir düzende gerçek değerini bulacaktır.
Kapitalist sistemde emekçi aşa-

ğılanırken, sosyalist sistemde emek
en yüce değer olacaktır. Emeğin
değerinin bilinmesi, adaletin sağlanması anlamına gelir.
Emek düşmanı burjuvazinin adaletine inanmak burjuvazinin cellatları
ile aynı suçu işlemektir. “Burjuva
demokrasisi”, gerçekte demokrasi
için değil; bu demokrasinin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engellemek içindir.
Burjuvazinin adaleti, geceleri gırtlaklarına çökmesinden korktukları
halkın imhası için çalışır. Onu zararsız
hale getirmek için, halkı böler parçalar, arasındaki dayanışmayı yok
eder.
Burjuva "adaletinin" karşısına
halkın adaletini, sömürünün karşısına halkın dayanışmasını koymalıyız.
Adalet, adaletsizliği yok ederek
hayatta kalacaktır. Adaletin can damarlarını halkın adalet savaşçıları
besliyor, besleyecek.

Katil Polisler Mahallelerimize Ellerini Kollarını Sallayarak Giremeyecek!
AKP’nin eli kanlı katil polisleri mahallelerimize
yönelik baskı ve saldırılarını sürdürüyor. Siyasi olarak
ölü durumda olan katil polisler, 16 Ağustos’ta bir siyasi
hareketin korsan eylemini bahane ederek zırhlı akrep
araçlarıyla Okmeydanı’nda terör estirdi.
Polis, Halk Meclislerinin düzenlediği Tokatlılar etkinliğinden dağılan halkın, Halk Cephelilerin, HHB’li
avukatların üzerine biber gazı ve plastik mermi sıktı.
Okmeydanı’nda Sibel Yalçın Parkı’nda oturan halka gaz
bombasıyla saldırdı, mahallede elektrikler kesildi. Mahallede bulunan Gençlik Federasyonu binası da saldırılan
yerlerden oldu. Cepheliler saldırıyı cevapsız bırakmadılar.
Molotof ve taşlarla polisle çatıştılar. 03.00’a kadar süren
çatışma sonrasında da Cepheliler sabaha kadar nöbet
tuttular, devriye attılar.
Okmeydanı Halk Cephesi 17 Ağustos’ta saldırılarla
ilgili: “Açıkça ilan ettiniz ve biliyoruz; yönetememe
krizi içerisindesiniz, siyasi olarak ölü durumdasınız ve
bu nedenle tek politikanız tek yapabildiğiniz halka karşı
terörü büyütmek. Halka karşı savaş ilan ettiniz ve
saldırıyor, katlediyorsunuz. Defalarca kez söyledik ve
söylemeye devam ediyoruz: Baskı ve saldırılarınız, katliamlarınız, kontrgerilla yöntemleriniz sonuç vermeyecek.
Halkı sindiremeyecek, teslim alamayacaksınız. Buna
gücünüz yetmez. Çünkü biz varız; teslimiyet dayatmasına

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

karşı kendini feda eden Günay Özarslan’lar var bu
ülkede. Emperyalist imha politikalarınız, faşist devlet
terörünüz sonuç vermeyecek. Buna gücünüz yetmez.
Herkes emperyalizmle uzlaşma yoluna da girse, biz
Anadolu ve dünya halklarının anti-emperyalist öfkesini
ve direngenliğini kuşanıp emperyalistleri en güvenli karargâhlarında vurmaya devam edeceğiz!
AKP’yi ve eli kanlı halk düşmanı polislerini uyarıyoruz!
Mahallelerimiz üzerindeki baskı ve saldırılara son verin.
Mahallelerimizi hedef göstermekten vazgeçin! Mahallelerimize girmeye çalışmayın! Her koşulda halkımızla
birlikte direneceğimizden şüpheniz olmasın. Ve bilin ki
direnmekle de kalmayacağız. Mahallelilerimizde halkın
adaleti sizi bekliyor olacak” açıklaması yaptı.

Katil Polis Mahallemizden Defol!
Güzeltepe Mahallesi’nde 15 Ağustos’ta “Halkın Esnafları Kooperatifi” afişi ve bildiri dağıtımı sırasında
katil sürüleri 2 akreple Halk Cephelileri takip edip
gözaltına almaya çalıştılar. Halkın sahiplenmesiyle elleri
boş döndü. Çayan Halk Cephesi yaptığı açıklamada:
“Halkın sahiplenmesini hazmedemeyen çocuk katilleri
Güzeltepe sokaklarında Halk Cephelileri arıyorlar. Halkımız bizimle olduğu sürece günlerce arasanız da bizi o
kanlı ellerinizle boş döneceksiniz.” denildi.

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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Avrupa’da
Steve'in Direnişi Dışarısıyla İçerisiyle
Birlikte Direnilerek Kazanıldı!
Camron’a Bir Mektup Verdi.
14 Ağustos Cuma günü
sabah 10:00’dan akşam
17:00’a kadar başbakanlık
önünde protesto yapıp bildiri dağıtan komite üyeleri
saat 16:00’da başbakanlığa
mektuplarını bıraktılar.

Londra

Stephen Kaczynski’ye Özgürlük Komitesinin 8 Ağustos
Cumartesi günü açtığı çadır, 16 Ağustos Pazar günü bir araya gelinerek, zafer coşkusu paylaşıldı.Yaklaşık 40 kişinin
katıldığı zafer kutlaması yapıldı.
Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

Londra:
Stephen Kaczynski inançla, kararlılıkla, umut ve bilinçle direndi ve zafer kazanıldı.“Direnen Kazanır”ı bir kez daha
gösterdi dünya halklarına. Stephen Kaczynski’ye Özgürlük
Komitesi, her çarşamba olduğu gibi bu hafta da Türkiye elçiliği önünde zafer sloganlarını attı coşkuyla. Komite üyesi İrlandalı ve İngiliz dostlarımız da oradaydı.Türkçe ve İngilizce atılan sloganlarla eylem bitirildi.
Steve Özgürlük Komitesi, İngiltere Başbakanı David

Avusturya Anadolu
Federasyonu Kongresi
Yapıldı!
15 Ağustos'ta Federasyon Yönetici ve üyeler Federasyon merkezinde biraraya geldiler. İki bölümden oluşan kongre öncelikle Federasyonu’nun 11 yıllık çalışmaları
anlatıldı. ''IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES TEK YÜREK''
konser üzerine konuşuldu konser çalışmaları için komiteler kuruldu.

Dergimizi Daha Çok
Sahiplenmeliyiz!
Her hafta Cumartesi olduğu gibi bu hafta da iki ayrı
mahallede saat 14.00–16.00 arası stantlarımız yerini aldı.
Wood Green’de 11 Yürüyüş Dergisi, 1 Grup Yorum CD’si
ve Edmonto’da 7 Yürüyüş Dergisi halklara ulaştı.
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HOLLANDA:
Hollanda'nın Den Haag şehirinde bulunan İngiliz konsolosluğu önünde 17 kişinin katıldığı
protesto eylemi gerçekleştirildi.

Londra

Hamburg:
Hamburg Halk Cepheliler 11 Ağustos 2015 tarihinde saat
18.00’da Türkiye Konsolosluğu önünde 15 kişinin katıldığı özgürlük eylemi gerçekleştirdi.

Bizim Sofralarımız
Emperyalizmin Bencilliğine
Karşı Duran Değerlerimizdir!
Avrupa emperyalizminin her gün her dakika bencilliği,
apolitikliği yaydığı bir ortamda sofralarımız onlara karşı koyuştur. Apolitikliğe karşı duyarlılığı ve sahiplenmeyi örgütlediğimiz eylemlerdir kahvaltılarımız…
İşte bu kahvaltıların biri, 16 Ağustos günü Köln Sanat
Atölyesi’nde gerçekleşti.Güncel siyasi duruma ilişkin sohbetlerin de yapıldığı kahvaltıda, 23 Ağustos günü Grup Yorum konserine yönelik halk toplantısının nasıl örgütleneceği
üzerine konuşuldu. Toplantıya 25 kişi katıldı.

Teslim Olmayanlar
Asla Unutulmaz!
Avusturya’nın Graz şehrinde Günay Özarslan için anma
programı yapıldı.Tüm devrim şehitleri için saygı duruşuyla
başlayan anma 456 No’lu açıklamanın okunmasıyla devam
etti. Toplam 40 kişinin katıldığı program yapılan sohbetlerle devam etti.

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ONURDUR!

Anadolu Federasyonu Yaz Kampı Sona Erdi

KAPİTALİZMİN KÜLTÜRÜ KARŞISINDA
BİZ VARIZ!

Anadolu Federasyonu ve Anadolu Gençlik tarafından düzenlenen ve
25 Temmuz'da başlayan “Aile ve
Gençlik Yaz Kampı”, 7 Ağustos'ta
sona erdi.
145 kişinin katıldığı kamp, alternatif bir tatil anlayışının hayata geçirilmeye çalışıldığı bir kamp oldu.
Kampın son günleri de oldukça
yoğundu. Bir akşam, gençlerin kamp
boyunca yaptıkları etkinliklerin sunumuna ayrılırken, 6 Ağustos Perşembe akşamı yapılan kampın son
gece eğlencesi, gençlerden ve ailelerden hemen herkesin sahneye çıktığı geniş katılımlı bir gece oldu.
Kampın çocukları da sahneye çıktılar bu gecede ve hayallerindeki
dünyayı tasvir ettiler. Kimisi çikolatanın ücretsiz olduğu bir dünya istedi, kimisi dünyadan tüm sınırların kaldırılmasını...
Kampın son günü ise elbette hem
bir vedalaşma, hem de bir değerlendirme sohbetine ayrılmıştı. Değerlendirmenin en çarpıcı noktalarından
biri, kampın çocuklarımız için anlamını özetleyen değerlendirmeydi.
Kamp, çocuklar için gerçekten
de bir "özgürlük adası" gibi idi. Kapitalizmin dört duvarın arasına hapsettiği ve sonra da dört duvar arasın-

da boğulup dengesizleşen her çocuğa "hiperaktif" teşhisi koyup hasta
muamelesi yapmasına karşılık olarak;
onların tüm yaratıcılıklarını, enerjilerini ortaya çıkaran bir kamp yaratılmıştı.
Sonuç olarak kapitalizmin tatil
anlayışına alternatif olma iddiasıyla
yaptığımız kamp, bu amacına büyük
ölçüde ulaşarak sona erdi. Grup Yorum üyelerinin katılımı ve katkılarıyla,
Federasyon üyelerinin yargılandığı
mahkemeye heyet gönderilmesiyle,
gençliğin coşku ve dinamizmiyle,
çocuklarımızın çokluğuyla güçlenen
kampın ardından şunu daha kesin olarak söyleyebiliriz: alternatif olarak sa-

dece BİZ VARIZ!
Her Anadolu Federasyonu üyesi,
bu iki kelimeyi, hayatın her alanında
daha büyük bir cüretle ve kendine güvenle söylemeli: BİZ VARIZ!
Irkçılığın karşısında BİZ VARIZ!
Yozlaşmanın karşısında BİZ VARIZ!
Hak ve özgürlüklerin yok edilmesi
karşısında BİZ VARIZ!
Emperyalizmin kimliğimize,
inançlarımıza, onurumuza yönelik
saldırıları karşısında BİZ VARIZ!
Ve evet:
Kapitalizmin bencilliği, bireyciliği, tüketim kültürü, vefasızlığı, asalaklığı karşısında BİZ VARIZ!
Bencilliğin karşısında paylaşımımızla, bireyciliğin karşısında fedakarlığımızla, kolektivizmimizle, tüketim kültürü karşısında lüksten, israftan uzak duruşumuzla, vefasızlığın
karşısında dostluğumuzla, asalaklığın
karşısında emekçiliğimizle
BİZ VARIZ!
Avrupa'daki tüm halkımızı ve
gençliği, gelecek yıl yine aynı tarihlerde yapılacak olan Anadolu Federasyonu ve Anadolu Gençlik kampına davet ediyoruz.

Sayı: 483

Yürüyüş
23 Ağustos
2015

Irkçılığa Karşı
Mücadeleyi Yükseltelim!
Bremen'de, çevre şehirlerden gelen yaklaşık 800 kişinin katıldığı, Irkçı Baskılara Karşı yürüyüş düzenlendi. Eyalet içerisinde faaliyette
bulunan antifaşist toplum örgütlerinin düzenlediği yürüyüşe, Bremen
Halk Komitesi ve Hamburg DevGenç de kızıl bayrakları ve 'Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek, Tüm
ırkçı Örgütler Yasaklansın, Nsu Çetesinin Katilleri Cezalandırılsın, Ya-

bancı Düşmanı Yasalar Kaldırılsın'
yazılı pankartlarıyla katıldı.Anadolu Federasyonu üyeleri devrimci
tutsaklarımızın, mahkeme süreci ve
mahkeme sonuç bildirgesiyle beraber, emperyalistlerin baskı altına
almak için kendi çıkarları adına silahlandırdığı halklara neler yaptığını anlatan 750 adet bildiri, yürüyüşe katılanlara ve yürüyüşü izleyenlere dağıtıldı.

DEVRİMCİLERİN ELİNDEKİ TAŞ HALKIMIZIN ONURUDUR!
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“Mahir Çayan sempatizanı olarak yetiştirildik. Haksızlığın
olduğu yerde asla yerimizde durmamak kaydıyla...”
Hülya Şimşek

31 Ağustos - 6 Eylül

Ekrem Akın Savaş

Ekrem Akın SAVAŞ
31 Ağustos 1992’de İstanbul Reşitpaşa’daki evinde polis tarafından pusuya düşürüldü. Tüpgazını silah yaparak direndi ve
şehit düştü. Dev-Genç’in yönetici kadrolarındandı.

Hülya ŞİMŞEK
4 Mart 1963’te Erzincan’da doğdu. Pir
Sultan ve Mahir sevgisiyle büyüdü, kendi
deyimiyle “15 yaşından beri katıksız bir
anti-faşist” tir. Anadolu TAYAD’ın kurucu
üyelerinden biriydi. F Tipleri gündeme geldiğinde, Bursa’da destek eylemine başladı.
Hülya Şimşek
Tutuklandı. Eylemini bırakmadı. Tahliyesinin
ardından Küçükarmutlu’ya gelerek Ölüm
Orucu’nu orada sürdürdü. 31 Ağustos 2001’de, Ölüm
Orucu’nun 286. gününde Armutlu’daki direniş evinde
şehit düştü.
Ali Rıza KARAGÖZ
1968 doğumlu olan Ali Rıza, Sivaslı
yoksul bir Kürt (Zaza) ailesinin çocuğuydu.
Ailesinin maddi durumu nedeniyle öğrenimini lise ikinci sınıftan itibaren terk ederek
yaşamını işçi olarak sürdürdü. Gazi halkının
faşizme karşı mücadelesi içinde büyüdü.
Ali Rıza Karagöz Militanlığı ve mütevaziliğiyle tüm Gazi halkının sevdiği, saygı duyduğu bir devrimciydi.
1990 yılından beri Devrimci Sol üyesi olarak profesyonel
devrimcilik yaptı. Bir dönem mahalli bölgelerde, gecekondu
semtlerinde örgütlenme faaliyetleri sürdüren Ali Rıza, bu
süreçte birim çapında çeşitli sorumluluklar da üstlendi.
1991 sonunda SDB üyesi olan Ali Rıza, Temmuz 1992’de
Birlik Komutanlığı görevini üstlendi. 1 Eylül 1992’de İstanbul Avcılar’da bir işkenceci polisin cezalandırılması
eyleminde şehit düştü.
Fatma Tokay KÖSE
14 Eylül 1967’de, Elazığ-Alacakaya Çataklı Köyü’nde doğdu. 1987’de Hacettepe
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğrenciyken
devrim mücadelesine katıldı. 1990’a kadar,
gençlik örgütlenmesinde yer aldı. Bir süre
sonra illegal örgütlenmede Kırşehir, Nevşehir
Fatma Tokay Köse
ve Kırıkkale sorumlusu olarak görevler üstlendi. 1994’te tutsak düştü. 19-22 Aralık Katliamı’nın ardından Kütahya Hapishanesi’ne sevk edildi. Burada 6.
Ölüm Orucu Ekibi Direnişçisi olarak Ölüm Orucu’na
başladı. 31 Ağustos 2002’de şehit düştü.

Asuman Koç

Aydemir Şahin

Hülya Ateş

Nurhan Azak

Asuman KOÇ
Aydemir ŞAHİN
Hülya ATEŞ
Nurhan AZAK
Orhan KORKUT
1994’ün 3-4 Eylül günleri boyunca DerOrhan Korkut
sim’in Çemişgezek İlçesi’ne bağlı, Ulukale
Köyü Arasor Deresi mevkiinde süren çatışmalarda şehit
düştüler.
Aydemir Şahin: 1970 yılında Malatya’nın Hekimhan
İlçesi’ne bağlı Karaçayır Köyü’nde doğdu. Hekimhan
Meslek Lisesi’ni bitirdi. Okul ihtiyaçlarını karşılamak ve
ailesine maddi destekte bulunmak için hem okur hem de
çalışırdı. Devrimcileri tanıdıkça mücadeleye her geçen
gün daha fazla bağlanarak, kısa sürede Devrimci Sol saflarında yerini aldı. Israrıyla, mücadelesiyle, örnek kişiliğiyle
1993 Mart’ında gerillaya katıldı. Katledildiğinde grup komutanıydı.
Hülya Ateş: Hülya, 1977 Hozat doğumludur. Bir emekçi
olarak büyüdü. İlkokuldan sonrasına gidemedi ama Anadolu
halk gelenekleri okulunda yetiştirdi kendini. Düzenin
kadına biçtiği rolü daha küçük yaştan itibaren reddetti.
İnisiyatifli, herkesin yardımına koşan, sözünü sakınmayan
bir genç kız olarak yetişti. Devrimci Sol gerillalarıyla
tanıştı. 1993 Temmuz’unda gerillaya katıldı.
Orhan Korkut: Orhan, 1974 Kahramanmaraş doğumludur. İlkokulu bitirdikten sonra, yaşamının büyük bölümü
Dersim’de geçmiştir. Dersim’de akrabalarının yanında
kaldığı sırada devrimcileri, gerillaları tanımış ve gerilla
olmaya karar vermiştir. 1993 Ekim’inde gerillaya katıldı.
Bir halk kurtuluş savaşçısı olarak ölümsüzleşti.
Nurhan Azak: Nurhan, 1974 Pertek doğumludur. Devrimcilerle 1991’de lise ikide iken tanıştı. 1992’den itibaren
Devrimci Sol’cularla birlikte hareket etmeye başladı. Köyünde, Liseli Gençlik içinde, Pertek’te görevler aldı, sorumluluklar üstlendi. Haziran 1993’te gerillaya katıldı.
Asuman Koç:Asuman, 1971 Çemişgezek doğumludur.
Okulu olan ama öğretmeni olmayan bir köyde yaşadığı
için okula gidemedi. Okuma-yazmayı kardeşlerinden
öğrendi. Çocukluktan beri devrimcilerle iç içeydi. 198084 yıllarında köylerine gelen Devrimci Sol gerillalarını
tanıdı. Amcası Hayri Koç da bir Devrimci Sol’cuydu.
1991’de Devrimci Sol gerillalarından Nazım Karaca ve
Mürsel Göleli’yle tanıştı, onlardan çok etkilendi. 1993 Nisan’ında gerillaya katıldı. Bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Asuman Koç’u
Anlatıyor:
Asuman, Devrimci Sol gerillalarını çocuk yaşta iken tanımıştı. Onlara o zamandan gönül vermişti. Amcası da Devrimci
Sol gerillasıydı. Gerillalar evlerine sürekli gelirlerdi. Asuman
da hep onlar gibi olmak isterdi. Büyüyünce gerilla olmak.
Asuman bu umudu hep canlı tutmuştu.
Asuman Dersimli’ydi. Ailesi Kürt milliyetindendi. Dedesi, ‘38 katliamını görmüştü. Zulme karşı savaşmıştı.
O günleri Asuman’a hep anlatırdı. Asuman, masal
diye bunları dinlemiş, devlete karşı kinlenmişti.
Hayri Koç, Asuman’ın amcasıydı. O da ‘91’de
halk düşmanlarından hesap sorarken şehit
düşmüştü.
Asuman çocukluğunda bir söz vermişti:
“Mutlaka bu düzene karşı savaşacağım...”
Çocuktu ama, o da Sibel, Adalet gibi
zulmü erken tanıyanlardandı. Erken büyüyenlerimizdendi. İşte o zaman verdiği
sözü, amcasının mezarı başında yineledi:
- “Mutlaka bu düzene karşı savaşacağım, hesabını soracağım.”
Asuman, Devrimci Sol gerillalarını amcasının şehit düşmesinden sonra görmüştü
tekrar. Çocukluğundan beri beklediği umut
olan gerillalar şimdi karşısındaydı. Devrimci
sol gerillası olma isteğini, gerillalar evlerine
her geldiğinde belirtiyordu. Okuma yazması
yoktu. Ama zulmü görmek için okumaya gerek
yoktu. Komutanımız Nazım (Karaca), Asuman’a daha
gerillaya katılmadan öne okuma yazmayı öğrenmesi için bir
kitap vermişti. Harfleri göstermiş ve kitabın sayfalarına bakarak
yazmasını söylemişti. Asuman böyle çalışmıştı.
Birgün evlerinde üç Devrimci Sol gerillası kalıyordu.
Köye asker gelmişti. Asuman hemen eve bitişik olan merege
(samanlık) gerillaları saklar. Saklarken, ortalık toz-duman
içinde kalmıştır. Bir asker gelir ve “buraya kimi sakladınız”
diye bağırır. Tam o anda da samanlıkta bir keçi vardır.
Asuman hiç heyecanlanmadan, “görüyorsunuz ya, keçi var,
ondan bile korkuyorsunuz” der. Askerler, Asuman’ın soğukkanlı
tavrından dolayı ikna olur ve gider. Asuman gerillaları korumanın mutluluğu ve gururu içindedir. Çünkü gerillalar onun
her şeyidir.
Asuman’ın çocukluğundan beri umutla beklediği an gelmiştir. ‘93 Temmuz ayında. Asuman da artık bir halk kurtuluş
savaşçısıdır.
Ailesi, Asuman’ı gerillaya, düğüne bayrama gönderir gibi
uğurlamıştı. Ailesi de sürekli baskı görmüştü. 12 Eylül’den
sonra yoğun baskı yaşamışlardı. Evlerinden çıkarılmışlardı.
Babası defalarca gözaltına alınmış, işkence görmüş, dövülmüştü.
Şimdi bunları reva gören düzene karşı kızlarını dağlara,
savaşa gönderiyorlardı. Gururla bakıyorlardı kızlarına. Asuman’ın yüreği halkına olan bağlılığı, zulme olan kini ve
savaşma azmiyle çarpıyordu.
Asuman gerillada... Burada bağlılık, fedakarlık ve cesaret
olarak somutlanır. Gerillaya katıldığı günden şehit düştüğü

ana kadarki yaşamı dopdolu ve kahramanlıklarla doludur.
Asuman gerillaya katılmadan önce başladığı okuma yazma
isteğini gerillada da sürdürmüştü. Özellikte karargahta
sayfalarca kitabı bakarak yazmış, okumuştu. Bu ısrarı, özverisi,
çabası ve tuttuğu işi kopartan yönüyle tamamen okuma
yazmayı öğrenmişti.
Asuman, köyleri gezdikçe Dersim halkının çektiği acıları,
baskıları daha iyi görüyordu. Halkına daha da bağlanıyordu.
Kurtuluşa olan inancı artıyordu. O, halkının bir parçasıydı.
Onlardan öğreniyor, onlara öğretiyordu. Halkla rahat diyalog
kurabiliyordu. Baskıyı, sömürüyü onlara anlatıyordu. Neden
savaştığımızı, herkesin savaşması gerektiğini de... Okuma
yazmayı bilmezken katılmıştı gerillaya. Ama kendini hızla
yetiştiriyordu. Okuyor, yazıyor, konuşuyor, tartışıyor,
her türlü işi yapıyordu.
Asuman her zaman coşkulu ve morallidir.
Görev bilinci onda somutlanıyordu. “Bu işi
yapamam, bu çanta ağır, bu yol çok uzun,
açlık, yorgunluk” dememişti. Her göreve
gönüllü talip oluyordu. Asuman mevzi
kazar, sığınak kazar, odun toplar, yük taşır,
yoldaşlarıyla tartışır, halka anlatır, her işi
yapardı.
‘94’ün Ağustos ayında Çemişgezek’te
faaliyet yürüten Hayri Koç Müfrezesi’nin
savaşçısıydı. Çemizgezek’in faaliyet yürütülen köylerini tanıyordu. Kendi köylerine
de sık sık gidiyorlardı. Kendi köylerine
gittiklerinde akrabaları, ailesi ve köylüler
Asuman’ı görmeye gelirlerdi. Genç kızlar
ona hayranlıkla bakıyorlardı. Onunla konuşuyor, etrafını çembere alıyorlardı. O da onlara
anlatıyor, öğretiyordu. Asuman’ın kendi dönüşümündeki ısrarı herkes tarafından örnek alınmalıdır.
‘94 yılının 2 Eylül akşamı kendi köyü olan Axtük’e
gitmişlerdi. Köylülerle konuştuktan sonra araziye çıktılar.
Ertesi gün Ulukale Köyü’ne gideceklerdi. Görevleri kışlık
ihtiyaçları toplamaktı. Asuman da herşeyiyle bu göreve yoğunlaşmıştı.
Müfreze 3 Eylül günü akşam üstü yola koyulur. Düşman
da Ulukale Köyü’nün etrafına pusu atmıştır. Müfreze köyün
üstündeki yamaca ulaştığında asker onları görür. Onlar da askerleri görür. Ve geri dönerler. Ne var ki asker döndükleri
yerde de vardır. İki yönlü ateş başlar. Asuman ilk vurulanlardandır. Yaralanmıştır. Yanındaki yoldaşı Nurhan (Azak) koşar,
Asuman’ın yarasını sarar. O anda bile yoldaşlarına moral
verir. Ailesine ve diğer yoldaşlarına son sözlerini söyler:
“Ailemi çok seviyorum. Onlara selamlarımı söyleyin. Kardeşlerimi benim yerime öpün. Yoldaşlarımı tek tek öpün
yerime. Selamlarımı iletin. Hepinizi, partimi, halkımı çok seviyorum.”
Ölüm anı geldiğinde bile, yoldaşlarını, halkını düşünmeyi
Sabo’lardan, Eda’lardan öğrenmişti. Onlara layık olmuş, bayrağımız ülkenin her tarafında dalgalanacak sözlerini dersim
dağlarında yerine getirmişti. Geleneklerimizin, değerlerimizin
bir halkası olmuştu. Son anlarında ölesiye sevdiği yoldaşlarına
ve halkına selam göndermeyi unutmamıştı. O selam, kurtuluşa
olan inancın, halkına olan bağlılığın, sevginin selamıdır. O
selam, “Yoldaşlar savaşa devam, kazanacağız” sloganıdır. O
selam, genç kızlarımıza, kadınlarımıza Parti-Cephe saflarında
savaş çağrısıdır.

Kıssadan Hisse
Görebilmek...

Şiir
BUĞDAYIN TÜRKÜSÜ
Halkım ben,
parmakla sayılmayan
Sesimde pırıl pırıl bir güç var
Karanlıkta boy atmaya
Sessizliği aşmaya yarayan
Ölü, yiğit, gölge
ve buz, ne varsa
Tohuma dururlar yeniden
Ve halk, toprağa gömülü
Tohuma durur bir yerde
Buğday nasıl filizini sürer de
Çıkarsa toprağın üstüne

Adamın biri, ilk defa gittiği küçük
bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa:
- Buraların yabancısıyım demiş.
Parkın hemen yanıbaşındaki fırını arıyorum, çok yakın olduğunu söylediler.
Çocuk, arabanın penceresini iyice açtıktan sonra:
- Ben de buraya ilk defa geliyorum, demiş. Ama sağ tarafa gitmeniz
gerekiyor herhalde.
Adam, çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş ister istemez:
- Ihlamur çiçeklerinin kokusunu
duymuyor musunuz, diye gülümsemiş çocuk. Kuş cıvıltıları da oradan
geliyor zaten.
- İyi ama, demiş adam, bunların
parktan değil de tek bir ağaçtan gelmediği ne malûm?
Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun
koku gelmez, diye atılmış çocuk.
Üstelik, manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsanız,
fırından yeni çıkmış ekmeklerin ko-

kusunu duyacaksınız.
Adam, gözlerini hafifçe kısarak
denileni yaptıktan sonra, teşekkür etmek için döndüğünde fark etmiş çocuğun kör olduğunu.
Çocuk ise, konuşurken bir anda
sözlerini yarıda kesmesinden anlamış,
adamın kendisini fark ettiğini. Işığa
hasret gözlerini ondan saklamaya
çalışırken:
- Üç yıl önce bir kaza geçirmiştim,
demiş. Görmeyi o kadar çok özledim
ki. Sizinkiler sağlam öyle değil mi?
Adam, çocuğun tarif ettiği yerde
bulunan fırına yönelirken:
- Artık emin değilim, demiş. Emin
olduğum tek şey, benden iyi gördüğündür.
Gösterdim… Gördü anlamına gelmez.
Söyledim… Duydu anlamına gelmez.
Duydu… Doğru anladı anlamına
gelmez
Anladı… Hak verdi anlamına
gelmez.
Hak verdi… İnandı anlamına gelmez.
İnandı… Uyguladı anlamına gelmez.
Uyguladı… Sürdürecek anlamına
gelmez.

Fıkra

Güzelim kızıl elleriyle
Sessizliği burgu gibi deler de
Biz halkız,
yeniden doğarız ölümlerde

Pablo Neruda

Özlü Söz
Bize cazip gelen kavgadır,
zafer değil.
(Pascal)

Atasözü
Öküz tahta çıkarsa padişah
olmaz ama saray ahır olur.
Çerkez Atasözü

Deyim
Ekmek çiğnemeyince yutulmaz.

Siyasetçiler
İki emekli parkta güvercinlere yem atıyorlardı. Birinci ihtiyar:
- Şu güvercinlere ne zaman yem atsam siyasetçileri hatırlıyorum.
-Neden?
-Yerde dolaşırlarken elimizden yiyorlar, havalanınca kafamıza pisliyorlar.

Karikatür

