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 Slogana Tutuklama...
 Basın Açıklamasına
Tutuklama...
 Afişe Tutuklama...
 Cenazeye Tutuklama...

Saldırı ve Kitlesel Tutuklamalar
Halka Gözdağıdır!
Bu Keyfi Gözaltı ve Tutuklama Terörü
Haksız Düzenlerine
Boyun Eğdirmek İçindir!

Halka, Düzenin Yıkılabilirliğini Gösterdiğimiz İçin Tutuklanıyoruz!
Tutuklamalar Düzenin Yıkılmasını Engelleyemeyecektir!
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Sanmasınlar ki, Bu Suçlar Cezasız Kalacak
Sanmasınlar ki, Halkımızın Çektiği Acılar Karşılıksız Kalacak
Her Suçun, Halkımıza Yaşatılan Her Acının Hesabını Soracağız!

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!
AKP'NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE
BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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Militanca, Fedakarca Savaşan Dev-Genç'liler de Olacak!
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 Katletmekle, Bizi Korkutamazsınız!
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Ö ğretmenimiz
Ahlaksızlık, ruhlarına işlemiştir onların.
Burjuvazinin ahlakı yoktur. Vatanı satanların,
kendi halkına kurşun sıkanların,
halkı emperyalistlerin ellerine teslim edenlerin
ahlakı olabilir mi?
Bağımsızlığı simgeleyen millet meclisini, meclise
bağlı olan bakanlıkları; Amerikan başkanlarına,
IMF temsilcilerine, Amerikan ajanlarına komşu
kapısı yapanların ahlakı olabilir mi?
Üzerinde binlerce insanın kanı olan bayrağı
kirletenlerin ahlakı olabilir mi?
Onuru, namusu; Amerikan conilerinin ayakları
altına verip, paspas ettirenlerin ahlakı olabilir mi?
Ülkemizi fütursuzca satanların, halkın
namusuna el uzatıp, kirletmeye çalışanların
namus anlayışından bahsedilebilir mi?
Burjuvazi namus-ahlak kavramlarının içini
bilinçli bir şekilde boşaltmıştır.
Kendi namussuzluğunu, bilinçli bir şekilde
halka yaymaya çalışmıştır.

İçindekiler
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Asıl terörist AKP ve
katil polisleridir!

Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın!
6 Halk düşmanlarının korkularını
büyüteceğiz!
9 Liseliler Cephe’nin kadro
kaynağıdır! Liselileri
örgütleyelim...
10 Okullar açılıyor; peki biz ne
yapacağız?
11 Gazi Halk Cephesi: İbrahim
Öksüz’ü katleden çetelerdir!
Çetelerden hesap soracağız!
13 Devrimci İşçi Hareketi:
Patron sendikacıları her yerde
karşılarında bizi bulacak!
14 Bunlar DİSK Genel-İş
yöneticileri, bunlar patron
sendikacılarıdır!
18 Röportaj: Soma’da 301
madencinin katledildiği dava
görülüyor
19 Hatice Aşık: “Ben terörist
değilim, devrimciyim,
asıl terörist Ordadoğu’yu
kana bulayan ABD’dir”
21 Uyuşturucuya, fuhuşa, kumara,

22
23

yozlaşmaya izin
vermeyeceğiz!
Silahlı mücadele bir tercih
değil, zorunluluktur!
Hopa’da yaşanan doğal afet
değil, katliamdır!
10 Soruda: İdeoloji

26
28 Devrim ve iktidar iddiasını
31
34

kaybetmiş bir örgüt, bir
yönetici, düzene hizmet eder!
Sol’un Köşe Taşları:
Ne yapacaksınız?
Kürdistan’da Tek Yol
Devrim:
HDP, AKP'nin savaş
hükümetine can simidi
olmaktadır!
Günay’ı yoldaşı anlatıyor

37
38 Halkların Katili Amerika:
Çevremizi kirleten, doğamızı
katleden, emperyalist
tekellerin kar hırsıdır!

40 Arap halkının onurlu sesi:
42

Umut Veren Asi bize
şehitlerimizden emanettir!
Halkın Hukuk Bürosu:
Tutuklamalar düzenin yıkılmasını engelleyemeyecektir!

43 AKP, çürürken, çürütmeye çalışı44

45
47
48
49
50

yor!
Kamu Emekçileri Cephesi:
KESK’in kuruluşundan bu yana
izlediği çizgi ise icazet, uzlaşma,
teslimiyet çizgisidir
Sanatçıyız Biz: Sanat meclisi ve
basın emekçileri meclislerinde
örgütlenelim!
TAYAD’lı Aileler: Direnmek ve
mücadele etmek meşrudur
Adalet kampanyamız sürüyor
Halkı adaletsiz bırakmayacağız!
Yürüyüş dergisi yoksul mahallelerin umududur!
Adalet mücadelemizi
her yere taşıyoruz!
Halk Bahçesi okulunda buluşalım

53
54 Avrupa’daki Biz: Kitle çalışması
yapmak, halka gitmek,
halkı eğitmek ve örgütlemek
zorundayız!
55 Avrupa’da Yürüyüş: Bir işten
sonuç almanın yolu iyi bir ön
çalışma, doğru bir programdır!
56 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz

TUTSAKLARIMIZA, YENİ TUTSAKLIKLAR PAHASINA
SAHİP ÇIKIYORUZ!
KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI, YENİ TUTUKLAMALARLA
MÜCADELE EDECEĞİZ!

 DEV-GENÇ’lileri Hiçbir
Baskı, Tehdit ve Cezayla Hizaya
Çekemeyeceksiniz!

 Baskınlarla, Gözaltılarla,
Tutuklamalarla Yola
Getiremeyeceksiniz!

 Bedeli Ne Olursa Olsun,
Büyük Bedellerle Sahip
Olduğumuz Hiçbir Hakkımızın
Gasp Edilmesine İzin
Vermeyeceğiz!

 Keyfi Tutuklamalara Karşı
Yeni Tutuklanmalar Pahasına
Mücadele Edeceğiz! Meydanları
Bu Ülkenin Gençliğine
Yasaklayamazsınız!

 DEV-GENÇ’li Tutsaklarımıza
Özgürlük İstemekten
Vazgeçmeyeceğiz.
Dev-Genç’lilerimizi Sonuna
Kadar Sahiplenecek ve Yaşanan
Adaletsizliği Tüm Halkımıza
Anlatacağız!

 Çünkü, DEV-GENÇ;
Ülkemizin En Soylu Damarıdır.
Kesintisiz 46 Yıllık Mücadelenin
Adıdır. Ülkemizin Onurlu ve
Gururlu Mücadele Tarihidir!

 DEV-GENÇ, Halkımızın
Kurtuluşu ve Zaferimizin
Adıdır!
TUTSAK
DEV-GENÇ’LİLER
SERBEST BIRAKILSIN!
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Asıl Terörist AKP ve Katil Polisleridir!
TUTSAK DEV-GENÇ’LİLER
SERBEST BIRAKILSIN!
“Eziliyorsan ve sömürülüyorsan
ve ezenlerin iktidarını sırtından atmayı
düşünüyorsan, davayı sonuna kadar
sürdürmeye kararlıysan, o zaman bütün dünyanın ezenlerinin saldırısıyla
karşı karşıya kalacağını bilmelisin.
Ve bu hücuma karşı durmaya hazırsan, mücadeleyi kazanmak uğruna
yeni kurbanlar vermeye hazırsan, o
zaman bir devrimcisindir.
Ve yeni kurbanlar vermeye yetenekli
değilsen, direnemezsen, o zaman sen
çiğneneceksin...” (Lenin, Yönetmeyi
Nasıl Öğrendik, syf. 93)
Savaşın yasaları, dünyanın her yerinde ve tüm zamanlarda aynıdır.
Faşizmle yönetilen ülkelerde, devrim mücadelesinin önemli alanlarından
biri olan demokratik mücadele alanı,
işkence, tutsaklık ve ölümü göze
almak açısından, illegal ve silahlı mücadeleden; daha az bedel ödenen,
daha az riskli olan bir alan değildir.
Yeni kayıplar vermeye hazır olmayan, direnmeyen hiçbir örgüt iktidar
iddiasını sürdüremez, mücadeleyi zafere ulaştıramaz.
Bedel ödemeyi göze almak, yeni
baskınları ve gözaltıları, yeni tutsaklıkları ve yeni şehitlikleri göze almaktır.
Bütün örgütlenmelerinin dağıtılıp her
şeyi sıfırdan yeniden kurma inancına
ve siyasi kararlılığa sahip olmaktır.
46 yıldır anti-emperyalist mücadelenin bayraktarlığını yapıyoruz. Elbette bunun bir bedeli olacaktı. Ve
biz bağımsız, demokratik, sosyalist
Türkiye için o bedeli her zaman göze
aldık. Emperyalizmin her türlü saldırılarına rağmen geri adım atmadık,
boyun eğmedik, uzlaşmadık. Bu mücadelede tutsaklığı ve şehitliği göze
aldık. Şehitlerimizi sahiplenirken şehit
verdik, tutsaklarımızı sahiplenirken

tutsak düştük. Ama vazgeçmedik. Bedeli ne olursa olsun, büyük bedellerle
sahip olduğumuz hiçbir hakkımızın
gasp edilmesine izin vermeyeceğiz.
Keyfi tutuklamalara karşı yeni tutuklanmalar pahasına mücadele edeceğiz.
Bugün tüm halk kesimleri, tüm ilerici
kesimler saldırı altındadır.
Faşizmin keyfi baskın ve aramalarına, gözaltı ve tutuklamalarına karşı,
derneğinde, dergi bürosunda, sendikasında direnmeyenler, kendi meşruluklarına inanmayanlardır.
Özellikle de ‘90’lardan bu yana,
Türkiye solunun çeşitli kesimleri, devrim iddiasını ve iktidar perspektifini
kaybetmesine bağlı olarak silahlı mücadeleden vazgeçti, bedelsiz solculuk
yapmanın yollarını aramaya başladı.
Silahlı mücadeleden vazgeçmekle kalmadılar, demokratik mücadele alanında
da uzlaşmacı, icazetçi, medyatik, yasak
savmacı, icazetli bir politika izlediler.
Demokratik mücadele anlayışları giderek temsili düzeyde basın açıklamalarından ibaret bir çizgiye dönüştü.
Bunun sonucu olarak da, AKP faşizminin ve emperyalizmin halka ve sola
yönelik imha ve linç saldırılarına seyirci kaldılar. Bu seyircilik AKP faşizmine daha fazla saldırma cesareti
verdi.

Bedeli Ne Olursa Olsun,
Büyük Bedellerle
Kazandığımız Haklarımızın
Gasp Edilmesine İzin
Vermeyeceğiz!
AKP faşizmi, her alandaki mücadelemizi ve örgütlenmemizi engellemek ve etkisizleştirmek için, başta
İstanbul olmak üzere, Anadolu’nun
çeşitli şehirlerinde en ufak demokratik

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Şu korkuya bakın!
Dev-Genç’liler’in “Tutsak
Öğrenciler Serbest
Bırakılsın” yürüyüşüne
saldırmak için tam 8
Çevik Kuvvet otobüsü,
yüzlerce sivil polis geldi.
1 Polis helikopteri
havada dolaştı.
Bu tablo, AKP faşizminin
Dev-Genç’lilerden ne
kadar korktuğunun
göstergesidir.
bir hakkın kullanılmasının karşısına
bile panzer ve bombalarla, özel timlerle, helikopter, TOMA ve akreplerle
çıkıyor. Evlerimizi, kurumlarımızı
basıyor, çocuk-yaşlı demeden işkencelerle gözaltına alıyor. Basın açıklaması yaptılar, çadır açtılar diye,
demokratik bir eyleme katıldıkları
için, konsere katıldıkları için, yaz
kampı kurdukları için tutukluyor insanlarımızı. Ve tutuklamaları haklı
göstermek için, en klasik silahına,
“terörizm” demagojisine başvuruyor.
Halk Cephesi, Dev-Genç’liler
AKP faşizminin özel hedefidir. Bunun
için saldırıyor. Ancak her saldırı karşısında teslimiyet değil, direniş buluyor. Girdiği her yerde direnişle
karşılaşan AKP’nin polisi, “Bir sizi
yola getiremedik. Ne yapıp edip sizi
de yola getireceğiz.” diyor. Cevabımız
değişmiyor. Dün ne demişsek bugün
de aynı şeyi söylüyoruz: Yola gelmeyeceğiz. Devrim iddiamızdan ve
iktidar hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Emperyalizm ve oligarşiyle
asla uzlaşmayacağız. Tarihsel haklılığımız ve meşruluğumuzdan aldığımız güçle, haklarımızı, mevzilerimizi direnerek savunacağız. Kazanımlarımızı büyüterek çoğaltacağız.
Çünkü bu haklar bize bağışlanmadı.
Savaşarak kazandık, savaşarak koruyacağız. Bedeli ne olursa olsun,
büyük bedellerle sahip olduğumuz
hiçbir hakkımızın gasp edilmesine
izin vermeyeceğiz.

Hakların nasıl kazanıldığı üzerine
Dimitrov’un tarihsel sözünü hatırlayalım. Dimitrov diyor ki;
“Dünya proletaryası, burjuva
demokrasisi haklarını alabilmek için
kan revan içinde kalmıştır ve bu haklarını da elinde tutabilmek için, tabi
ki bütün gücüyle savaşacaktır.”
“Burjuva Demokrasisine Karşı
Tavır Üzerine” yaptığı bir konuşmasında devam ediyor Dimitrov; “İşçi
sınıfı, grev hakkı, sendikalarının meşru varlığı, toplantı ve basın özgürlüğü,
seçim hakkının genişletilmesi vb. için
ne büyük fedakarlıklarda bulundu!
Onbinlerce işçi en temel hakları elde
etmek ve sömürücülere karşı mücadelelerinde kendi güçlerini örgütlemek
için, yasal imkanları kazanmak uğruna 19. yüzyılda Fransa’daki devrimci mücadelelerde hayatlarını nasıl
verdiler!”
İlericilik, sosyalistlik, devrimcilik,
demokratlık, işte bu savaşı vermektir.
Bu savaşı Cepheliler veriyor, DevGenç’liler veriyor. Emperyalizm ve
işbirlikçisi AKP de bunun için saldırıyor.

Keyfi Tutuklamalara Karşı
Yeni Tutuklanmalar
Pahasına
Mücadele Edeceğiz!
AKP faşizminin gözaltı ve tutuklama terörüne karşı, Dev-Genç’lilerin
Kadıköy’de yaptıkları yürüyüşe polis
saldırdı. Bu kez de “Tutsak Öğrenciler
Serbest Bırakılsın” diyenler gözaltına
alınıp tutuklandı.
Şu korkuya bakın! Dev-Genç’lilerin “Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın” yürüyüşüne saldırmak için
tam 8 Çevik Kuvvet otobüsü, yüzlerce
sivil polis geliyor. 1 Polis helikopteri
havada dolaşıyor. Bu tablo, AKP faşizminin Dev-Genç’lilerden ne kadar
korktuğunun göstergesidir.
AKP faşizmi Amerikan emperyalizmiyle el ele verip “Tam Bağımsız
Türkiye” diyenleri, devrim ve sosyalizmi savunanları yıldırmak, teslim
almak istiyor. Yıldıramadıklarını, teslim alamadıklarını imha etmeyi planlıyorlar. Cephelileri, Dev-Genç’lileri
teslim alamadılar, alamayacaklar.

Meydanları bu ülkenin gençliğine
yasaklayamazlar. Bu ülkede faşizm
oldukça ona karşı militanca, fedakarca
savaşan Cepheliler, Dev-Genç’liler
de olacak. ‘Bu vatan bizim’ diyerek
emperyalizme ve onun işbirlikçilerine
karşı bağımsız, demokratik, sosyalist
bir Türkiye istemeye ve bunun için
savaşmaya devam edeceğiz.
Yoksulluğa, yozlaşmaya, yıkımlara karşı mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.
Faşizmin saldırılarına boyun eğmeyeceğiz. Devrimi ve devrimciliği
büyütmeye, demokratik haklarımızı
savunmaya devam edeceğiz.
Demokratik mücadeleyi büyütmek; kitlelere gitmek, kitleleri örgütlemek demektir. Baskılara, gözaltı
ve işkencelere, tutuklamalara, şehitliklere rağmen milyonları örgütleme
iddiamızdan vazgeçmeyeceğiz.
Hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremeyecek!
Adalet, demokrasi ve bağımsızlık
istemekten vazgeçmeyeceğiz. Herkes
vazgeçse de biz vazgeçmeyeceğiz.
Sınıflar mücadelesi tarihi bize, vazgeçmeyenlerin kazanacağını öğretmiştir.
DEV-GENÇ’li tutsaklarımıza özgürlük istemekten vazgeçmeyeceğiz.
Dev-Genç’lilerimizi sonuna kadar
sahiplenecek ve yaşanan adaletsizliği
tüm halkımıza anlatacağız.
Çünkü, DEV-GENÇ; Ülkemizin
en soylu damarıdır. Kesintisiz 46
yıllık mücadelenin adıdır. Ülkemizin onurlu ve gururlu mücadele tarihidir.
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Dev-Genç, Halkımızın
Kurtuluşu ve Zaferimizin
Adıdır.
İşte bu yüzden bir kez
daha haykırıyoruz.
Asıl Terörist AKP ve
Onun Komplocu
Polisleridir!
TUTSAK
DEV-GENÇ’LİLER
SERBEST BIRAKILSIN!

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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Biz DEV-GENÇ’LİYİZ!
Namussuzluğun, İşkencenin Hesabını Soracağız!
Halk Düşmanlarının Korkularını Büyüteceğiz!
AKP’nin Polisi Kadıköy’de
“Tutsak Öğrenciler Serbest
Bırakılsın” Yürüyüşüne Saldırdı!
29 Ağustos günü, AKP’nin katil polisleri, DevGenç’lilerden ne kadar korktuklarını gösterdiler.
Dev-Genç’lilerin, 3 gün önce masa açtıklarından
dolayı tutuklanan arkadaşları için yaptıkları, “Tutsak
Öğrenciler Serbest Bırakılsın!” yürüyüşüne saldırmak
için tam 8 Çevik Kuvvet otobüsü, yüzlerce sivil polis
geldi. 1 Polis helikopteri havada dolaştı.
Dev-Genç’liler, yürüyüş kortejine ve halka saldıran,
yoldaşlarını gözaltına alan polislere, havai fişek ve sis
bombası ile karşılık verdiler. Eli kanlı polisler DevGenç’lilerin hesap sormasına karşılık olarak hem halka,
hem Dev-Genç’lilere plastik mermi ve gaz ile saldırdı.
29 Ağustos günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Sayı: 485

Yürüyüş
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2015

AKP’NİN KRİZİNİ BÜYÜTMEYE
DEVAM EDECEĞİZ!
İŞKENCECİLERDEN HESAP SORDUK,
SORACAĞIZ!
TUTSAK DEV-GENÇ’LİLER SERBEST
BIRAKILSIN!
YAŞASIN DEV-GENÇ
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER!
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

“Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın!” Yürüyüşünde Gözaltına Alınan Bir Dev-Genç’li Anlatıyor:

“Kişi başına 2-3 polis düşecek şekilde hepimize işkence yaptılar”
Tutsak Dev-Genç‘lileri sahiplenmek için, Kadıköy
Boğa Meydanı’nda basın açıklaması yapmak istedik. 8
kişilik grup halinde yola çıktık. 10 saniye sonra önümüze
10 sivil polis çıktı. Diğer katil arkadaşlarına “Gelin
bunları alın” diye bağırdı. Gözaltına alınmamak için
hepimiz birbirimize sarılıp direndik. Bizi yere yatıran
polisler, hiç durmadan “Burası Türkiye lan” diyerek
kafamıza ve vücudumuzun her yerine tekmeler atan
katil sürüsü, hepimize, sözde kanunda işkence olarak
geçen ters kelepçeyi takıp bizi gözaltı aracına getirdiler.
Gözaltı aracına gidene kadar, yolda, başımızdan aşağıya su dökerek, suratlarımızı yumruklayarak, kafamızı
arabaya vurarak, ahlaksızca cinsel içerikli küfürler
ederek yapabilecekleri tüm işkenceleri yaptılar. Hepimizin
yüzünü arabaya döndürüp vurdular.
Hepimizi aracın içine aldıktan sonra, karakola kadar,
eğik bir şekilde gideceğimizi söylediler. Biz buna karşı
çıkarak sloganlar atmaya başladık.
Kişi başına 2-3 polis düşecek şekilde hepimize saldırmaya başladılar. Karakola getirdiklerinde hepimizi
bir odaya alıp işkence yapmaya başladılar.
Kimi arkadaşımızın parmakları üzerinde zıplıyor,
kimi art arda arkadaşımızın yüzüne yumruklar atıyor,
kimi arkadaşımızın kafasına tekrar tekrar tekmeler atıyor,
kimi arkadaşımızın dişini kırabilmek için art arda
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“İşkenceciler unutmasınlar! Bizler DEV-GENÇ’LİYİZ. Namussuzluğun, işkencenin hesabını sorarız. Bu
güne kadar tüm işkencecilerden hesap sorduk ve sormaya devam ediyoruz. Unutmayın ve aklınızdan çıkarmayın ki arkadaşlarımıza yaptığınız işkencelerin hesabını
soracağız. AKP’nin işkenceci polislerini uyarıyoruz.
Arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse bunu misliyle
ödersiniz.

çenesini yumrukluyordu.
Karakoldaki işkencenin ardından sağlık kontrolüne
giderken de işkenceye devam ettiler. Kelepçeli oldukları
halde arkadaşlarımızın üzerine çıkıp tekrar kelepçe
taktılar. Kollarımızı bükerek doktorun odasına sokmaya
çalıştılar. Sağlık kontrolünden gece 2’de döndük.
Dört arkadaşımızı çocuk şubeye, 4 arkadaşımızı da
Vatan Emniyet’e götürdüler. Çocuk şubedeki arkadaşlarımızı nezarete atıp ailelerini çağırdılar. Vatan’daki
arkadaşlarımızı parmak izi ve üst araması için odaya
teker teker soktular. Bütün arkadaşlarımıza burada da
sürekli işkence yaptılar. En son karın boşluğumun gerçekten patladığını hissetim. Sonra nezarete attılar.
Hepimiz sabah savcılığa çıkmak için yola çıktık.
Yolda akıllarınca bizi psikolojik olarak etkileyecek “ölürüm Türkiye’m”, “Çinli’nin, Rus’un kan kokusunu özledim” gibi söylemler içeren şarkılar açtılar. Bizde buna
karşı Dev-Genç marşı, Parti-Cephe marşını ve türküleri
bağıra bağıra söyledik. Tabi ki, biz marş söylerken işkenceler devam ediyordu.
İşkenceler sonucu bir arkadaşımızın bacağı çatladı,
bir arkadaşımızın kulağı morarıp şişti. Gözleri morardı.
Bir arkadaşımızın karın boşluğu ve kolları morluklarla
dolu bir arkadaşımızın dişi kırıldı. Bir arkadaşımızın
dudağı patladı. Hepimizin kafasında şişlikler oluştu. Bu
halde adliyeden denetimli serbestlikle çıktık.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

LİSELİLER CEPHENİN KADRO KAYNAĞIDIR!
LİSELİLERİ ÖRGÜTLEYELİM…
Liseliler “Genciz, bu kavgada biz
de varız!” diyorlar. Liselileri örgütleyeceğiz. İddiamız büyük. Okullar 28 Eylül’de açılıyor. Okullar açılmadan iddiamıza denk düşen hazırlıklarımızı
yapmalıyız.
Örgütlü olduğumuz her mahallede en
az bir lise var. Bu liselerde okuyan liseliler bizim mahallemizin çocukları. Bizim çocuklarımız... Unutmayalım, bizim
örgütlemediğimiz liselileri düşman örgütleyecektir.
Düşmanın örgütlemesi ne demektir?
Çocuklarımızın uyuşturucu batağına
batmasıdır. Fuhuş batağına batmasıdır.
Hırsızlıkla, her türlü yozlaşmayla buluşması demektir.

Liselileri Neden
Örgütlemeliyiz?
Düzenin çocuk diye baktığı liseliler
halkın en dinamik, eğitime, örgütlenmeye en açık kesimlerdir.
Liseliler “çocuk” değil, Cephe’nin
kadro kaynağıdır.
Yaşları bulundukları konum itibariyle
gelişmeye daha açıktır. Düzen kirinden,
pasından, en az etkilenen saf, temiz, paylaşımcı, düzenin bencil çıkar ilişkilerinden henüz etkilenmemiş, çok daha rahat şekil verilebilen, mücadeleye katabileceğimiz kesimlerdir.

Liseliler militandır…
Cüretlidir, coşkuludur…
Yeni şeyler öğrenmeye
açıktır…
Arkadaşlık bağları güçlüdür.
Vatanseverdir.
Düzen; onların bütün bu özelliklerini yozlaşma politikalarıyla, apolitikleştirerek düzen içine çekip kontrol altında tutmaya çalışmaktadır.

BİZ LİSELİ GENÇLİĞİN BÜTÜN
BU ÖZELLİKLERİNİ ONLARI ÖRGÜTLEMEK, DEVRİM MÜCADELESİNİN İÇİNE ÇEKMEK İÇİN KULLANMALIYIZ.
OKULLAR AÇILMADAN BİR
KAMPANYA BAŞLATMALIYIZ
KAMPANYA İÇİN PROGRAM VE
HAZIRLIKLARIMIZI ŞİMDİDEN
YAPMALIYIZ…
Kampanyamızın konusu: “PARASIZ EĞİTİM, SINAVSIZ GELECEK,
BERKİN ELVAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ!”
Afişlerimizi, bildirilerimizi, pullarımızı, kuşlarımızı hızla hazırlamalı ve
okullar açılmadan liselileri kampanyamızla karşılamalıyız.
PARASIZ EĞİTİM ve ADALET talebimizi daha somut bir pratikle hayata
geçirmeliyiz.

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Nasıl Yapacağız?
1- Liseli Dev-Genç Üst Komitesi’ni
kurmalıyız.
2- Örgütlü olduğumuz her mahallede Liseli Dev-Genç Mahalle Komiteleri’mizi kurmalıyız.
3- Avrupa Yakası ve Anadolu yakası olmak üzere birer Liseli Dev-Genç
Mahalle Üst Komitesini kurmalıyız…
4- Örgütlü olduğumuz her mahallede
kaç lise varsa, her lisede bir Liseli DevGenç Okul Komitesi kurmalıyız…
5- Mahallemizde kaç tane lise var?
Kaç lise öğrencisi var. Bunların sayılarını çıkartmalıyız. Mahallemizde kaç
lise varsa bunları mahalle komitesindeki arkadaşlarımıza paylaştırıp zimmetlemeliyiz. Bu okullarda başlangıçta örgütlülüğümüz, tek bir Liseli Dev-Genç’li
olmasa bile hedefimiz bu okullara girmek
ve örgütlenmektir.
Komitedeki her arkadaşımız kendine

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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Liseliyiz Biz
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zimmetlenen okulları örgütlemekle sorumludur.
Sonuç olarak liselileri komitelerimizle örgütleyeceğiz.
KOMİTE DEMEK ÖRGÜT
DEMEKTİR!
Örgüt olmadan liselileri örgütleyemeyiz.
Liselileri örgütlemek için BİRİNCİ görevimiz; yukarıda saydığımız KOMİTELERİMİZİ kurmaktır.
İkinci görevimiz; KAMPANYAMIZI örgütlemek…
Kampanyamız “PARASIZ EĞİTİM, SINAVSIZ GELECEK,
BERKİN ELVAN İÇİN ADALET
İSTİYORUZ!”
Kampanya için afiş, bildiri, kuş,
pul, rozet, tişört, önlük, vb... propaganda ajitasyon malzemelerimizi hiç
gecikmeden hazırlamalıyız.
Kampanyamızın PARASIZ EĞİTİM talebini somut veriler talepler
üzerinden yürütmeliyiz…
Örneğin okullarda öğrenciden ne parası alınıyorsa biz bunları boykot etmeliyiz.
Lise birinci sınıflar için okul kayıt paralarını ödemeyelim diye liselilere ve velilerimize çağrılar yapalım.
Çünkü parasız eğitim anayasal bir
haktır. Ancak buna rağmen lise 1. sınıfa kayıt yaptırırken okul aile birliğine bağış adı altında haraç almadan
kayıt yapmıyorlar. Bu kayıt paraları
okuluna göre değişiyor.
Bu sene hangi okulda ne kadar alınıyor öğrenelim. Bunun dışında liselerde
ne için öğrencilerden para isteniyorsa
hepsini bir liste olarak hazırlayalım ve
bunları bir el ilanı şeklinde “Parasız eğitim hakkımızdır”, “Bizden istenen
paraları ödemeyelim” diye halkımıza, öğrencilere yönelik çağrılar yapalım.
El ilanlarımızı dağıtalım.

Ajitasyon-Propaganda da
Otobüs Konuşmalarını
Etkin Bir Şekilde
Kullanabiliriz!
Okullar açılmadan bir hafta bo-
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yunca belli mahalleleri pilot olarak seçip buralarda otobüs konuşmaları yapalım.
Otobüs konuşmalarına önceden
provalar yaparak hazırlanmalıyız.
Kendimize güvenli, kılık kıyafetimiz özenli, konuşmamız akıcı ve ses
tonumuz kitleye hakim olmalıdır.
Otobüs konuşmalarında halkımıza ve otobüs şöförüne karşı saygılı, olgun davranmalıyız. Olabilecek faşist
kışkırtmalara izin vermemeli, hesap
sormalıyız.
Bazı mahallelerde otobüsü -en
fazla 3 dakika- durdurarak konuşmayı
yapmalıyız. Örneğin Okmeydanı’nda
otobüs Okmeydanı’nı çıkmadan otobüsü durdurup konuşmamızı yapmalıyız. Gülsuyu, Sarıgazi, 1 Mayıs, Çayan, Armutlu gibi mahallelerde otobüsü durdurarak konuşmamızı yapabiliriz.
Konuşmaları kendi örgütlü olduğumuz bölgelerde yapmalıyız. Otobüs
mahalleden çıkmadan konuşmayı bitirmeliyiz.
Otobüslerde polisiye bir durum yaşanması durumunda direniyoruz ve
gözaltına gitmiyoruz. Yaptığımız iş
meşrudur. Yapacağımız ajitasyonlarla halkımızın tepkilerini halk düşmanı
polislere yönlendirmeliyiz.
Bu konuşmaları mahallelerimizdeki pazar yerlerinde, kahvehanelerde, halkın yoğun olduğu her yerde yapabiliriz.

Boykotları Bütün
Anadolu’ya Yayalım
Okulların ilk günlerinde ise öğrencileri boykotlarla, basın açıklamalarıyla, oturma eylemleriyle, sınıf
konuşmalarıyla başlayalım.
Boykot için pilot okullar belirleyelim. PARASIZ EĞİTİM, SINAVSIZ GELECEK VE BERKİN
ELVAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ…
Berkin’in katilleri hala mahkeme önüne çıkartılmadı. Adalet yoksa boykot var…
Ders boykotları, okul boykotları yıl
boyunca birçok gerekçeyle başvuracağımız eylem biçimi olarak baş-

vurmalıyız. Ve talebimiz doğrultusunda ülke geneline yaygınlaştırmalıyız.

Her Haftanın Bir Günü
10 Dakikalık Sınıf
Konuşmaları Yapalım!
Liselileri örgütleme çalışmamızın temelini okullar oluşturmalı. Her
okulda bir komite kurmalıyız. Okullarda haftanın bir günü sınıf konuşmaları yapmalıyız. Sınıf konuşmalarımız 10 dakikayı geçmemeli.
Sınıf konuşmalarında önce kendimizi tanıtmalıyız. “Biz Kimiz Ne istiyoruz?” bunu anlatmalıyız…
Okuldan bir Dev-Genç sınıfı
talep edelim. Vermezlerse işgal edelim.

Dayanışma Hattı
Kuralım
Dayanışma hattı liseliler ile maddi, manevi birçok anlamda dayanışma içinde olmalıdır.
Dayanışma hattı ile;
1- Okullarda öğrencilere çok çeşitli nedenlerle soruşturmalar açılıyor.
Disiplin cezaları veriliyor, okuldan
uzaklaştırılıyor, öğretmen dayağı oluyor…
Bu gibi durumlarda dayanışma
hattına müracaat eden her öğrenciye
ücretsiz olarak destek olmalıyız.
Dayanışma hattı için bir mail adresi ve telefon hattı açmalıyız.
İki öğretmen, HHB avukatları ve
iki Liseli Dev-Genç’ten oluşan bir komitemiz olmalı dayanışma hattı için.
Dayanışma hattında yardım isteyen öğrenciler için bu komite yardımcı olmalı ve çözüm üretmeli.
2- Mahallelerdeki kurumlarımızdan Halk Meclisi varsa orada, yoksa
derneklerimiz ya da hangi kurumumuz varsa orada bir odayı Liseli
Dev-Genç için ayıralım… Liseli DevGenç’in mahalle örgütlenmesi çalışmalarını bu odada yapmalıyız.
Örneğin burada lisede okuyan
yoksul öğrenciler için ücretsiz öğle
yemeği verebiliriz.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Liseliyiz Biz
Bunu; öğrencileri rencide etmeyecek şekilde okullarda çalışmasını yapıp, öğlen yemek
paydoslarında saat 12.30-14.00
arası yemek verebiliriz. Bunu her
mahallede olmasa da belli mahallelerde yapabiliriz. Yemek
maliyetini Halk Meclisi’nin dayanışma sandığından karşılayabiliriz.

Aileler ve Öğretmenlerle
İlişkimizi Geliştirmeliyiz
Liselilerin örgütlenmesinin önündeki en büyük engel aile korkusu ve
öğretmen-idare korkusudur.
Liseliler polisle çatışmaktan, gözaltına alınmaktan korkmaz, ailesinin
devrimcilik yaptığını öğrenmesinden
korkar. Gözaltına alındığının ailesi
tarafından duyulması durumunda onlara ne cevap vereceğinden korkarlar.
Bu konuda mutlaka ailelerimizle olan
ilişkilerimizi geliştirmeliyiz... Eylemlerimize ailelerimizi de katmaya çalışmalıyız. Bunun için özel bir komite de kurulabilir ve en problemli ailelerden başlayarak onlarla ilgilenebiliriz. Her eylemimize ailelerimizi katmak
için özel çaba harcamalıyız. Bunun için
komiteler de kurmalıyız.
Ailelerimizi de eylemlerimize kattığımızda çok daha güçlü olacağız.
Öğretmenlerimizle ilişkilerimizi
geliştirmeliyiz.
Öncelikle bizim KEC’li öğretmenler ile görüşmeliyiz. Onlarla bir
toplantı yapabiliriz. Kim hangi okulda öğrenelim, sınıf çalışmalarında
onların da desteğini alalım. KEC’li öğretmenlerin olmadığı yerde de KESK
üyesi öğretmenlerin kimler olduğunu
öğrenelim.
KESK devrimcilerin, demokratların, ilerici öğretmenlerin örgütlü
olduğu bir sendikadır. Faşist gerici eğitim sistemine karşı mücadele eden Liseli Dev-Genç’in yanında yer almak
onların görevidir. Uyuşturucuya karşı, çetelere karşı mücadele eden liseli gençliğin yanında olmak zorundadır. Öğretmenleri de çalışmalarımıza
destek verir hale getirdiğimizde, en
azından öğrenciler üzerinde tehdit

olmalarını engellediğimizde liselilerin bizim yanımızda olmasının önündeki bir engeli de kaldırmış oluruz.

Liseli Dev-Genç Milislerini
Örgütlemeliyiz
Hemen her lisede uyuşturucu ve
çeteleşme var. Bu çeteler örgütsüz
kimsesiz öğrenciler üzerinde korku ve
baskı oluşturarak haraç alıyorlar,
uyuşturucu satıyorlar. Okul önlerinde kız öğrencilere laf atmak, sataşmak,
öğrenciler üzerinde baskı kurmak
vb. her türlü serserilik yapılıyor. Polisin desteğini de alan çeteler okullara hakim olmuş.
Bizim örgütlü olduğumuz okullarda uyuşturucu çeteleri, haraç çeteleri vb... her türlü çeteleşmeye karşı
mücadele etmeliyiz. Yaşamalarına
izin vermemeliyiz.
Okullardaki çeteleşmeye karşı
caydırıcı bir milis gücümüz yoksa başarılı olamayız. Mutlaka çetelere karşı mücadelede Liseli Dev-Genç milislerini örgütlemeliyiz.
Milislerimiz çetelere karşı militan
mücadelesiyle öğrenci kitlesine güven
vermeli. Devrimci disiplinimizle,
devrimci ahlakımızla milislerimiz
örnek olmalıdır. Liseli Dev-Genç’in
şiddeti devrimci şiddettir. Öncelikle
iknayı denemeliyiz, gerektiğinde de
şiddet kullanmakta tereddüt etmemeliyiz. Milislerimiz adaletin sembolü
olmalıdır.
Liselerde hatta ortaokullarda çeteleşme çok eskilerden beri vardır. Bunun bir nedeni de lise çağındaki gençlerin kavgaya düşkünlüğüdür. Düzen
liseli gençliğin kavgacı yanını devrimci mücadeleye yönelmektense çetelere yönelmesini bilinçli olarak destekliyor ve çetelerin önünü açıyor.
Milislerimizi çetelere karşı mü-

cadelede eğitmeliyiz. Militan etkili bir mücadele yürütmeliyiz.
Çete başlarını cezalandırmalıyız. Sadece cezalandırmakla da kalmayıp okul içinde
ve dışında teşhir etmeliyiz.
Milislerimiz sadece çetelere
karşı da değil, öğrenciyi döven
öğretmenlere, faşist gerici öğretmenlere, öğrencilere ceza veren, soruşturma açan okul idaresi ve öğretmenlere karşı da mücadele etmelidir.
Sonuç olarak örgütlü olduğumuz
bütün mahallelerde liselileri de örgütlemeliyiz. Bizim örgütleyemediğimiz her liseliyi düzen örgütleyecektir.
Liseli gençliği düzene bırakmayacağız.
Her liseliyi Liseli Dev-Genç’li
yapacağız!

Öğrenci Meclislerini
Kurmalıyız!
Meclisler temel örgütlenmemizdir.
En geniş öğrenci kitlesine ulaşmak ve
örgütlemek için Öğrenci Meclisleri olmazsa olmaz örgütlenmemizdir.
Okullar, Öğrenci Meclislerini örgütlemenin koşullarının en uygun
olduğu yerlerdir.
Binlerce öğrenci sabahtan akşama
kadar önemli bir zamanını bir arada
okullarda geçiriyor.
Öğrenci gençlik sanıldığı gibi hiç
de apolitik değildir. Bunu en iyi Haziran Ayaklanması bize göstermiştir...
12 Eylül’ün faşist terörüne, gerici
eğitim sistemine, apolitikleştirme politikalarına rağmen faşizm istediği
gençliği yaratamamıştır. Apolitik, tektip gençlik yaratmayı başaramamıştır.
Bu yazımızın başında da bahsettiğimiz
gençliğin özelliklerinden kaynaklıdır.
Sorun şudur; uygun araç ve yöntemlerle gençliğe ulaşma sorunudur.
Gençliğe kim ulaşırsa o örgütler. Yıllardır gençlik Cephe’nin kadro kaynağı
olmuştur. Bugün de kadro kaynağımız
gençliktir. Liseli gençliğin ise gençlik
içinde çok daha özel bir yeri vardır.
Liseli Dev-Genç’liler, görevimiz
açık!.. Misyonumuzu biliyoruz!..

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

OKULLAR AÇILIYOR PEKİ BİZ NE YAPACAĞIZ?
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Bizler Dev-Genç’liler olarak her
yıl olduğu gibi bu yıl da üniversitelerde olacağız. Mücadeleyi büyütecek,
hesap soracağız. Bütün hak gasplarının
karşısında olacağız. Haksızlığın olduğu
her yerde Dev-Genç’i görecekler. DevGenç’in adaletini görecekler. Bu yıl her
zamankinden farklı. Savaş büyüyor
yeni bedeller, yeni örgütlenmeler gerekiyor. Bizim üstümüze düşen de savaşı büyütmedeki etkenleri arttırmak ve
yeni insanlarla tanışmak, onlara ülkemiz
gerçekliğini anlatmak ve örgütlenmek.
Örgütlenip çoğalmak. Bu yıl olduğumuz
üniversitelerde ortak sorunlar üzerinden
düzenden şikayeti olan her kesimden insanın bir arada olup sorunlara hep beraber çözüm bulunduğu Öğrenci Meclisleri’ni kuracağız ve Öğrenci Meclisleri’nde örgütleneceğiz.
“Öğrenci Meclisleri’nde Örgütleneceğiz” diyoruz çünkü en geniş öğrenci
kitlesini kapsayan bir örgütlenmedir. Öğrencilerin söz ve karar sahibi olduğu,
kendi taleplerini dile getirdiği, çözüm
arayıp çözümün kendi örgütlü gücünde olduğunu gördüğü örgütlenmedir Öğrenci Meclisleri...

Öğrenci Meclisleri’nde kantin fiyatlarından, harç adı altında alınan haraçlardan rektörlük baskısına, faşist
ÖGB teröründen polis baskısına her
türlü soruna çözüm arayacak ve bulacağız. Okullardaki devrimci, demokrat öğrencilere karşı yürütülen faşist propagandaya karşı en geniş öğrenci kitlesinin örgütlendiği güçtür
Öğrenci Meclisleri.
Günü gelecek kantin boykotları örgütleyecek, günü gelecek anti-faşist bir
eylem örgütleyeceğiz Öğrenci Meclisleri’mizle. Sosyal, kültürel etkinlikler
insanları bir araya getirecek canlı tutacak birbirimizi daha iyi tanımamızı sağlayacak bir yapıdır Öğrenci
Meclisleri.
Öğrenci Meclisleri’yle örgütlenecek boykotlarla işgallerle mücadeleyi büyüteceğiz, tarihe birkez daha adımızı yazdıracağız. Bu yıl da, 80 darbesinden sonra 6 Kasım’da kurulan ilk
resmi kurum olan YÖK’ün kuruluşunu boykot edeceğiz.YÖK’ün öğrenci gençliği üzerindeki baskısını
keyfiyetini herkese anlatacak ve teş-

Berkin Elvan Gençlik Kütüphanesi’ne

Bir Kitap da Sen Gönder

Amed’de Dev-Genç’liler gençlik kütüphanesi kurma kararı aldı.
Kitap bağışı için başlatılan kampanya yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Birçok dernek, kişi ve kurumlardan kitaplar gönderildi fakat
daha çok kitaba ihtiyaç var. Bize gönderilecek her bir kitabın
Amed’de umudu büyütmemizde etkisi büyük olacaktır. Herkesin
desteğini bekliyoruz.

ADRES: Kaynartepe Mah. 231.Sok. Oruç Apt.
Kat: 3 No: 5 Amed TEL: 0 543 620 94 04

Soma’ da Katledilen Madencileri
Unutmayacak, Katillerden Hesap Soracağız!
Dev-Genç’liler Soma’da katledilen 301 madenciye adalet istemek için 31 Ağustos’ta İstanbul Hacıhüsrev Mahallesi’nde “Soma
İçin Adalet İstiyoruz” oturma eylemi yaptı. Eylemin amacı katliam sorumlularının yargılanması hak ettikleri cezayı alması ve işçi
ölümlerinin durdurulmasıdır. Dev-Genç’liler böylelikle halkı bu
konuda duyarlı olmaya çağırdılar.

10

hir edeceğiz. Rektörlüğün neye göre
ve kime göre seçildiğini öğretim görevlilerinin kimler tarafından, neden
o isimlerin seçildiğini anlatacağız.
“Parasız ve Demokratik Eğitim
Tam Bağımsız Türkiye” şiarıyla hareket edeceğiz. Dev-Genç’liler olarak
aslından tam da tarihimize ve misyonumuza yakışanı yapacağız. Bu yıl bir
de Dev-Genç’imizin anlı şanlı 46. yılının kuruluşunu kutlayacağız. Bulunduğumuz her okulda 46.yılımızı
şenliklerle konserle kutlayacağız. Halaylar durmayacak zılgıtlar susmayacak ve bu yıl Öğrenci Meclisleri’ni kurarak okullarda bizim de sözümüz olacak.
Kaderimizi YÖK’ün, faşist okul
idarelerinin belirlemesine izin vermeyeceğiz.
AKP’nin gerici faşist eğitim sistemine boyun eğmeyeceğiz.
Üniversiteler gericiliğin yuvalandığı yerler olmayacak.
Meclisimizle, politikalarımızla,
eylemlerimizle tüm okullarda BİZ
olacağız.

Berkin’den Uğur Kaymaz’a
Katledilen Tüm Çocuklarımızın
Hesabını Soracağız!
Liseli Dev-Genç’liler AKP’nin yaptığı çocuk katliamlarıyla ilgili 31 Ağustos’ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: “AKP sömürü düzenini
devam ettirebilmek için her türlü katliama başvuruyor. 90’larda nasıl kontrgerillayı kullandıysa
bugün de aynı şekilde, Kürdistan’da Kürt halkını baskı altına alabilmek için 7 yaşında, 13 yaşında çocuklarımızı katletti. Emperyalizm o kadar çaresizdir ki sömürü düzenini korumak için
çocuklara bile azgınca saldırır.
Halkımız, Kürt halkı; emperyalizm, burjuvazi katlediyor ama halkın da bir adaleti var.
Adaleti biz sağlayacağız! Elif, Şafak ve Bahtiyar gibi katledilen tüm çocuklarımızın, Berkin’in Baran Çağlı’nın Uğur Kaymazların hesabını biz soracağız” denildi.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Gazi Halk Cephesi

HALKIMIZA
İBRAHİM ÖKSÜZ’Ü KATLEDEN ÇETELERDİR!
ÇETELERDEN HESAP SORACAĞIZ!
AKP’nin kontra medyası Cephe hakkında yalan,
kontra yayınlarına devam ediyor. Yeni Şafak gazetesinden
Ahmet Kekeç 1 Eylül tarihli köşe yazısında, çanağından
yaladığı AKP’nin katliamlarını aklamak için kendi saldırdığı yetmiyormuş gibi burjuva köşe yazarlarını da
AKP’nin kontra haberlerine itibar etmediği için eleştiriyor.
Diyor ki Kekeç; “Ki bu ahlaksız adamlar, yüzlerce
Berkin yazısı yazdılar, onlarca televizyon programı
yaptılar, web sayfalarında yüzbinlerce mesaj paylaştılar.
Dönüp İbrahim Öksüz’e bakmadılar bile. İbrahim
Öksüz DHKP-C kurşunuyla ölmüştü çünkü”
AKP’nin kontra kalemşörü bu yalancılara Gazi Halk
Cephesi, 16 Şubat 2015 tarihli açıklaması ile cevap vermişti. Açıklamada İbrahim Öksüz’ün nasıl ve kimler tarafından katledildiği açık açık anlatılmaktadır.
Bu alçakça yalanlara Gazi Halk Cephesi kanıtlarıyla
cevap vermekle birlikte, en önemli kanıtımız 45 yıllık
tarihimizdir.
Parti-Cephe’nin silahları hep emperyalizme, işbirlikçi
oligarşiye ve halk düşmanlarına karşı dönük olmuştur.
Savaş gerçeğinin ortaya çıkardığı, elimizde olmayan ve
hiç istemediğimiz nedenlerden kaynaklı kaza ile yaşanan
olaylarda da; özeleştirisi verilip halkımızdan özür dilenerek
mümkün olduğu ölçülerde tüm olanaklarımız seferber
edilerek mağduriyet giderilmeye çalışılmıştır.
Halkın Sesi’nde yayınlanan söz konusunu açıklamayı
halkımıza gerçekleri açıklamak için dergimizde de yayınlıyoruz.

HALKIMIZA
31 Temmuz 2014’de Gazi Mahallesi’nde Kürt milliyetçileri ve güdümündekilerin kurumlarımıza yönelik
saldırıları sonrasında devam eden olaylarda 16 yaşındaki
Yürüyüş okuru İbrahim Öksüz işten eve dönerken
çetelerin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitirmiştir.
Kürt milliyetçileri ve güdümündeki oportünistler bu
olaydaki sorumluluklarının üstünü örtmek için yavuz
hırsız misali İbrahim Öksüz’ün öldürülmesini Cephelilerin
üzerine yıkmaya çalışmışlardır.
İbrahim Öksüz’ü kimin öldürdüğünü o dönemdeki
açıklamalarımızda yazdık.
Bir kez daha yazıyoruz: İbrahim Öksüz Halk
Cephesi’nin yozlaşma kampanyası çerçevesinde savaş
açtığı uyuşturucu çeteleri tarafından katledilmiştir.

HDP ve güdümündeki oportünizmin Halk Cephesi’ne
saldırılarını fırsat bilen uyuşturucu çeteleri de, Kürt milliyetçilerinin arkasına sığınarak her türlü silahla Cephelilere
saldırdı.
İbrahim Öksüz’ün katledildiği 31 Temmuz günü ise
olaylar şöyle gelişmiştir:
31 Temmuz günü Karayolları Mahallesi’nde Halk
Cephelilere gözdağı vermek için Cepheli bir genç uyuşturucu çeteleri tarafından kaçırılmıştır. Buna karşılık
Cepheliler Eski Karakol’dan Dörtyol’a bir yürüyüş yapmak istemiştir. Bu yürüyüşe de çeteler silahlarla ateş
ederek saldırdı. Çetelerin bu saldırısında iki Cepheli yaralandı. Yaralılara müdahale etmek isteyen Cephelilerin
üzerine çeteler tarafından kurşun yağdırılmaya devam
edildi. İbrahim Öksüz bu saldırıda katledilmiştir. Cephelilerin çetelere karşılık vermesi üzerine, çeteler HDP
bürolarına sığınmışlardır. Yani İbrahim Öksüz’ü vuran
çeteler HDP’nin himaye ettiği çetelerdir.
Gerçekler böyle iken Kürt milliyetçileri İbrahim Öksüz’ün Siirtli olduğunu, Cepheliler tarafından vurulduğunu
söyleyerek şehitleri olarak ilan etmişlerdir. Bu yalanın
Kürt milliyetçileri ve güdümündeki reformist-oportünistler
tarafından internet sitelerinden yoğun bir şekilde propagandası yapılmıştır.
Bu yalan propaganda üzerinden AKP’nin polisi de
yandaş medyasını kullanarak kendilerine “başarı öyküsü”
yazmaya çalışmıştır.
Gazi Mahallesi’nde Cephelilere yönelik yaptığı bir
operasyonda ele geçirilen bazı silahların balistik incelemesinde, “İbrahim Öksüz’ü vuran silah” olduğunu
söylemiş ve gazetelerde bu yönde haberler çıkmıştır…
BU HABERLERİN HEPSİ YALANDIR!..
CEPHELİLER’DEN ELE GEÇİRİLDİĞİ SÖYLENEN SİLAHLARIN İBRAHİM ÖKSÜZ’Ü VURAN SİLAH OLDUĞUNA DAİR TEK BİR RAPOR
YOKTUR…*
İbrahim Öksüz dosyasına bakan savcının açıklaması
şöyledir:
İbrahim Öksüz’ün vurulduğu gün olay yerindeki boş
kovanlar toplanmıştır. Bu boş kovanlardan iki tanesi
daha sonra Gazi Mahallesi’nde Cepheliler’e yapılan
operasyonda ele geçirilen silahlardan birine aittir. ANCAK
BU SİLAH İBRAHİM ÖKSÜZ’ÜN ÜZERİNDEN
ÇIKAN KURŞUNA AİT SİLAH DEĞİLDİR!

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015
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Gerçekler böyle iken İbrahim Öksüz’ün Cepheliler
tarafından vurulduğu yalanını alçakça söylemeye
devam ediyorlar.

Halkımız!
Halk düşmanı AKP polisinin yalanlarına inanmayacağınızı biliyoruz.
Kürt milliyetçileri ve onun güdümündeki reformistler, oportünistler de “yavuz hırsız” misali
İbrahim Öksüz’ün katledilmesindeki sorumluluklarının
üstünü örtmek için bu yalana sarılmışlardır. Bu yalanlara inanmayın…
İbrahim Öksüz Yürüyüş Dergisi Okuru Bir
Ailemizin Çocuğudur!
16 yaşındaki tekstil işçisi İbrahim Öksüz, Karabüklü yoksul bir ailenin çocuğudur. Ailesi ise Yürüyüş
dergisi okuru olup, zaman zaman Halk Cephesi’nin
kurumlarına gidip gelen bir emekçi ailemizdir.
İbrahim, Gazi Mahallesi’nde halk tarafından tanınan,
bilinen Gazi’nin yoksul sokaklarının yoksul evlerinden
birinde büyüyen bir halk çocuğudur. Cenazesi de
yine Halk Cepheliler ve mahalle halkı tarafından
kaldırılmıştır.
Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Bu konuda Halk Cephesi açıklamaları dışındaki
söylemlere itibar etmeyin çünkü yalandır.
İBRAHİM ÖKSÜZ’ÜN KATİLİ
ÇETELERDİR!
ÇETELERDEN HESAP SORDUK
SORACAĞIZ!
16 Şubat 2015

Şehitlerimiz;
Onurumuz,
Geleceğimizdir!
Asla
Unutturmayacağız!
Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler
26 Ağustos’ta şehit mezarlarını ziyaret
ettiler. Gazi’nin gözü kara kızı Günay’ın
mezarını ziyaret eden ve sonrasında şehitlerinin mezarlarını sırayla temizleyip bakımını yapan
Cepheliler her hafta mezarları ziyaret ederek bakım ve temizlik yapma kararı aldılar. Saygı duruşu ve kısa bir
anmanın yapılmasıyla mezar ziyareti bitirildi.

Bu Düzene
Alternatifiz,
Çocuklarımızın
Yozlaşmasına
İzin
Vermeyeceğiz!
Gazi’de Gönüllü Eğitim Topluluklarında 26 Ağustos’ta
çocuklara heykel dersi verildi. İlk derse toplam 34 çocuk
katıldı. Aileler bu tür çalışmaların sürekli verilmesini ve
çocuklarının yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalardan duydukları memnuniyeti paylaştılar ve bu çalışmaya
yardımcı olabileceklerini belirttiler.

GAZİ HALK CEPHESİ
*Ek: AKP medyasında çıkan haberlerdeki söz
konusu Cephe’ye yönelik operasyonlarda yakalanan
silahların listesi aşağıdadır. Bu silahlardan sadece
birisi olay günü yaşanan çatışmada kullanılmış ancak
bu silah KESİNLİKLE İBRAHİM ÖKSÜZ’ÜN
ÜZERİNDEN ÇIKAN KURŞUNLARA AİT SİLAH DEĞİLDİR!
- Bir adet browning marka yedi altmışbeş tabanca
ve şarjörü
- Üç adet browning marka tabanca ve şarjörleri
- Bir adet CZ 75B marka tabanca ve şarjörü
- Bir adet baretta marka tabanca ve şarjörü
- Bir adet BB 70 ibareli dokuz çarpı ondokuz milimlik tabanca ve şarjörü
- Otuziki adet dokuz çarpı on dokuz fişek
- On dört adet yedi altmışbeşlik fişek
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Bağcılar’da Çocuk Günü
Çocuklarımız Yarınımızdır;
Sevgimizi ve İlgimizi
Eksik Etmeyelim!
Karanfiller Kültür Merkezi’nde Çocuk Günü çalışmaları
bir süre önce başlamıştı. Bu sürede mahallede bulunan çocuklarla toplantı yapıldı ve uygun gün ve saat belirlendi.
Daha sonra çocuklar tarafından davetiyeler hazırlandı. Bu
davetiyelerle çocuklar, diğer arkadaşlarını da kendilerine
ayrılan gün için Karanfiller Kültür Merkezi’ne çağırdılar.
Geçtiğimiz hafta geometrik şekilleri tanıma çalışması
yapıldı. Ardından origami (kağıt katlama) çalışması yapıldı.
Bu hafta çocuk gününde çizgi film gösterimi ve müzik
çalışması yapılacak. Origami ise her hafta yapılıyor. Tüm
çocukları bekliyoruz.
2 Eylül 2015

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Oya Baydak Bu Kez Direniş Çadırını, Toplantı Yapan
Genel-İş Yöneticilerinin Bolu’daki Lüks Otelinin Önüne Kurdu

Patron Sendikacıları Her Yerde Karşılarında Bizi Bulacak!
İşçi ve Devrimci
Düşmanı, Asalak
Patron Sendikacıları
İşçileri Sömürmeye
Devam Ediyorlar!
30-31 Ağustos tarihinde Bolu Koru
Otel’de DİSK Genel-İş Sendikası’nın
Başkanlar toplantısı yapıldı.
Patron sendikacıları 29 Ağustos
gecesi, bir gece kalmanın fiyatının
kişi başına 315 TL olduğu bu otele
yerleştiler.
Ve özel şoförleriyle "uzmanlar"ıyla,
basın danışmanlarıyla yaklaşık 70 kişi
bu otele "toplantı" yapmak amacıyla
geldiler. Binlerce liraya malolan bir
toplantı...
Bir taşeron işçinin yıllarca çalışsa
da kazanamayacağı kadar büyük bir
miktardır bu.
Bu ortamda patron sendikacıları
neyi tartışabilir. Böyle bir otelde toplantı
yapmalarının amacı nedir? Genel-İş
Sendikası’nın hangi "yüksek" çıkarları
tartışılabilir bu kadar paraya?
Patron sendikacılarının "lüks" hayatı bu kadarla da sınırlı değil elbette.
Otelin otoparkı lüks bir otomobil
firmasının ana bayisi gibi. 23 adet
Ford Focus marka son model otomobil, 5 adet Volkswagen Passat son
model otomobiller.
Bunların hepsi işçilerin sırtından,
alınterinden çalınan paralarla karşılanıyor. İşçi ve devrimci düşmanı
asalak patron sendikacıları işçileri
sömürmeye devam ediyorlar.
Oya Baydak işte bu sendikacılar
tarafından işinden atıldı. Bu sendikacılar tarafından linç saldırısına uğradı. İki ay önce bu sendikacılar devrimci işçilere Amerikan mafyacı sen-

dikacıları gibi kalaslarla saldırdı.
Tablo çok açıktır. Gerçekler çok
daha fazla ortadadır.
Patron gibi yaşayanlar, patronlar
gibi harcama yapmaktadır.
Sınıf mücadelesinin kuralıdır:
Hiçbir patron ya da patron gibi yaşayanlar işçiye dost olamaz. İşçinin
çıkarlarını savunamaz.
Oysa bunların adları "sendikacı"...
Üstelik sendika adlarının başında
"devrimci" sıfatı var. Patronluk ve
sendikacılık, birbiriyle uzlaşması
mümkün olmayan iki ayrı taraf...
Bunlar ise sendikacı görüntüsü altında
patronlar gibi yaşayan, patronların
çıkarlarını savunan kişiler.
Bu tabloda Oya Baydak’ın işten
atılması kaçınılmazdır. Çünkü patron
sendikacıları devrimcileri tasfiye etmek zorundadırlar.
En başından söylemiştik. Sorun
devrimcilerin tasfiyesidir diye.
Direnişteki Oya Baydak’a saldırmaları, işçi kanı dökmeleri de bunun
içindir. Tezgah kurulmuştur. Toplu
iş sözleşme dönemlerinde patronlar
adına çalışılacak, işçiler satılacak,
hakları patronlara peşkeş çekilecektir.
Karşılığında sendikalardaki koltukları,
lüks otomobilleri, otelleri, özel şöförleri olacaktır. Bu tezgahı sadece
direnen işçiler açığa çıkarabilirler.
İşte linç saldırısının özü budur. Direnen işçiler linç edilerek, gözdağı
verilerek susturulmak istenmiştir.
Ama bekledikleri gibi olmadı elbette. Linç etmeye kalktıkları işçiler
susmadılar, direnmeye devam ettikleri
gibi patron sendikacılarının her yerde
karşısına çıkmaya devam ettiler.
Bolu’da Koru Otel’deki toplantı
da böyle oldu.

Oya Baydak Direniş
Çadırını Bu Kez
Bolu’daki Koru Otel’in
Karşısına Kurdu
Yaşadığı haksızlıkları, linçleri orada da anlatmaya devam etti.
Devrimci işçiler Genel-İş yöneticilerini bu kez dört yıldızlı bir otelin
önünde teşhir etmeye devam ettiler.
"Patron Sendikacıları İşçi Sınıfına
Hesap Verecek" "İşçi Düşmanı Patron
Sendikacıları" sloganlarını bu kez
oradan attılar. Toplantı süresince direniş çadırı açık kaldı. Herkese direniş
anlatıldı, patron sendikacılığı teşhir
edildi.
Bolu’daki otelin önünde iki ayrı
sınıf, iki ayrı dünya vardı o süre boyunca. Çadırda başı dik, haklı olmanın
gücüyle gerçekleri haykıran devrimciler vardı. Otelde ise başları önde
güya "güvenlikleri"ni alarak alelacele
başları önde, lüks otomobillerine koşan sendikacılar.
Otelde "toplantı" yapıldı. İşçilerin
asla günlük yaşamlarında yiyemedikleri yiyecekler yendi. Çadırda ise
direnen işçilerin sofrası vardı. Bu
sofraya anlamını veren direnişti, dayanışmaydı. Bolu’da direnişi görünce
bilgi sahibi olan ve destek vermeye
gelen insanların emeğe duydukları
saygıydı.
Çadırda emek ve onur vardı. Otelde ise asalak patron sendikacılarının
düşkünlükleri.
Bu çelişki çözülene ve patron
sendikacılarını işçiler başlarından
atana kadar mücademiz devam edecek.
Patron sendikacılarını mutlaka
işçi sınıfının başından atacağız.

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015
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Bolu’da Bir Kez Daha Patron Sendikacılarının Karşısına Dikildik!
İşçi Kardeşler! Görün İşte… Yüz Milyarlık Araçları İle
Geceliği 315 TL Olan Otelde Toplantı Yapanları…

Bunlar DİSK Genel İş Yöneticileri
Bunlar Patron Sendikacılarıdır!..
Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015
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Direnişin 53. Günü
(Bolu Koru Otel Önü) –
29 Ağustos 2015
Cuma günü başlayan toplantının
Pazar günü biteceğini öğrenen Oya
Baydak ve Devrimci İşçi Hareketi,
Oya Baydak’ın 52 gündür DİSK Genel Merkezi önünde olan oturma eylemi çadırını 2 gün Koru Otelin
önüne taşıma kararı aldı. DİH’liler
Genel-İş Sendikası yöneticilerine “işçilerin üye aidatları ile lüks otellerde
toplantı yapıyorsunuz. Bu otelin gecelik fiyatı 315 TL” dedi.
Polislere yemek ısmarlayan, devrimcileri ihbar eden, Genel Merkez
yöneticilerinden Hüseyin Yaman Oya
Baydak’a “sen polissin, ajansın” diyerek saldırmak istedi. Diğerlerinin
engellemesi sonucu oradan uzaklaştırılan Hüseyin Yaman polis besleyen,
hain bir patron sendikacısıdır. Saldırgan tavırlar sergileyen Gökhan
Keskin ise “siz devrimci misiniz lan”
diyerek nasıl bir patron sendikacısı
yalakası olduğunu patronlarına ispat
etmek için devrimcilere ve işçiye
hakaret etti.
Koru Otel’in önüne 22 adet Ford
Focus marka araç ve 5 Volkswagen
Passat marka araba ve 1 adet Volkswagen Transporter araçla gelen Genel-iş yönetimini DİH’li işçiler ve Oya

Baydak halka teşhir etti. Otele İstanbul’dan gelen bir eczacı ve eşi “sizi
canı gönülden destekliyoruz. Ama
adamların lokmalarını boğazlarına dizmişsiniz, şimdi rakılarını rahat içemeyecekler. Ben önce sizi oteli protesto
ediyorsunuz sandım, sonra içeride toplantı yapan sendikayı protesto ettiğinizi
öğrendim. Sendika işçisini işten atar
mı yahu” diyerek bu gece yine ziyarete
geleceğini söyledi.

Direnişin 54. Günü
(Bolu Koru Otel Önü)
Gece otel personelinden emekçi
bir abimiz gelip bize, hepimize birer
bardak sıcak çay ikram edip yemek
yiyip yemediğimizi sordu.
Patron sendikacısı DİSK Genelİş yöneticilerinin tamamı karşımızdaki
restorant bölümünde yemek yediler
ve üst katta toplantı yapıyorlardı.
Belki sayı olarak 15 kişi bile yokuz
ama haklılığımız karşımızdaki 50’den
fazla linçciyi dize getiriyor işte.
Sabah 07:00’da kalkıp bir gün
önceki gibi her yarım saatte bir slogan
atıyoruz. Ve günün ilk sloganını patron sendikacıları kahvaltılarını ederken atıyoruz. İşçinin sırtından yedikleri boğazlarına dizlerine dursun
diye sloganımızı büyük bir coşkuyla
atıyoruz.

Dün olduğu gibi bugün de jandarma komutanı patron sendikacılarının yanına gidiyor. Patron, jandarma
komutanı ve patron sendikacıları bir
aradalar.
Her şey gün gibi ortada. Herkesin
safı belli. Ve karşımda lokantanın
üzerine dev bir Türk bayrağı asıldı
ve içinde DİSK Genel-İş yöneticileri
toplantı yapıyorlar. Öğle saatlerinde
linçcilerde bir hareketlenme var. Yüz
milyarlık araçlarına valizlerini yerleştiriyorlar. Kaçarcasına hızlı hareket
ediyorlar.
Tek tek çıkıp gittiler arkalarına
bile bakmadan. Sadece Hüseyin Yaman, bizleri tahrik etmeye yönelik
el kol hareketleri yaptı. Provakosyona
gelmedik. Sloganlarla cevap verdik.
Sonrasında biz de bize misafirperverlik gösteren otel işçilerine ve şeflerine teşekkür ederek Hukuk ve Dayanışma kartımızı verdik. Alışveriş
yaptığımız bakkal amca bir paket
helva verdi. Bolu’da tanıştığımız herkes bizim için bir şeyler yaptı. Düşmanlarımızı olduğu gibi dostlarımızı
da unutmayacağız.
Bir siyasal zafer daha kazandık.
Patron sendikacılarını moral olarak
çökerttik. Bir kez daha işçilerin nasırlı
ellerinin yakalarında olduğunu gösterdik.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Patron Sendikacılarının
Kendi Emeğimiz Üzerinden Sefahat İçinde Yaşamasına İzin Vermeyelim!
Hakkımız Olanı Alalım!
Devrimci İşçi Hareketi; Genel-İş
Genel Merkezi Abdullah Baştürk
Eğitim ve Dinlenme tesisleriyle ilgili
28 Ağustos’ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “Bu tatil tesisleri Genel-İş Genel Merkezi’nin Abdullah
Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’dir. Yani burası sendikanın işçiler
için yaptırmış olduğu tesislerdir. Bu
tesisler işçilerindir. Ancak soruyoruz,
kaç işçi arkadaşın bu tesislerden haberi vardır? Kaç işçi arkadaş bu tesislerin kendilerinin eğitim ve tatil
ihtiyaçları için kullanılması gerektiğinin bilincindedir? Kaç işçi arkadaş
bu olanaktan ücretsiz olarak yararlanmaktadır?
Bu tesisler sizindir. Siz tatil ve
eğitim ihtiyaçlarınızı karşılayın diye
yaptırılmıştır. Biz biliyoruz. Hiçbir
işçi bu tesislerden ücretsiz yararlanamaz. Hatta işçilerin haberi bile yoktur.
Ama gidip bakın sendika yöneticilerine, başkanlarına, genel sekreterlerine
ve çevrelerindeki tayfalarına. Onlar
ve onların yakınlarının kullandığı olanaklardır buralar ve rant kapısıdır.
Taşeronda çalışan bir işçinin bu tesislerde konaklaması için 4 gün çalışıp
alınteri dökmesi gerekir. Oysa sendikalar üyelerinin sosyal kültürel ihtiyaçlarına ücretsiz açmalıdır tesislerini.
Çünkü bu olanakların tamamı işçilerindir” denildi.

Patron Sendikacılığını
Meclislerle Yıkacağız!
Şişli Belediyesi İşçi Meclisi, Sa-

rıyer Belediyesi İşçi Meclisi, Diren
Kazova Kooperatifi İşçileri; patron
sendikacıları tarafından işten atılan
ve DİSK önünde direnişte olan Oya
Baydak’a sahip çıktı. İşçi Meclisi
işçileri 31 Ağustos’ta Şişli Camisi
önünde toplanarak DİSK’e kadar
protesto yürüyüşü yaptılar. Sloganlarla
yürüyen işçiler “Patron Sendikacılığını İşçi Meclisleri İle Yıkacağız Şişli İşçi Meclisi”, “Direnen Oya
Baydak Yalnız Değildir” yazan pankart taşıdılar.
Kazova İşçileri “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” pankartı taşırken Sarıyer Belediyesi işçileri Meclisi’ de
“CHP’li Sarıyer Belediyesine Karşı
İşimiz ve Haklarımız İçin Direniyoruz” yazan pankartları ile yürüdüler
DİSK önünde açıklama yaptılar. İlk
açıklama Oya Baydak tarafından yapılarak, patron sendikacılarının işçi
düşmanı olduklarını, sendika ağaları
gibi sendikaların olanaklarını kullandıklarını, işçilerin sırtına çöreklenen asalaklar olduklarını anlattı.
Direne direne kazanacağını bu direnişin işçi sınıfının direnişi olduğunu
söyledi.
Oya Baydak’tan sonra Şişli Belediyesi İşçi Meclisi işçilerinden bir
işçi söz aldı. Ve patron sendikacılığına
karşı kendi öz örgütlenmeleri olan
işçi meclislerinin çözüm olduğunu
ve işçi sınıfının kendi kendisini meclislerle yöneteceğinden bahsetti.
Direnen Sarıyer Belediyesi İşçi
Meclisi’nden Güven Darcanlı da söz
alarak kendilerinin 98 gündür hakları
için CHP’li Sarıyer Belediyesi’ne
karşı direndiklerini, bu nedenle işten
atıldıklarını, işleri ve hakları için kazanana kadar direneceklerini anlattı.
Açıklamada sık sık sloganlar atıldı.

İşçi Meclisi’nin İradesini
Tanımayan Patron
Sendikacıları Teşhir
Edildi ve Toplantı
Yapmaları Engellendi
Ankara Devrimci İşçi Hareketi’nin
yaptığı açıklamaya göre: “24 Ağustos’ta ODTÜ Emekçi Meclisi kendisini yok sayarak toplantı yapmak
isteyen, üyesi oldukları Genel-İş Sendikası Genel Merkez yöneticisi Çetin
Çalışkan ve Toplu Sözleşme Daire
personellerini protesto etti. Genel-İş
Sendikası’nı, Emekçi Meclisi’nin
bilgisi olmadan burada Emekçi Meclisinin inisiyatifinde olan örgütlenmeyi hiçe sayarak, hatta bağlı oldukları 2 No’lu Şube’nin bile bilgisi
olmadan toplantılar düzenlemenin
ahlaki olmadığını söylediler. Ayrıca
bunun Emekçi Meclisi’nin emeğine
saygısızlık olduğunu vurgulayan meclis üyeleri, ODTÜ yerleşkesi MM25
No’lu salonda yapılan toplantıya
girip, Çetin Çalışkan konuşmak istediği anda onu “Önce Emekçi Meclisi’nin sözcüsü konuşacak. Biz sonra
çıkacağız” diyerek susturdular. Sözcü
bundan böyle burada kimsenin Emekçi Meclisi’ni hiçe sayarak toplantı
yapamayacağını belirtip, toplantı salonunu topluca terk ettiler. 150 kişinin
üstünde işçinin katıldığı protesto eylemi, salonun dışında da 30 dakika
sürdü. Eylemin ardından işçiler çarşamba günü olağan toplantının duyurusunu yaptı. Emekçi Meclisi üyeleri birlik olup sendikanın da emeklerine saygısızlık etmesini önlemenin
önemine dikkat çekerek dağıldı”.
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Direnen Sarıyer Belediyesi İşçileri:

ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK!
Direniş Günlüğü
27 Ağustos 2015
100. Gün
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CHP’li Sarıyer Belediyesi
İhbarcılığa Devam Ediyor

Dün yoğun bir gündü. Bir gece
önce yoğun ve öğlene kadar devam
eden yağmurdan dolayı ıslanmıştık.
Yağmur yağdığı gün hem direnişimizin 100. günü vesilesiyle bir program düzenlememiz hem de kendi
emeğimizle kurduğumuz çay bahçemizi açmamız gerekiyor. Bu açılış
aslında, bizi yıldırmaya çalışan CHP
İl Başkanlığı’na ve Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç’e bir cevap niteliği taşıyor. Evet buradayız, kazanana kadar da burada kalacağız. Mütevazi imkanlarımızla, emeğimizle
ve dostlarımızın yardımıyla yaptığımız açılışta Devrimci İşçi Hareketi,
Liseli Dev-Genç’liler, Yasemin Göksu
ve Mehmet Esatoğlu gibi sanatçı
dostlarımız bizimle birlikte oldu. Direnişimiz de bir adım daha attık. Ve
bunun devamı gelecek. Kazanmamızı
hiçbir güç engellemeyecek. Evet, taleplerimiz daha çok maddi talepler
fakat bizi asıl burada tutan sebep
onurumuz. “Ölmek var dönmek yok”
dedik. Buna uygun hareket edeceğiz.
Başımızı öne eğmeyeceğiz.
Çay bahçemizin ilk günü hemen
temizlik ve kahvaltı faslını hallediyoruz ve gazetemizi okuyoruz.
Okuduğumuz haber göre memurlara %6.5 zam yapılmış yazıyor.
Memurlara %6.5 oranında zam
yapılmış. Yani yeni işe giren bir memur
yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş
alacak. Yoksul statüsüne bile yükselemiyoruz. Açız, işçi de, memur da
yani halkımızın bütün kesimleri aynı
durumda. Bizim yaptığımız bu direniş
aslında halkın direnişidir. Sadece işçi
sınıfının değil, bir örnek teşkil ediyor.
Bir arkadaşımız elinde megafon
yoldan geçenleri buraya davet ediyor.
Zaman hızlı geçti çoktan akşam oldu.
Akşam yemeğimizi yiyip günün sohbetini yapıyoruz. Artık yatma vakti.
Yeni bir güne merhaba demek için
bugüne güle güle.

CHP’li Sarıyer Belediyesi, haklarını aramak için aylardır direnen
ve belediyenin İmar Müdürlüğü’nü
işgal eden Sarıyer Belediyesi işçilerini
polise ihbar etti.
Seçim dönemlerinde halka demokrasiden, insan haklarından, temel
hak ve özgürlüklerden bahseden
CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, kendisine bağlı işçilerin
hak arama mücadelesinde ise polisle
işbirliği yapmayı tercih ediyor.
CHP’nin “demokrasi, temel hak ve
özgürlükler” söylemi vitrin süsü olarak kullandığını gösteriyor.
En ufak bir eylemlik bile CHP’nin
makyajının akmasını, gerçek yüzünü
göstermesini sağlıyor. 20 Ağustos’ta
sadece haklarını isteyen ve bu amaçla
İmar Müdürlüğü’nü işgal eden Sarıyer
Belediyesi işçileri; belediye tarafından
polise ihbar edildi ve bu çerçevede
kamera kayıtları polise teslim edildi.
CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin hiçbir
davranışı direnen işçilerin mücadelesini engellemeyecek. Zafer direnen
Sarıyer Belediyesi işçilerinin olacak.

Direniş Çay Bahçesi İşçi
Sınıfına Hayırlı Olsun!
Sarıyer Belediyesi işçisi İstanbul
CHP İl binası önündeki 100 günlük
direnişlerinde seslerini duyurabilmek
ve haklarını kazanabilmek için 23
Ağustos’ta CHP İl Binası önünde
“Direniş Çay Bahçesi” ile kendi işlerini kendileri yarattılar. Liseli DevGenç’liler pankartları ve sloganlarıyla
gelerek işçilere moral oldular.
Yapılan açıklamada direnişin sorumluları halka teşhir edildi. Sonrasında Direniş Çay Bahçesi’nin kurdelası, sanatçı Yasemin Göksu, patron
sendikacılığına karşı direnen Oya
Baydak, Direnen Sarıyer işçisi Zülfikar ve Liseli Dev-Genç’li Sıla Abalay tarafından kesildi.
Açılışa aileler, halkın sanatçısı
Mehmet Esatoğlu, Yasemin Göksu,

Anti-Kapitalist Müslümanlar ve Kaldıraç katıldı. Devrimci İşçi Hareketi’nden Necati okuduğu şiirle işçilere
moral verdi.
Liseli Dev-Genç’lilerin öncülüğünde hep birlikte adalet halayı çekilerek, Grup Yorum’un direniş türkülerini söyleyerek 50 kişinin katıldığı
açılış sonlandırıldı.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Katliamın Sorumluları Korunmaya Devam Ediliyor

Soma Katliam Davası Ekim’e Ertelendi

7. Duruşma
26Ağustos 2015:
Şehit ailelerini Kınık’tan mahkemeye taşımak üzere yola çıkan minibüs kaza yaptı. Kaza 26 Ağustos
sabahı Akhisar’da yaşandı. Ambulansın gelmesi ile 2 kişi hastaneye
götürüldü.
Sanık Halil Sarı, Sanık Saltuk
Alpdemir sorumluluktan kaçar tarzda
ifadelerini verdiler. Üretim mühendisi
olan Mehmet Avcı’ya maskelerle
ilgili sordukları bir soruya cevap vermeyeceğini söyledi.
Mehmet Erez ise, “… maden mühendisleri el kitapçığının daimi nezaretçi bölümünü okudum benim bölgemde üretim olmadığından sadece
bu kadarından sorumluydum” cevabını verdi.
Maden mühendisi ve başmüfettişlik görevinin Paketleme ve Ulaştırma Amirliği’nden ibaret olduğunu
ileri sürdü.
TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri)
ELİ (Ege Linyit İşletmeleri) Başmüfettişi Adem Ormanoğlu; görevinin
Soma, İmbat, Demir Export madenlerinde denetim yapmak olduğunu
ifade etti. Bu nedenle kendisine
ocakta işçi sağlığı ve güvenliği ile
tüm denetimlerin yapılmasıyla ilgili
sorulan sorulara “benim görevim değil” diyerek yanıt verdi.
Avukatlar iş kanununun 2. maddesini hatırlatarak; “üst işveren alt işveren

ilişkisini açıklar. Bu yasadan yola çıkarak bu
ülkede kömür çıkartmakta üst işveren
TKİ’dir. Siz de TKİ’nin
başmüfettişisiniz. Sözleşme TKİ’yi ve sizi
kurtarmaz, sorumlusunuz” diyerek soruya itiraz ettiler. Hakim itirazı
kabul etti.
Duruşma mahkeme
heyetinin belirlediği
katliamdan kurtulan işçilerin dinlenmesi
üzerine perşembe sabahına ertelendi.

Soma Katliamı Davasında
Yaralı Kurtulan
Mağdurların
Dinlenmesine Başlandı
8. Duruşma
27 Ağustos 2015
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 8. duruşması
27 Ağustos’ta başladı.
Katliamdan sağ kurtulan işçiler,
hâkim karşısında verdikleri ifadelerle,
duruşmada bugüne kadar “şirketin
ne kadar sorunsuz olduğu” yönündeki
yalanları bir bir parçaladı.
İşçilerden Bilal Altıntaş, olaydan
önce 40 dakika elektrik kesintisi yaşandığını, ardından mesai bitimiyle
çıkışa doğru yöneldiklerinde kükürt
ve yanmış bant kokan yoğun duman
dolayısıyla mekanize ayağın içine
kaçtıklarını, H panosunda çalışanların
da gelmesiyle 145 kişinin burada
beklemeye başladığını söyledi.
“Müfettiş gelince ilerlemeyi durduruyorduk, gerekiyorsa o bölümü
kapatıyorduk…”
İşçiler, müfettişler gelmeden bir
hafta önce haberlerinin olduğunu ve
ona göre hazırlık yaptıklarını, nereyi
kontrol edeceklerse orayı düzene
koyduklarını söylediler. Mahkeme
bir sonraki güne ertelendi.

9. Duruşma
28 Ağustos 2015:
Duruşma sabah saat 09.00’da başladı. Öncelikle şehit ailelerinin avukatları söz aldılar. Avukatlardan Selçuk Kozağaçlı duruşma süresince
ortaya çıkan hususları açıklayan bir
konuşma yaptı.
Kozağaçlı konuşmasında; “Kimin
para kazandığını takip ederseniz,
suçu da kimin gizlediğini anlamış
olursunuz. Ocağın gerçek acil eylem
planının ne olduğunu öğrendik; ‘dışarıdakiler içeri koşsun, içerdekiler
dışarı kaçsın…’1 havalandırma, 1
patlatma ve 1 elektrik mühendisi var,
ocağa sabah 09.00’da girip 15.00’da
çıkıyorlar. Katliamın nedeni konusunda ‘hiçbir fikri olmayan’ bu kişilerin, maden şimdi açılsa gidip işleteceklerini de öğrendik.
Aile avukatları Alp Gürkan’ın
soruşturmaya dâhil edilmesini, tutuklu
sanıkların tutukluluk hallerinin devam
etmesini, tutuksuz sanıkların ise tutuklanmasını talep ettiler. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasına gerek olmadığını mütalaa
etti.
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Ara verilen duruşmaya yarım saat
gecikmeli olarak 18.00’da tekrar başlandı. Mahkeme heyeti, “tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz 38 sanıktan Türkiye
Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyit
İşletmesi’nde (ELİ) Kontrol ve Denetleme Teşkilatı’nda görevli başmühendis ve bazı mühendislerin sorgularının tamamlanmasından dolayı
duruşmadan bağışık tutulmasına, eski
Soma Kömür İşletmeleri Yönetim
Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın müşteki avukatların suç duyurusunda bulunması talebinin Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmesine” karar vererek, duruşmayı 13 Ekim 2015 tarihine erteledi.
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Röportaj

Soma’da 301 madencinin katledildiği dava görülüyor;

Katiller Halkla Alay Ediyorlar: “Kaza neden oldu

bilmiyoruz; bomba bile atılmış olabilir!”
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Geçen hafta başlayan Soma Maden
Ocağı Katliam davası dergimiz yayına
hazırlanırken devam ediyordu. Madencilerin avukatlarından HHB Avukatı Engin Gökoglu ile mahkeme
üzerine yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Mahkemenin seyri hakkında bilgi verebilir misiniz
Av. Engin Gökoğlu: Soma duruşması 18 Ağustos tarihinde başladı.
Taraf avukatlarının tutuklu ve tutuksuz
sanıklara soru sorarak onları sorgulaması aşamasındayız.
Genel müdür, işletme müdürü, müdür yardımcıları, maden mühendisleri
hepsi mahkeme salonuna geldiler ve
sorulara cevap vermeye başladılar. Hepsinde tavır birbirine benziyor, ya
başkasını suçluyorlar ya da meseleyi
bilinmez sebeplere bağlıyor. Kendilerinin ne kadar çaresiz ve eli kolu
bağlı olduğunu anlatmaya çalışıyorlar.
Bunları dinleyen biri tıpkı başbakanın
yıllar önce söylediği gibi maden kazalarının kaçınılmaz olduğunu, ölmenin
madencinin kaderi olduğuna inanabilir.
Örneğin Sanık Akın Çelik: “Bir
ay ya da iki ay iş güvenliği uzmanlığı
yaptım. Direk sınavla A sınıfı uzman
oldum.” diyordu. İşte bu kadar kolaydı
A sınıfı uzman olmak. Bütün bunların
sorumlusu yalnızca kendisi olamaz,
olayın siyasi sorumluluğunu göz ardı
ediyorlar.
Şu anda mahkeme tutuksuz sanıkların sorgusu ile devam ediyor.

Yürüyüş: Mahkemede avukatlar olarak siz
ne talep ettiniz? Yargılanan suçlular ne söylediler, ne talep ettiler?
Av. Engin Gökoğlu:
Henüz taleplere geçilmedi, talepleri duruşmaların
sonunda söyleyeceğiz ve
mahkeme ara karar oluşturacak.
Bu duruşmada sanıkların avukatlar
tarafından sorgusu yapılıyor. Biz sanıklardan doğruyu söylemelerini istiyoruz elbette. Kaçamak cevaplar verip
meseleyi bilinmeze sürüklemeye çalışmamalarını istiyoruz. Çünkü öyle
ya da böyle bu kişiler bu katliamdan
sorumlular. Bunun cezasını çekecekler.
Ama olayın nasıl olduğu anlaşılırsa
hangi ihmallerin katliama yol açtığı
görülür. Bu da iş ve güvenlik önlemleri
konusunda bir uyarı niteliği taşır.

Türkiye Kömür İşletmeleri’nden
özel şirketlere, mühendislere ve maden işçilerine kadar herkesin aynı
merakla ve ders almak için maddi
gerçeği öğrenmek istemesi gerekir.
Ama şirket yetkilileri şuursuzca kendilerini savunmaya ve bu işten kurtulmaya çalışıyorlar. Ölen işçilerin
de bir daha böyle bir katliam yaşanmaması için neler yapmaları gerektiğini de önemsemiyorlar.
Örneğin daha önce ifadesi alınamayan sanıklardan Erdem Canbaz
“Ocakta ısınma oluyordu
bunun sebebi orada çalışan
işçilerin efor sarf etmesidir” diye cevap veriyordu.
Bu cevaba göre işçiler
efor sarfetmeden çalışamayacağına göre ısınma kaçınılmazdır dolayısıyla patlama ya da bir başka kaza
olması da kaçınılmazdır.
Sanıklar metan gazının

yükseldiğini görmüyor. Yine yönetim
kurulu başkanı Can Gürkan’ın söyledikleri ibretlikti. Ona göre TKİ’nin
sorumluluğu büyük. Diyor ki; “Ocakta
önemli bir sıkıntı varmış, TKİ, Park
Maden bunu bize söylemedi.”
Yürüyüş: Ölen madenci ailelerin
tavırları nasıldı… Neler söylediler?
Av. Engin Gökoğlu: Tabii yakınlarının yerin yüzlerce metre altında
işkenceyle can çekişerek ölmesi onları
derinden yaralıyor. Olay anlatılırken
sorumlu kişilerin umursamazlıklarını
sorumsuzluklarını görünce daha da
öfkeleniyorlar. Biz sevdiklerimizi bunlara mı emanet ettik diye dövünüyorlar.
Yürüyüş: Mahkemenin tutumu
ne yönde? Mahkemede alınan ara
kararlar nelerdi?
Av. Engin Gökoğlu Mahkeme
başkanının işletme müdürüne Can
bey şeklinde hitap etmesi tepki çekti.
Madenci yakınları doğal olarak Sanıklara öfkeli bu yüzden bu katillere
kusura bakmayın sizi de buralara
kadar yorduk kibarlığı içindeki hâkime
tepki gösteriyorlar.
Ramazan Doğru’ya; işçilerin AKP
mitingine şirketçe götürülüp götürülmediği yönündeki sorunun sorulmasına mahkeme izin vermedi.
Oysa maden katliamındaki sorumluların tespitinde bizce önemli bir
soruydu. TKİ’den başlayan siyasi sorumluluk zincirine hükümetin de dahil
olduğu bizce çok açık çünkü.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

“Ben Terörist Değilim Devrimciyim, Asıl Terörist Ortadoğu’yu Kana Bulayan ABD’dir”

AMERİKA’DAN SURUÇ’UN HESABINI
SORMAYA GELMEK
10 Agustos tarihinde Sarıyer İstinye’deki Amerikan konsolosluğuna
ateş ediliyordu. Zulmün kalesine değen kurşunların, Türk Ceza Kanunu’nu ihlal ettiği savcılar tarafından
söylenebilirdi elbet. Ama Türkiye
halkı böyle düşünmüyordu. Amerikan
katillerine defol diyerek laf anlatılamıyordu. Ve işte “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” demenin neresi
suç oluşturabilirdi ki?
Akıllara şu soru geliyordu, ülkemizde birçok ülkenin konsolosluğu
var ancak hiçbiri böyle korunaklı bir
kale şeklinde değil.
Amerikan Elçiliğinin
Bu Korkusu Nneden?
Neden Çünkü ABD suçlarını biliyor, dünya halklarında uyandırdığı
öfkeyi biliyor ve bu öfkenin bir gün
patlayabileceğinden korkuyordu.
Haberlerde konsolosluğa ateş eden
iki eylemciden birinin takip edilip
bir apartman boşluğunda sarılmış olduğu söylendi. Ve nihayet kısa bir
süre sonra televizyon ekranlarında o
kuşatma anını izledik.
Hatice Aşık inşaat malzemelerinin
bulunduğu bir apartmanın boşluğunda

bulunmakta ve kendini taşlarla
savunmakta iken polis memurları tek başına bir kadını
kurşun yağmuruna tutuyorlar.
Polisler kendi aralarında konuşuyorlar; biri diğerine “üzerinde
silah yok” diye seslenirken “vur
oğlum vur” diye talimatlar vermekte. Hatice Aşık’ın sarıldığı yerse daracık, üstelik gidecek yeri de
yok. Yine de meydan okuyor ve tek
imkanı olan taşlara sarılıyor. Tek başına ve elinde yalnızca taş bulunan
bir kadını üstelik etrafını çevirmiş
ve daracık bir yerde yakalamışken
yine de kurşun yağmuruna tutan bir
korku var polislerde.
İşte o polisler yalnızca kendi kişisel korkularını göstermiyorlar. Onlar
aynı zamanda kalelere saklanmış
ABD devlet temsilcilerinin de korkusunu gösteriyorlar.
Kendini dünya imparatoru ilan
eden çıkarına yönelme ihtimali bulunan, her türlü tehlikeyi önceden
güç kullanarak yok etme hakkı gören
ABD’nin, önleyici savaş dedikleri
saldırganlığını temsil ediyorlar.
İşte bu yüzden polis, Hatice Aşık’ı
hedef alarak ateş ediyor ve yaralıyor.

1- AKP DEVRİMCİ TUTSAKLARIN DÜŞMANI
TECAVÜZCÜLERİN HAMİSİDİR!
Adliler için açık cezaevine gitme düzenlemesi değiştirildi. Buna göre
cezanın onda birini yatan adli bir hükümlü açık cezaevine gönderilecek.
Bu hak devrimcilere yok. Tam tersine onların infazları yakılır. Ceza üstüne
cezalar verilir. Tecavüzcü, katil ise serbest bırakılır.

2- AKP’NİN KATİL EMNİYET MÜDÜRÜ SERBEST!
Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu silahla
vurarak öldüren İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz,
tahliye edildi. İstanbul Halkalı’da, trafik kavgası nedeniyle motosiklet
sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu tabancayla öldüren 1’nci Sınıf Emniyet
Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, itiraz üzerine serbest kaldı. Olayın meşru
müdafa sınırları içinde yaşandığı yolundaki itirazı kabul eden üst mahkeme,
katil Yılmaz’ın tahliyesine karar verdi.

Bu polislerin kendini savunacak
hiçbir hukuksal dayanağı da bulunmamaktadır. Zira Hatice Aşık’ın elinde silah bulunmadığını orada bulunanlar görmüş ve anlamıştır.
Hastaneye kaldırılan Hatice
Aşık’ın vücuduna 8 kurşun isabet
ediyor. Görüntülerde izlediğimiz kadarı ile ateş eden polis memuru aşamalı olarak değil doğrudan ateş etmektedir. Görüntüler ve hastane raporları
göstermiştir
ki
polis Hatice Aşık’ı korkutmak için
ya da kaçan birini yavaşlatıp durdurmak için değil silahsız olduğunu
bile bile ve etrafı sarılı iken yani
hiçbir ihtiyaç yokken ateş etmiştir.
Bu yüzden tam 8 kurşun yarası almıştır. Hatice Aşık’a 8’i vücuduna
isabet edecek şekilde defalarca ateş
ederek, onu öldürmeye teşebbüs eden,
hayati tehlike geçirecek şekilde yaralamaya sebebiyet veren polisler
suç işlemişlerdir.
Oysa TC Anayasası kişilerin yaşamını güvence altına almış ve herkesin yaşama hakkı olduğunu ve vücut bütünlüğüne dokunulamayacağını
söylemiştir.
“Savaş, seferberlik, sıkıyönetim
veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak
ve hürriyetlerin kullanılması kısmen
veya tamamen durdurulabilir veya
bunlar için Anayasada öngörülen
güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. (Değişik: 7/5/2004-5170/2 md.)

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun
fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına,
maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.”
İddia
edildiği
gibi
Hatice Aşık konsolosluğun kapısına
veya binasına silahlı saldırıda bulunmuş olsa bile hukuk sistemi soruşturma yürütülerek kişinin cezalandırılmasını emreder. Vurularak
öldürülmesini ya da sakat bırakılmasını değil. Polisin kendini savcı
hakim yerine koyup ceza vermesi
kabul edilemezdir. Ayrıca kişilerin
suçları bir mahkeme hükmü ile ispat
edilene kadar suçsuz sayılmasıda
anayasal bir ilkedir.
Bu ilkeyi çiğneyen polislerin
bir an önce silahlarından arındırılıp tutuklanması gerekmez mi?
Evet elbette ama bu polisler tutuklanmıyor.
Ya Hatice Aşık’a ne oluyor; yasal
gözaltı süresini katbe-kat aşarak hastanede gözaltında tutuluyor. Bu süre
içinde ne hakim ne de savcı görüyor
onu. Tüm kanunları çiğneme gücünü
ve hakkını kim veriyor savcıya? Elbette ABD söz konusu olduğunda
akan sular duruyor ve her türlü hukuksuzluk daha meşru hale geliyor.

3 - AKP’nin
Hapishanelerinde
38 Saatte Bir
Tutsak Katlediliyor!
Hasta tutsaklarla ilgili olarak milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin sorusuna adalet bakanının vermiş olduğu
cevapta, iktidara geldiği 2002-2015
yılları arasında 3077 tutuklu katledildi.
2002 yılında 89 kişi
2003 yılında 163 kişi
2004 yılında 54 kişi
2005 yılında 59 kişi
2006 yılında 157 kişi
2007 yılında 176 kişi
2008 yılında 211 kişi
2009 yılında 287 kişi
2010 yılında 307 kişi
2011 yılında 321 kişi
2012 yılında 345 kişi
2013 yılında 316 kişi
2014 yılında 380
1 Ocak-29 Haziran 2015 tarihi itibariyle ise 212 kişi hayatını kaybetmiştir. AKP iktidarında toplam 3077
tutuklu ve hükümlü hapishanelerde yaşamını yitirmiştir. Yani 4925 günde
3077 mahkum hayatını kaybettiğine
göre her 38 saatte bir mahkum ölmüştür!

İşbirliği Yapmak
Şerefsizliktir!
Sarıgazi Halk Cephesi polisin gençlerden işbirlikçilik yaratarak devrimcilere
kompla kurmak istemesiyle ilgili 31
Ağustos’ta bir açıklama yaptı. Açıklamada:
“Sarıgazi’de katil polisler mahallenin 1415 yaşındaki gençlerinden işbirlikçi yaratmaya çalışıyor. Sarıgazi’de katil polisler
yaklaşık iki aydır devrimcilere komplo
kurmak için 14 yaşındaki bir genci ve
ailesini taciz ediyor. Halk Cepheliler bu
durumu fark ettiklerinde gence ulaştılar
ve polis tacizi üzerine bilgi aldılar. Yapılan
sorgulamada M.A. adlı gencin bir süredir
katil polislerle işbirliği yaptığı, polise
Sarıgazi Haklar Derneği’ne gelip giden
insanlarımızın adını verdiği ortaya çıkarıldı. İnsanlarımız üzerine polisin sorduğu

20

On bir gün sonra Hatice Aşık
savcıya ve hakime en sakin ve inançlı
haliyle şunları anlatıyordu; “Ben
Mahsuni Şerif’in AMERİKA KATİL
türküsüyle büyüdüm. ABD bütün
dünyayı kana bulamaktadır. Irak’ta,
Suriye’de, Afganistan’da akan kanın
sorumlusu ABD’dir. Şimdi sıra Türkiye’ye gelmiştir. Ülkemizde 112
Amerikan üssü var. Ortadoğu’ya
bombalar yağdıran uçaklarsa İncirlik’ten kalkmaktadır.”
Bana terörist demişsiniz, diyordu
“Ben terörist değilim devrimciyim,
asıl terörist Ortadoğu’yu kana bulayan ABD dir.” O elçiliği sıradan
bir devletin irtibat merkezi olarak
değil, bir işgal üssü olarak görüyordu.
İşte bu yüzden hastane süreci
boyunca onun varlığını duyan, gören
halkımız, hasta yakınları merak etti
Hatice Aşık’ı. Hastaneyi çevik kuvvet ile işgal eden polislere tepki
duydular ve kızlarını sahiplendiler.
Polislerin onu hiç göstermedikleri,
doktorların bilgi vermedikleri günlerde bile sağlık durumu ile ilgili
bilgiler geldi.
Gerçekten kim suçlu? Silahsız
bir kadını kuşatıp ona sekiz kurşun
sıkarak öldürmeye kastedenler mi
yoksa dünyanın en büyük teröristi
ABD’ye ülkemden defol diyenler
mi?

yönlendirici sorulara, çocuk korkunun
etkisiyle polisin istediği gibi cevaplar
verdiğini ifade etti. Polis gence yüzü
kapalı beş kişinin fotoğraflarını göstererek
“bu insanların isimleri …. mıdır” gibi
sorular sorarak baskı yapmıştır. Arkadaşlarımıza kurulmaya çalışılan komplonun bir parçası olarak, genç insanları
takip edip fotoğrafını çekmelerini istemiştir. Ardından 15 yaşındaki bir başka
genci de aynı şekilde taciz etmişlerdir.
Genci işkence ile gözaltına alan polis
fotoğraflar göstererek Sarıgazi’de kurmaya
çalıştığı komplonun bir parçası haline
getirmeye çalışmıştır. Genç, polislerin
kendisine her buluşmalarında para verdiğini, yemek ısmarladığını ve kendisine
üst-baş alma sözünü verdiğini söyledi.
AKP ve katil polisleri halkın her kesimini
kendileri gibi ahlaksız, onursuz ve hırsızlığa alıştırmaya çalışıyor ” denildi.

Hukuksuzca
Tutuklamalar
Bizleri
Yıldıramaz
Kinimizi Arttırır!
Ankara’da 28 Ağustos sabahı Natoyolu Tekmezar Parkı’nda Bayram Dalyan ile evinde gözaltına alınan Aysun Kaşdaş, AKP’nin sivil katilleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.
Bayram Dalyan ve Aysun Kaşdaş çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp Sincan Hapishanesi’ne götürüldüler.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

U yuşturucuya Fuhuşa, Kumara,
Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
1 Mayıs Mahallesi’nde halkın defalarca, uyuşturucu satıldığı, kumar oynatıldığına dair şikayeti üzerine daha
önce de cezalandırılan Tugay isimli
torbacı, kahvehanesinde satış yapmaya
devam etmesi üzerine 28 Ağustos’ta
kahvehanenin etrafı ablukaya alınarak
baskın düzenlendi. İçeride bulunan herkes “Yat Yere! Cephe” komutuyla yere
yatırıldı ve kimlikler alınarak tek tek
üst araması yapıldı. Yapılan aramada
kimsenin üstünden uyuşturucu çıkmaması üzere Cephe Milisleri neden baskın
yaptıklarını anlatıktan sonra havaya
ateş açtılar. Ve son olarak uyarıda bulundular. Uyarıda: “Buradan tekrardan
uyuşturucu satıcılarını uyarıyoruz: Halkın

çocuklarını zehirlemeye devam ederseniz, bedelini hayatlarınızla ödersiniz!”
denildi.

Namussuzların,
Ahlaksızların
Mahallemizde Yeri Yoktur

Gazi Mahallesi’nde ‘Tilki Ozan’
adında tecavüzcü, ahlaksız bir kişi Gazi
Cephe Milisleri tarafından dövülerek
halka teşhir edildi. 25 Ağustos’ta Gazi
Cephe Milisleri tarafından daha önceden
sabit olan suçları torbacılık ve mahallede
kızlara tecavüz etmeye kalkan Tilki
Ozan denilen ahlaksız, İsmetpaşa Caddesi’nde dolaştırılarak, halka “bu ahlaksızı iyi tanıyın tecavüzcüdür. Gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, bize
haber verin” denilerek teşhir edildikten
Arşiv - Okme ydanı
sonra dövülerek cezalandırıldı. Yaptıkları açıklamada: “Bu pisliklerden
kurtulmak için bize istihbarat getirin
halkın adaletini sağlayalım. Hesap
soralım. Mahallemizde hiçbir pisliğe
izin vermeyelim.” denildi.

Karargahlarınıza Kadar
Girmeye Devam Edeceğiz!

1 Mayıs

İstanbul, Gazi Mahallesinde Cephe
Milisleri bombalı pankart astı. 24
Ağustos’ta katil polisin karargâhı
Gazi Karakolu yakınlarındaki tuz deposu yanına, polislerin geçiş güzergahı
olan yola “Halk Savaşçılarına Uzanan
Elleri Kıracağız – Cephe” yazılı bombalı pankart asıldı. Halk düşmanları
pankartı fark ettiklerinde büyük bir
korkuya kapıldılar. Tüm yolları kestiler.
Her tarafta akreplerle, sivil araçlarla
yığınak yaptılar. Bomba imha polis-

Arşiv - Okme ydanı

lerinin gelmesi ile pankarta müdahale
ettiler. Tam o anda çok güçlü bir patlama
duyuldu. Halk düşmanları patlama üzerine helikopter kaldırarak halka gözdağı
verdi.

Halk Savaşçıları
Onurumuzdur!
Dev-Genç Milisleri Okmeydanı’nda Dolmabahçe Sarayını tarayan
iki Dev-Genç’li halk savaşçısını selamlamak için bomba süsü verilmiş
pankart astı. 24 Ağustos’ta Anadolu
Kahvesi civarında “Halk Savaşçıları
Onurumuzdur! İşkencecilerden Hesap
Sorduk Soracağız! DHKC/Dev-Genç”
imzalı pankart, yol halatla trafiğe kapattıktan sonra asıldı. Pankart asıldıktan
sonra “Halk Savaşçıları Onurumuzdur!”,
Yaşasın Dev-Genç!” ve “İşkencecilerden
Hesap Sorduk Soracağız” sloganları
atılarak ajistasyon çekti. Dev-Genç Milislerin ajistasyonundan sonra çekilmesiyle birlikte korkak polisler bir pankartı
almak için yolu metrelerce öteden kesti.
Adeta caddede olağanüstü hal ilan ettiler.
Korkularındandır ki yüzlerce kar maskeli
katiller gelip ancak 1 saat içinde pankartı
fünyeyle patlatarak alabildi.
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Bahçelievler: İstanbul Bahçeliveler’de Cephe Milisleri 28 Ağustos’ta,
AKP’nin ve onun katil polislerinin son
zamanlarda devrimcilere yaptıkları işkencenin hesabının sorulacağını söyleyerek “AKP’den ve İşkenceci Polisinden
Hesap Soracağız / CEPHE” yazılı bomba
süslü pankart astı. Eylemden 2 saat
sonra pankartın asıldığı yere gelen
AKP’nin katil polisleri bomba süsünü
fünye ile patlattı.

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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“Benim bakanım olacaklar, bundan gocunmuyorum. Avrupalıların Türkiye'deki demokrasiyi de
görmesini istedim. Avrupa Birliği’ne bizi nasıl tanıtacaklar onu da göreceğiz. Tabi çizgiyi de
geçemezler, ben Başbakanım. Bakalım gerçek demokrasiyi istiyorlar mı, göreceğiz.”
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Başbakan Ahmet Davutoğlu 1
Kasım’da yapılacak erken genel seçime kadar kurulacak Geçici Seçim
Hükümeti’ne bakanlık için HDP’den
görevlendirdikleri iki bakanı ne amaçla görevlendirdiklerini açıkladı.
Başbakan Davutoğlu’nun 2
HDP’liye neden bakanlık verdiklerini
açıkladığı konuşmasını olduğu gibi
aktarıyoruz. Metindeki parantez
içindeki italikler bize aittir.
***
Davutoğlu: Ben HDP'yle koalisyonu doğru bulmadım, tavırlarından
dolayı. Barışçıl bir siyasete geçmedikçe bizim HDP'yle işimiz yoktur.
(“Barışçıl bir siyaset”ten kastetikleri Kürt milliyetçi hareketin AKP
önünde diz çökmesidir.)
Davutoğlu: HDP Türkiye'yi kardeş kavgasının eşiğine getirdi. Biz
HDP seçmenine saygıda kusur etmeyiz. Anayasal bir zorunluluk olarak
o partiden 3 isme teklif götürdük.
Şimdi beraber aynı kabinede olacağız.
Benim bakanım olacaklar, bundan
gocunmuyorum.
(Davutoğlu çok açık ifade ediyor;
kabineye giren HDP’li iki bakan
AKP’nin bakanı olacaktır. Bu geçici
seçim hükümeti olmasa da, HDP tek
başına iktidara da gelse böyle olacaktı... O parlamentoda bakan olan
her kim olursa olsun emperyalizmin
ve işbirlikçi tekellerin çıkarlarını koruyan oligarşinin bakanları olacaktır.
Davutoğlu da “benim bakanım” diyor.)
Davutoğlu: Avrupalıların Türkiye'deki demokrasiyi de görmesini
istedim. Avrupa Birliği’ne bizi nasıl
tanıtacaklar onu da göreceğiz. Tabi
çizgiyi de geçemezler, ben Başbakanım.
(Yine Davutoğlu oldukça açık
ifade ediyor; iki HDP’liyi demokrasicilik oyununda AB’ye gösterdiği
vitrin süsü olarak görüyor. Bakın ne

güzel demokrasimiz var; HDP’ye
bile bakanlık görevi veriyoruz diyorlar.
“Avrupa Birliği’ne bizi nasıl tanıtacaklar onu da göreceğiz” diyor.
İstedikleri gibi tanıtmazlarsa vay
hallerine... Hani barış diyordunuz,
hani çözüm diyordunuz? Bu konuda
HDP’lilerin AKP’ye hiçir sorun çıkartmayacaklarından eminiz. Ne kadar uzlaşmacı, ‘kriz çözücü’ olduklarını göstermek için ellerinden geleni
yapacaklardır. Hem de her gün Kürdistan’da kadın, çoluk çocuk katledilirken onlar Türkiye’yi AB’ye karşı
en iyi şekilde temsil edeceklerdir.
Sakinelerin katledilmesi karşısında
ne yapmışlarsa, Roboski Katliamı’na
karşı ne yapmışlarsa her gün Kürdistan’dan üçer, beşer, onar insanlarımız katledilirken onlar en iyi şekilde AB’ye karşı Türkiye’yi temsil
edeceklerdir. Kendilerine çizilen çizginin asla dışına çıkmayacaklar...)
Davutoğlu: Bakalım gerçek demokrasiyi istiyorlar mı, göreceğiz.
Birisinin devlet, diğerinin sivil toplum
tecrübesi var.
Avrupa Birliği Bakanlığı yapan
arkadaşımız, bu zeminde Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin temsilcisi
olarak Avrupa'da bulunacak. Ve bunu
açıkça ifade ediyorum, bu temsili
unutmaması gerekir. Seçerken anayasal zorunluluk var ama yürütürken bu hükümetin iç disiplini
ve uyumuna özen gösterecek. Dolayısıyla ben Ali Haydar Bey'in herhangi bir şekilde yurt dışında temsil
anlamında bir zaaf oluşturmayacağını
umut ediyorum.
(AKP’nin sınavından geçiriliyorsunuz. Anayasal zorunluluktan görev
verildi ancak hükümetin iç disiplinine
uymazsanız anında ihraç edilirsiniz..
diyor.)
Davutoğlu: Brüksel'e gittiğinde
bölücü terör örgütünün eylemlerini
savunamaz. Ve o savunmadığı için

de HDP'liler onu
eleştiremez. Ya da
Türkiye'deki anayasal düzen yerine
şu düzen gelmelidir gibi bir fikri
ortaya koyamaz.
Bunlar tabi tecrübe ile beraber göreceğiz. Avrupa
Birliği Bakanlığı
bu açıdan hepimiz
için bir yüzleşme
bakanlığıdır. Avrupa Birliği tarafından da böyle. Türkiye'de özgürlüklerin olmadığını
iddia eden bazı bakanlar karşılarında HDP'li bir bakanla temas
kuracaklar. Avrupa Birliği açısından
da bir sınamadır bu. Acaba Avrupa
Birliği kendi ülkelerinin hangisinde
bu görüşleri olan bir siyasal hareket
bir temsil makamına getirilmiştir?
Türkiye'deki demokrasinin düzey
ve seviyesini de Avrupalılar görmüş
olacak. Ben onu görmek istiyorum.
(Davutoğlu’nun söyledikleri oldukça açık. Özellikle AB bakanlığı
HDP’lilere verilerek birincisi
HDP’nin ne kadar düzen içileştiğini
oligarşiye olan yükümlülüklerini yerine getirmeleriyle “test” etmiş olacaklar,
İkincisi; AB’nin Türkiye’ye yönelik tüm eleştirileri boşa çıkartılmış
olacak...)
Sonuç olarak AKP tarafından
Geçici Seçim Hükümeti’ne bakan
olarak atanan iki HDP milletvekili
hükümete faşizmin maskesi olarak
getirilmiştir. AKP onları isteği gibi
kullanacaktır. HDP de düzene ne kadar uzlaşmacı olduklarını kanıtlamak
için ellerinden geleni yapacaklardır...
Hem de Kürdistan’da AKP çoluk,
çocuk, kadın demeden katletmeye
devam ederken bunları yapacaktır.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Hopa'da Halkımız Bir Katliam Daha Yaşadı: 8 İnsanımız Öldü, Biri Çocuk 3 İnsanımız Kayıp.
Yüzlerce İnsanımız Yaralandı. 8 Ev Yıkıldı, 200 Ev Oturulmaz Halde...

Hopa’da Yaşanan Doğal Afet Değil Katliamdır!
Sorumlusu AKP ve Emperyalist Tekellerdir!
AKP faşizminin yağma ve talanı
sonucu Artvin Hopa'da meydana gelen
sel ve heyelan sonucu halkımız bir
kez daha katliama uğradı. 8 insanımız
öldü, biri çocuk 3 insanımız da kayıp.
Yüzlerce insanımız yaralandı. 8 ev yıkıldı, 200 ev oturulmaz halde, onlarca
işyeri kullanılamaz durumda. Elektrik
ve su şebekeleri büyük zarar gördü.
Aradan günler geçmesine rağmen
tehlike tümüyle geçmedi. Sel ve heyelanda hayatlarını kaybeden Hopalılar
şimdi de salgın hastalık tehlikesiyle
karşı karşıya.
Cumhurbaşkanı’ndan Başbakan’ına,
Bakanlarına, Valisinden Belediye
Başkanına kadar tüm AKP'li yetkililer,
AKP medyası koro halinde, her zaman
olduğu gibi, bu katliamı da doğal afet
olarak açıkladılar. “Bunlar doğal afetlerdir ve önlenemez” diyerek ölümleri
de normal karşıladılar. Hatta öyle ki,
“biz önceden uyardık” diyerek ölen
halkı suçladılar.
Hopa'daki ölümlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
sanki onun asıl işi ikaz etmekmiş gibi,
utanmadan, “Pazar günü Meteoroloji
Genel Müdürlüğü tarafından bölgedeki
şiddetli yağış ile ilgili uyarı yapıldığını,
belediye ve kaymakamlık tarafından
vatandaşın ikaz edildiğini” söyleyerek
suçu üstünden atmaya çalıştı.

13 Yıllık AKP İktidarının
Yağma ve Talanının
Faturasını, Halkımız
Canıyla, Kanıyla Ödüyor!
Adaletsizdir bu düzen. Adaletsiz
düzenin bugünkü temsilcisi AKP iktidarıdır.
Her şeyi yağmalıyorlar. Öylesine
aç gözlüdür ki AKP iktidarı, öylesine
emperyalizm uşağıdır ki, topraklarımız,
madenlerimiz, derelerimiz, ormanlarımız, nehirlerimiz her şey daha fazla
kar uğruna; emperyalist ve yerli te-

kellerin hizmetine sunuluyor.
Sellerde,
heyelanlarda,
madenlerde, inşaatlarda, yollarda... onar,
yüzer öldürülüyor halkımız.
Basit önlemlerle dahi atlatılabilecek doğa
olayları ve kazalar, önlem
alınmadığı için
katliama, felakete dönüşüyor.
Suçlu yine halkımız oluyor. Gerçek
suçlular ise aklanıp, terfi ettiriliyor.
Hopa'daki katliamın acısını yaşadığımız bugünlerde 2012 yılında
Samsun Canik'te 13 insanımızın ölümüne neden olan TOKİ inşaatlarındaki
katliam davasında takipsizlik kararı
çıktı.
Bu düzen gerçek suçluyu yargılamaz. Bu düzen adaletsizdir.
Bu düzen halkı öldürür. Halka düşmandır. Bu düzen halkın hiçbir sorununu çözemez.
Bu düzen çürümüştür. Bütün belaların sorumlusudur. Canik'ten Soma'ya,
Torunlar'dan Hopa'ya bütün hesabı tek
tek biz soracağız.

Hopa Afet Değil,
Katliamdır! Sorumlusu
AKP ve Emperyalist
Tekellerdir! Çözümü
Devrimci Halk İktidarıdır!
Sömürü, yağma, talan kapitalist
düzenin özüdür. Her şey daha çok kar
uğrunadır. Bunun için sömürü, yağma
ve talana başvururlar. Sömürü ile açlığa,
yoksulluğa mahkum ettikleri halkı; bir
de dağların, ormanların, derelerin

yağma ve talanı sonucu oluşan sel ve
erozyonlar sonucu katlederler.
Bilimsel düşünce bize her sorunun,
yaşanan her olayın bir NEDENİ olduğunu, her şeyin birbirine bağlı olduğunu
söyler.
Ve gerçek nedene ulaştığımızda
ÇÖZÜME de ulaşacağımızı söyler.
Nedeni sel ve heyelan diye açıklanıyor. Ancak bu gerçek neden değildir.
Görünürdeki nedendir. Çünkü sel ve
heyelan durup dururken yaşanmamıştır.
Peki sel ve heyelan neden yaşanmıştır?
Diyor ki AKP'li yetkililer “son 50
yılın en büyük yağışı yaşandı”, “bunlar
doğal afetlerdir ve önlenemez”, “takdiri
ilahi”... Tüm bunlar, halkımızın dini
duygularını sömürerek; tepkileri azaltmak için uydurulmuş yalanlardır.
İnsan bilinçli bir varlıktır.
Sorunlarına çözümler üretir. Diğer canlılardan onu ayıran temel yanlardır
bunlar. Kapitalist düzenin sahipleri de
bilir bu gerçeği. Kendi sorunlarına
mutlaka çözüm ararlar ve çözüm olmasa
da bir “çözüm” bulurlar. İşbirlikçi, gerici, faşist AKP yetkilileri insan aklıyla,
insan gerçeğiyle de alay ederler bu
anlamda.
Sel ve heyelanın nedeni doğanın
dengesinin bozulmasıdır. Bozulan den-
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Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015
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Sorunlarımızın Çözümü
Devrimci Halk İktidarındadır!

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Sorunlarımızı kapitalist düzen çözemez. Sorunlarımızın çözümü halkın
devrimci iktidarındadır. Çünkü devrimci halk iktidarında sömürü olmayacak,
yağma ve talana izin verilmeyecek. Çünkü devrimci halk iktidarı bağımsızlığı,
demokrasiyi temel alan halkın kendi kendini yönettiği devrimci bir düzendir.
İşte bu devrimci düzenin çevre sorununa bakışı:
“Madde 38- Çevre
a-) Çevre sorunu ve korunması, merkezi planlamalar çerçevesinde ele alınır.
Doğal çevreyi kirletecek, halkın sağlığını tehdit edecek sanayi yatırımlarına
izin verilmez. Tüm fabrika, atölye benzeri tesislerin doğayı ve çevreyi kirletmeye
karşı filtre, arındırma, atık toplama ve benzeri önlemler almaları zorunludur.
b-) Sanayide, ısınmada doğal enerjinin daha yaygın kullanılmasına öncelik
verilir. Nükleer enerji, gen teknolojisi vb. kullanımının beraberinde getirdiği
çevre ve toplum sağlığını tehdit eden etkenlere karşı önlemler almak devletin
görevleri arasındadır.
Tüketim maddelerinin imalatında, ve ürünlerde çevre kirlenmesine yol
açacak hammaddeler ve ambalajların kullanılmaması özendirilir.
c-) Kentlerin kanalizasyon ve çöp toplama gibi altyapı sorunları yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasındadır. Hiçbir yerel yönetimin halkı çöp ve
pislik içinde yaşatmaya hakkı yoktur. İl, İlçe ve Mahalle Meclisleri bu konunun
doğrudan denetleyicisidirler.
d-) Okullarda ve her düzeyde çevre bilincini geliştirecek bir eğitim verilecek;
devletin halk iktidarı öncesi yakıp yıktığı ormanların canlandırılması için
toplumsal bir seferberlik ilan edilecektir.
NEDEN? Çünkü, sağlıklı bir yaşam, sağlıklı çevre koşullarının varlığıyla
mümkündür. Her şeyin tekellerin çıkarlarına göre düzenlendiği, yağmacılığın,
talancılığın işbaşında olduğu bir ülkede doğal çevrenin korunamayacağını
yaşayarak gördük. Kıyı yağmacılığına, ormanların katledilmesine, deniz, göl
ve nehirlerimizin kirletilmesine, zehirli fabrika atıklarıyla halk sağlığının tehdit
edilmesine, bu küçük azınlığın çıkarları için göz yumulmuş, bu çevre katliamı
bizzat iktidarların onayıyla yürütülmüştür. Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu
doğal çevrenin ve güzelliklerin halka ait olduğu, hiçbir üretim ve yatırımın
halk sağlığına karşı olamayacağı bilinciyle, bu konuda kesin hükümler yürürlüğe
koymakla, çevre suçlarına karşı sert önlemler almakla yükümlüdür.”
(Halk Anayasası Taslağı - Halk Cephesi)
geye karşı gerekli önlemlerin alınmamasıdır. Gerekli önlemleri almıyor
çünkü, önlem almak demek maliyet
demektir. Bu ise kar oranının düşmesi
demektir. İşte AKP’nin büyüttüğü tekellerin ve emperyalizmin buna tahammülü yoktur. Tekellerin karı için,
doğanın dengesini bozar kapitalist düzen. Ülkemizde ve dünyada her gün
yeni bir örnekle karşılaşıyoruz.

AKP İktidarı Şimdi de
Bolu Dağları’nı Yağma ve
Talana Açtı!
AKP Bolu'daki ormanlık alanları
da imara açtı. “Doğal güzellikleriyle
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ünlü Bolu’da, aralarında orman arazilerinin de bulunduğu yaklaşık 51 bin
hektarlık yeşil alan turizm gelişim bölgesi ilan edilerek, turizm yatırımları
için imara açıldı. Bolu Valisi Aydın
Baruş, turizm bölgesi ilan edilen bölgelerde turizm yatırımlarına teşvikler
verileceğini belirterek, 'Yatırım için
tahsis ettiğiniz ormanlık alan o ilin
toplam ormanlarının binde beşini geçmiyor. Yapılacak yatırımlarda da ormana kalıcı zararlar verecek bir durum
kesinlikle söz konusu olmayacak. Bu
alanda yatırım yapacak turizmciler
yaptıkları alanın üç katı kadar alanı
ağaçlandıracaklar' dedi.” (Hürriyet
gazetesi, 25 Ağustos 2015)

Halk için mi açıyorlar imara?
Hayır. Tekeller için açıyorlar.
Turizm için, yani daha fazla kar için
yok edecekleri ormanlık alanın, o
ilin toplam orman alanının binde
beşini geçmediğini, burada yok edilecek orman arazisine karşılık üç
katı kadar alanın ağaçlandırılacağı
yalanlarıyla doğa katliamını gizlemeye çalışıyorlar.
Bolu'da yok edecekleri ormanlık
alandaki ağaçlar onlarca yıllık tarihe
sahip ağaçlardır. Bunların yerine yapılacak olan ağaçlandırma asla bunun
yerini tutamaz. Bunun için onlarca
yılın geçmesi gereklidir.

AKP'nin 2023 Hedefi:
Dereler, Nehirler, Vadiler
Azgınca Talan Edilecek
HES'ler (hidroelektrik santralleri);
halkın, demokratik kamuoyunun
tüm karşı çıkmalarına rağmen ülkemizin her yanında pıtrak gibi çoğalıyor.
DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi
Başkanlığı'nın verilerine göre (2014
yılı rakamlarıyla); Türkiye'de 59
ilde 478 HES (hidroelektrik santral)
var, 61 ile 534 HES daha yapılması
planlanıyor, planlananların gerçekleşmesi durumunda 71 ilde bin 12
HES'le karşılaşacağız. Planlanan
HES'lerin 160'ı inşaat aşamasında.
Trabzon, yapılması planlanan
HES sayısının en çok olduğu iller
listesinin de en başında; inşaat halinde
12 HES'in bulunduğu kente toplam
42 HES daha yapılması planlanıyor.
Planlanan HES sayılarında Trabzon'u
40 HES'le Erzurum, 35 HES'le Artvin,
31 HES'le Giresun izliyor. Özellikle
Karadeniz bölgesinde neredeyse akan
her dere üzerine AKP iktidarı bir HES
kurmak istiyor, kuruyor.
“Dereler boşuna mı aksın, HES'ler
sele neden olmaz, elektrik üretmek için
var” diyerek binlerce HES'in yapımını
planladı AKP iktidarı. Bu işe yatırılan
sermayenin iki üç senede geri kazanıldığı; yatırımın karlılığı, AKP iktidarının da teşvikleri ve yağma ve talan
için işleri kolaylaştıran politikaları ne-
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deniyle kısa sürede yüzlerce HES yapıldı.
Peki sonuç?
HES'ler için su tutulmasının yapıldığı bölgelerde heyelanlar meydana
geliyor. Derelerde su seviyesi düşüyor,
canlı hayat, balıklar da olumsuz yönde
etkileniyor. HES inşaatları sırasında
yeraltı sularının yeri değişiyor. Bu sebeple köylerinde susuz kalan halk oluyor. Kısacası doğal denge tümüyle bozuluyor. Bu dengesizlik karşısında da
sel ve heyelanlar gündeme geliyor.
Yaşanacak “felaketler” çok iyi bilinmektedir. Çünkü bunu bilecek, hesaplayacak bir tekniğe sahiptirler. Ancak
bilmelerine rağmen gerekli önlemleri
de almazlar. Önlem demek maliyet
demektir, yani kar oranının düşmesi
demektir. Bu durum kapitalist düzenin,
onun savunucusu AKP iktidarının, tekellerin asıl amacı olan daha fazla kar
amacıyla çelişmektedir. Kar gibi bir
amaç güdülmemiş olsa doğanın tahribi
de gündeme gelmeyecektir.
Ormanları, dereleri, nehirleri, vadileri tekellerin karı için talan eden,
yağmaya açan AKP iktidarı, kapitalist
düzen; bunun yol açtığı katliam ve felaketlerin de doğrudan sorumlusudur.
Her şey emperyalizmin ve uşaklarının
çıkarları; yağma ve talan üzerine, kar
hırsı üzerine kurulu olunca katliam
kaçınılmazdır.

Katliamın Sorumlularını Bu
Düzen Yargılayamaz Çünkü
Suçlu Olan Kendisidir!
Suçluları biz yargılayacağız. Çünkü
adaletli, eşit bir düzen istiyoruz
Yok yere ölüyoruz. Kapitalist düzenin cinayetine kurban gidiyoruz.
Sorumlusu bulunmuyor, yargılanmıyor.
Cesetlerimiz, kanlarımız, acılarımız
üzerinden karlarına kar katıyorlar.
Çürümüş bu düzen; sorunun çözümü
değil kaynağıdır. Katil, AKP ve emperyalizmdir.
Bu kez de bize ölülerimizi, acılarımızı unutturmak isteyeceklerdir.
Öfkemizi, adalet arayışımızı bastırmak
için göstermelik birkaç sorumlu bulacak
ve onlara da kısa süre sonra takipsizlik
kararı vereceklerdir. Tıpkı bundan yak-

laşık üç yıl önce Samsun Canik'te 13
insanımızın öldürüldüğü TOKİ inşatları
davasında olduğu gibi.
“Canik’te Mert Irmağı’nın taşması
ise büyük bir faciaya neden oldu. Sel
sularına, TOKİ tarafından iki derenin
arasına yaptırılan ve yerel belediye
tarafından 'Fransız balkonlu' diye pazarlanan Kuzey Yıldızı TOKİ
Konutları’ndaki iki kapıcı dairesinde
baskına uykuda yakalanan 5 kişi can
verdi. Felakette 9 kişi yaşamını yitirdi,
bir kişi de kayboldu.” (Temmuz 2012
tarihli gazetelerden)
Görüldü ki, TOKİ derenin ortasına
inşaat yaparak, sel ve taşkınlar karşısında gerekli önlemleri almayarak katliamı davet etmiştir.
Dönemin TOKİ Başkanı, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar
TOKİ konutlarının yapıldığı süreçte;
bu konutları, Samsun'a “çağdaş yapılar”
kazandırdık diye pazarlarken katliamın
ardından yaptığı açıklamada ise “bizim
binalarda gerek afet, gerek imar ve
proje yönünden hata yok” diyordu.
Sonuç; halkın tepki üzerine hakkında soruşturma açılan, aralarında
belediye başkanlarının da olduğu 12
kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı
“meydana gelen sel felaketinin ihmalden
değil, doğal afet olduğu, meteorolojik
açıdan afet olarak değerlendirilebileceğine” kanaat getirilmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.
İşte AKP iktidarında, faşist devlet
gerçeğinde her katliamda yaşanan, yaşanacak olan netice budur.

Ancak sanmasınlar ki bu suçlar cezasız kalacak. Sanmasınlar
ki halkımızın çektiği acılar karşılıksız kalacak. Her suçun, halkımıza yaşatılan her acının hesabını biz soracağız. Tıpkı yaralarımızı kendimiz sardığımız gibi...
Örgütleneceğiz. Hakkımızı
arayacağız. Adalet isteyeceğiz.
Adaleti biz sağlayacağız.

Öldüren Sel Değil,
Kapitalizmin ve
AKP İktidarının
Kar Hırsıdır
24 Ağustos’ta Artvin’in Hopa
ilçesinde günlerce yağan sağanak
yağmur ve ardından gelen selde 8
insanımız hayatını kaybetmiştir.
Günler öncesinden böyle bir
afetin olacağı bilinmesine rağmen hiçbir önlem alınmamıştır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
yüzsüzce bölgedeki şiddetli yağış
ile ilgili uyarı yapıldığını, belediye ve kaymakamlık tarafından
vatandaşın ikaz edildiğini
söylüyorlar. Yani "biz vatandaşı
ikaz ettik, ölenlerin sorumlusu
biz değiliz", diyorlar.
Bugün sizin yarattığınız sel
facialarının sorumluluğunu asla
halka mal edemezsiniz. Yeşil yol
projesi adı altında ormanlarımızı,
suyumuzu yok edenler sizlersiniz.
Bu katliamının sorumluları, dereleri ıslah adı altında kurdukları
HES’lerle bölgenin doğasını yok
eden, ormanları talan edip her
metrekaresini emperyalist şirketlere peşkeş çekenlerdir. Ve hiçbir
şey olmamış gibi davranıp geçmiş
olsun dileklerini halka küfreder
gibi utanmadan söylüyorlar.
Katliamın sorumlusu kapitalizm ve AKP iktidarıdır; ceplerine daha fazla para girsin diye
hep biz ölmek zorunda kalıyoruz.
Bugün ya açlıktan ya da iş kazalarında can veriyoruz. Ölen 8
insanımızın aileleri sizden hesap
sormayacak mı zannediyorsunuz?
Ama unutmayın ki bugün her
ölen insanımızın aileleri, eşleri,
çocukları sizden hesap soracak.

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Halk Düşmanı AKP’den
Hesap Soracağız!
Halkız Haklıyız
Kazanacağız!

HALK CEPHESİ
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10

SORUDA

rimiz, paylaşımımız, alışkanlıklarımız, kararlılığımız,
moralimiz, coşkumuz hepsi
burjuvaziye değil de devrime
hitap ediyorsa bu proletarya
ideolojisidir.

İDEOLOJİ

Bilgi
güçtür

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz

1-)İdeoloji Nedir?
İdeoloji; toplumun alt yapısına
(üretim ilişkilerine) göre şekillenen üst
yapıdır. Siyasal, hukuksal, dinsel, sanatsal, ahlaki, felsefi görüş ve düşüncelerin sistemleşmesidir.
İdeoloji, bir kişiyi ya da toplumu
yönlendiren, onun davranış ve ruh haline şekil veren düşünüş biçimidir. Bu
düşünüş biçiminin kaynağı sınıfsaldır.
Kapitalist toplumda burjuva ve proletarya olmak üzere iki temel ideoloji vardır. Burjuva ideolojisi; ezenleri,
egemenleri, halkı sömüren bu düzenin devamını savunur.
Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015
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2-)Proletarya İdeolojisi
Nedir?
Marksist-Leninist bir ideolojidir
İşçi sınıfının ideolojisidir. Sınıflar ve
sömürü var oldukça işçi sınıfının
ideolojisi de var olacaktır.
Davranışlarımıza düşüncelerimize, duygularımıza yön verecek olan
proletarya ideolojisi, Marksist-Leninist ideoloji olmalıdır. Bunu sadece
okuyarak, teorik düzeyde değil; yaşamımızda da uygulayabildiğimiz
zaman burjuva ideolojisine karşı savaşan bir ideolojiyi sağlamlaştırmış
oluruz.
M-L ideolojiye sahip olmak; önce
söyledikleriyle yaptıkları bir olmak,
savunduklarını hayata geçirmek demektir. Dünyayı değiştirmenin ideolojisidir.
Proletarya ideolojisi mücadeleyle
yaşar ve gelişir. Örgütlenme çalışmalarımız, politikalar üretmemiz,
halkın sorunlarına cevap verecek,
onları devrime götürecek çizgimiz
proletarya ideolojisidir. Davranışlarımız, dilimiz, oturup kalkışımız, dinlediğimiz müzik, okuduğumuz kitap, duygularımız, yoldaşlık ilişkile-

3-)Burjuvazinin

İdeolojik Saldırısı
Nedir?

Burjuvazinin sınıfsal bilinci güçlüdür. Emperyalizm ve oligarşi her an, her yerde bizi ideolojik
bombardıman altına alıyor. İktidarı
elinden almamızı engelleyerek, sınırlar
çizerek, eğitimden siyasete, dinleyeceğimiz müzikten giyime kadar her
şeyi belirler. Çünkü burjuva ideolojisine göre şekillenen halkı daha rahat
yönetebilecek, iktidarını daha da güçlendirecektir.
Burjuvazi, yalanlarla yönetir, halkın bilincini çarpıtır.
Burjuva ideolojisi; “Böyle gelmiş böyle gider” diyerek haklar için
mücadeleyi engeller. Kaderci bir anlayışı yayar. Bencilliği, bireyciliği
örgütler. “Ben”in mutluluğunu,
“ben”in zevklerini, “ben”in yaşamını savunur. “Başkasından sana ne”
der. “Hiçbir düşünce için ölmeye
değmez” der. Umudu olmayan, yozlaşmış, kendi değerlerine, kültürüne
yabancılaşmış bir halk yaratmaya çalışır.
Örgütsüzlüğü örgütler. Düzenin
temeline yönelmeyecek, düzenlerine
zarar vermeyecek bir solculuk ister.
“Solcu olabilirsiniz ama işsizliğe,
açlığa, zulme, katliamlara karşı mücadeleyi değil müzakereyi esas alacaksınız” der.
Burjuvazi; siyasetiyle, bireycilikle,
sosyalizm öldü propagandasıyla,
medya aracılığıyla, milliyetçilikle, din
ve kültürle halkların bilincini kirletir.
O zaman biz de devrimci bilinçle
karşılarına çıkacağız.
Burjuvazi ezilenlerin ideolojisine,
sosyalizme, örgütlenmelere terörizm
diye saldırır. Böyle bir ideolojinin olamayacağını, bittiğini söyler.
Burjuvazinin sınıf bilinci güçlüdür.
Bu yüzden ideolojisine uygun davranır. Attığı her adım kendi sınıfının
çıkarınadır. Burjuvazinin sınıf bilin-

ci güçlüdür. Bu yüzden ideolojik olarak da düzenini koruyacak güçlü bir
yol izler. M-L’ye sımsıkı sarılarak,
burjuvazinin bu saldırılarını püskürtmeliyiz.

4-)İdeolojik Mücadele
Kimlere Karşı Verilir?
Bir, burjuvaziye karşı ideolojik
mücadele.
İki, reformizme, revizyonizme,
oportünizme karşı ideolojik mücadele.
Üç, devrimci hareket içindeki sağ
ve sol anlayışlara, çarpıklıklara karşı ideolojik mücadele.
Dört, kişi olarak kendi içimizdeki ideolojik mücadele.

5-)Burjuvaziye Karşı
İdeolojik Mücadele
Nasıl Verilir?
Lenin bu konuda şöyle der; “Burjuva mı yoksa sosyalist ideoloji mi?
Bunun bir üçüncü ideolojiyi(…) insanlık yaratmamıştır. Bundan dolayı
sosyalist ideolojinin her küçültülüşü,
onları sosyalist ideolojiden her saptırışı aynı zamanda burjuva ideolojisinin güçlendirilmesidir.“(Lenin - Ne
Yapmalı)
Burjuvazi “hepimiz aynı gemideyiz” der. “Boğulursak hep beraber boğuluruz” der. Tek bir ideolojinin varlığından söz eder. Burjuvazi ve proleterya olmak üzere iki ideoloji vardır.
Burjuvazi ideolojik saldırısını 24
saat sürdürür. Yoksulluğu, katliamlarını “fıtratımızda varmış” diyerek
adaletsizliğin, sömürünün, açlığın
değişmeyeceğini, kaderlerinin böyle
yazıldığına halkı inandırmaya çalışır.
Bencilliği, sapkınlığı, bohemliği yayar. Yalan yeterli sıklıkta söylendiğinde gerçeğe dönüşür diye anlatır.
Biz burjuvazinin bu yalanlarına
karşı sessiz kalmamalıyız. Karşı politikalar üretmeliyiz. Halkın kültürünü geliştirecek çalışmalar örgütlemeliyiz.
Doğru devrimci düşünme yollarını öğrenmeli öğretmeliyiz.
Unutmamalıyız ki hiçbir ideolojik
cila gerçeğin üstünü örtemez. Em-
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M-L ideolojiye sahip
olmak; önce söyledikleriyle
yaptıkları bir olmak, savunduklarını hayata geçirmek
demektir. Dünyayı değiştirmenin ideolojisidir.
peryalizmin ideolojisini yaşatmak
için üstüne sürdüğü cilayı kazımalıyız. Gerçekler her zaman bizden yanadır.

6-)Sol İçinde Nasıl Bir
İdeolojik Mücadele
Vereceğiz?
Diğer sol ideolojik olarak gerilemiştir. Halka, devrime karşı umutlarını yitirmiş; kendine ve kitlelere güvensizdir. İktidar hedefinden uzaklaşmışlardır.
Bu yüzden Mahir’in dediği gibi
oportünizmin panzehiri, ideolojik
mücadeledir. Bu; masa başında stratejiyi, devrim yolunu tartışmak değil;
eylem içinde eylemin biçimi, çalışması, sonuçları vb. üzerine yapılan tartışmalar ideolojik tartışmadır.
Dışımızdaki sol ile ideolojik mü cadeleyi; BİRLİK-ELEŞTİRİ- BİRLİK temelinde ele alırız.
Teşhir, tecrit esastır. Eleştiri, sol içi
ideolojik mü cadelenin temelidir. Yayın organları da ideolojik mü cadelenin araçlarıdır.

7-)Devrimci Hareket
İçinde İdeolojik
Mücadele Nasıl Verilir?
Burjuvazinin her türlü saldırısına
karşı ideolojik sağlamlığımızı korumalıyız. Bir sapma biçiminde olmasa da burjuvazinin değerlendirmeleri, düşünceleri, küçük burjuva duygularla karşımıza çıkar. Bu noktada,
devrimci politikalarımızla, pratiğimizle, yaşam kültürümüzle ilgili olmayan her noktaya karşı uyanık olmalıyız.
Kendi içimizdeki ideolojik mücadele; tartışma-eğitim-ikna üzerine
kuruludur.
İdeolojik mücadelede, düzenin
insanlarımızın bilincinde yarattığı
burjuva kültürünün kalıntılarını yok

etmeyi hedeflemeliyiz.
Burjuva kültürünün
insanlarımız üzerindeki
her türlü etkisine, gevşekliğe, aylaklığa, tembelliğe, küçük burjuva disiplinsizliğine, küçük burjuva
bireyciliğine,
açgözlülüğe, kolektif çalışma konusundaki sorumsuzluğa karşı
mücadele etmeliyiz.
Proletarya ideolojisine ait olmayan bize de ait değildir. Düşmana
hizmet eder.

8-)Kendimize Karşı
Nasıl Bir İdeolojik
Mücadele Vereceğiz?
Doğup, büyüdüğümüz burjuva
düzenin alışkanlıklarını mücadele
saflarında atmanın, yeni insan olmanın mücadelesini vermeliyiz. Burjuvazinin ve küçük burjuva ideolojisinin ucube düşüncelerine karşı proletaryanın ideolojisine sımsıkı sarılmalıyız.
Bireyci, anarşist, yoz her türlü akıma karşı devrimci düşünceyi, devrimci kültürü geliştirmek için, öncelikle tarihimizi öğrenmeliyiz. Tarihimizi bilmek, bugün düşmanın politikalarına nasıl cevap vereceğimiz
kavramamızı sağlar.
Okumalı, sürekli öğrenmeli ve
yaşamımızda uygulayabilmeliyiz.
Eleştiri özeleştiri ile doğru ve
yanlışlarımızı anlamalı, pratikte öğrendiklerimizi sınamalı, halkın ileri,
güzel geleneklerine kültürüne bağlı olmalıyız. Burjuva ve küçük burjuva
ideolojisinden etkileniyorsak bu ideolojik güçsüzlüğümüzden kaynaklıdır. “Cahile ilk giden kazanır” sözü
gibi bizde önce zaaflarımıza, eksikliklerimize müdahale etmeli, kendimizi ideolojik, politik ve pratik
olarak geliştirmeli, yeni insan olabilmeliyiz.

9-)İdeoloji Her Alanda
Var mıdır?
Örgütlenme çalışması yaparken
bazen “ideolojik yaklaşmak”tan bıktığını söyleyen insanlarla karşılaşırız.
“Hayatta siyah ve beyaz yoktur, gri de
vardır, bir üçüncü yol da vardır”der-

ler.
İdeolojinin zerresinin olmadığı
kitaplar okumak, filmler izlemek isterler. Yani Maksim Gorki’nin de
dediği gibi eğlenmek isterler.
“İdeolojiden bıkan genç, saf
görünmek istiyor ama aslında hiç de
saf değil. Bütün ideolojilere itiraz ettiği yok, itirazı belli, tamamı ile belli bir ideolojidir. Gencin kendisi bir
ideolojiden yanadır.”
“Nereye baksanız her yerde ideoloji var. Bu ideolojik görevin yerine getirilişine engel olmamış, öteden
beri nazımla, nesirle, renklerle, derslerle bu görevi her zaman özendirmiştir”
Eğlenmek dahil her şeyde bir
ideoloji vardır. Bize ait değilse, burjuvaziye aittir. Üçüncü bir yol yoktur.
İdeolojiden bıktım, üçüncü yoldayım
diyenler, yaptıklarının devrime pek
faydası olmadığı için üçüncü yol
derler. Ama bu davranış düşmanı da
rahatsız etmiyorsa üçüncü yol diye bir
şeyin olmadığını, burjuvazinin
sözcülüğünü yaptıklarını anlayacaklardır.

10-)İdeolojik Sağlamlık

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Nedir?
İdeolojik sağlamlık; bir ömür
boyu devrimcilik yapmak için gereken her şeyin ömür boyu öğrenilerek
içselleştirilmesidir..
Cephe'nin çizgisinin, tarih, ilke ve
talimatlarının gereğini her koşulda yapabilmektir. Bunun için ülke ve halk
gerçeğini bilmeli, haklılığa ve meşruluğa olan inançla tüm bedelleri
göğüsleyip iktidara yürümeliyiz.
Hayatımızın devrime mi düzene
mi yöneleceğini; zorluklarla karşılaştığımızda tökezleyip tökezlemeyeceğimizi belirleyecek köşe taşlarından biri ideolojik eğitim; diğeri kolektif çalışma ve üretim sağlanmasıdır.
İdeolojik eğitimimizin temelinde
tarih bilinci, ideolojik-politik hattımız,
haklılık ve meşruluk bilinci, süreç
değerlendirmesi ve politik hattımız,
haklılık ve politik çözümleme yapabilme olmalıdır. Soyut değil nedenleri
ve sonuçlarıyla hayata geçireceğimiz
zenginlikte olmalı.
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Bütün Sorunların Çözümü
İktidar Sorunuyla İlgilidir!

İktidarı Hedeflemeyen Hiçbir
Politikanın Başarı Şansı Yoktur!

Devrim ve İktidar İddiasını Kaybetmiş Bir Örgüt,
Bir Yönetici, Düzene Hizmet Eder; Er-Geç Biter Gider!
İkinci Bölüm

Sayı: 485

Yürüyüş
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cektir.
Dünyada, özellikle Latin
Amerika’daki gerilla hareketleri, devrimci hareketler; devrim ve iktidar
hedefinden uzaklaştıkları oranda bitmişlerdir... Oysa bu hareketler çok
büyük askeri güce, kitle gücüne sahip
hareketlerdi. İktidarı almaktan korktular. İktidarı almayı meşru görmediler. Mevcut faşist iktidarlarla uzlaşma yoluna gittiler. Birkaç reform
için, düzene yerleşmek adına silahları
bıraktılar. Sonuç hüsran oldu.
Halk örgütlenmeleri iktidar hedefi
taşımazlarsa bitmeye mahkumdur.

Programsız, Günübirlik,
Hedefsiz Bir Yönetici
İktidar İddiasını
Kaybetmiştir
Burada İse Zaaflar
Kaçınılmazdır

Devrim hedefinin olmadığı, devrimci bir çalışma ve örgütlenme faaliyetinin, devrimci propagandanın
olmadığı büyük kitle hareketleri, örgütlenmeler, geriye fazla bir şey bırakmadan sönüp giderler.
İktidar ve devrim iddiasını yitirmiş
Savsaklamaların, tembelliklerin,
pek çok örgüt ve pek çok örgütleno çokça söylenen pratiğin içinde bomenin düzene hizmet edişinin, yok
ğulmaların vb. gerçek nedeni İKTİolup gidişinin örnekleri çoktur.
DAR İDDİASININ azalmasıdır.
İşte Kürt milliyetçi hareketi...
İktidar iddiasının olmadığı yerde
Bağımsızlık hedefini, iktidar ve devapolitikleşme başlar. Günü birlik dürim hedefini çoktan yitirmiştir. Böyle
şünme; kitle çalışmasının, eğitim ve
olduğu için de düzene hizmet eder
kadrolaşmanın önemini yitirme
duruma gelmiştir. Dost-düşman
başlar.
gerçeğini
unutmuştur.
"Şu işi de yaparsak iktidara
Emperyalizm-de ilericilik keşDevrim ve iktidar hedefi bir ge- doğru nasıl bir mesafe kat edefederken, oligarşinin düzeni içinminin dümenidir. Bu dümen yitiri- riz" tarzında stratejik düşünme
de kendine yer ararken, devrimlirse o gemi rüzgar nereden eserse anlayışı ortadan kalkar...
cilere saldırır hale gelmiştir.
Yarım yamalak yapılan işler,
İktidar iddiasını yitirmek de- oraya savrulacaktır.
kendini
örgütlememek, halkı örmek, kendi siyasal bağımsızlığını
Koca okyanusta bir o kıyıya, gütlememek, kitle çalışması yapyitirmek demektir. Emperyalizbir bu kıyıya savrulacak, başıboş mamak, kimi zaman en temel
me, düzene, düzenin güçlerine
yedeklenmek, onlara bel bağla- dolaşacak ve yok olup gidecektir. faaliyetlerimizi yapmamak, yok
saymak... Bunların hepsi iktidar
mak, onlar üzerinden politika
iddiasızlığının sonuçlarıdır.
yapmak demektir. Kendi gücüne
Çalışma
yaptığı alandaki insanLatin Amerika’da, dünyanın pek çok
ve halka güvensizlik demektir.
ların evinde kalmıyor. İşçi yöneticileri,
yerinde, kitlesel boyutları oldukça
Ve tüm bunlar eylemde, politikada,
işçilerin evlerinde; memur yöneticiyüksek halk örgütlenmelerinin; devasa
halkı birleştirmekte, savaşmakta...
leri, memur kitlesinin evinde kalmıbüyüklükte eylemler gerçekleştirmiş
somutlanır.
olmalarına rağmen, devrimi gerçekyor. Mahalli alan çalışması yapan
Örneğin Türkiye solunun onlarca
leştirememiş olmasının nedeni; devyönetici ve kadrolar her gün yeni
birliği; devrimci iddiadan uzak, ikrimi
hedefleyen,
iktidar
alternatifi
bir kapıyı çalmıyor, aynı ilişkilerin,
tidarı hedeflemeyen, günü kurtarma,
devrimci
bir
partinin
süreçlere
önaynı insanların etrafında dolaşıp du“seçim” hesaplı bir anlayışa sahip
derlik
edememiş
olmasıdır.
ruyor.
olduğu için daha baştan ölü doğDolayısıyla başarılı pek çok pratikOysa en temel ve en basit örgütmuştur.
lerine
karşılık
düzen
içinde
boğullenme araçlarından birisidir.
Devrim ve iktidar hedefi bir gemaktan kurtulamamışlardır.
Oturmamız, kalkmamız, giyimimiz,
minin dümenidir. Bu dümen yitirilirse
İktidar hedefi bir örgüt için sidavranışımız tek başına bunlar bir öro gemi rüzgar nereden eserse oraya
gortadır. Bu rotadan şaşmayanlar;
gütleme aracıdır. İktidar iddiasına
savrulacaktır. Koca okyanusta bir o
sahip olan bir yönetici, bunu en azından
düşmanın saldırıları karşısında gerikıyıya, bir bu kıyıya savrulacak, bapratiğin öğrettiği bir gerçek olarak
lemezler, yollarını kaybetmezler.
şıboş dolaşacak ve yok olup gide-
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Devrimci faaliyetin hiçbir aşaması
bir “iş” değildir. Devrimci faaliyetin
her aşaması dünya görüşümüzün,
kuracağımız sosyalist toplumun
karakterini içinde taşır. Devrimci
faaliyet, “yorgunluk, bıkkınlık”
değil mutluluk kaynağıdır. Böyle
olmuyorsa devrimci faaliyetin NE
İÇİN YAPILDIĞI unutulmuş,
sıradanlaşmış demektir.
ele alır. Kendi dar deneylerinden bile
yola çıkarak, kitle çalışmasının bu en
temel ayağını yerine getirir.
Bir yönetici düşünün, çalışma
alanına vakıf değil. Sorulan sorulara
rahatlıkla “bilmiyorum” cevabını verir. Böyle bir yönetici o alanda nasıl
politika üretebilir? O alan, devrim
mücadelesinde nasıl bir mevzii haline
gelebilir? O alanın sorunları nasıl
çözülebilir? Bunlara olumlu cevaplar
verebilmek mümkün değildir.
Bürokrat çalışma tarzı, iktidar iddiasını ortadan kaldırmıştır çünkü.
Memur zihniyetiyle adeta “işlerini
bitirme telaşı” içindedir. Önüne koyduğu “işlerini” de bitirmişse mutludur.
Oysa devrimci faaliyetin hiçbir
aşaması bir “iş” değildir. Devrimci
faaliyetin her aşaması dünya görüşümüzün, kuracağımız sosyalist toplumun karakterini içinde taşır.
Devrimci faaliyet, “yorgunluk, bıkkınlık” değil mutluluk kaynağıdır.
Böyle olmuyorsa devrimci faaliyetin
NE İÇİN YAPILDIĞI unutulmuş,
sıradanlaşmış demektir.

Stratejik Hedeften
Kopan Yönetici,
İktidar İddiasından da
Kopar
Örgütsel faaliyet açısından her
sürecin öne çıkardığı farklı görevler
olabilir. Ama örgütsel faaliyetin bazı
yanları vardır ki, hemen her süreçte,
temel faaliyetler olma özelliğini taşırlar. İstisnai bazı koşullar dışında,
onları “tali” duruma düşürmek mümkün değildir.
KADROLAŞMA, KİTLE ÇALIŞMASI ve EĞİTİM, örgütsel faaliyetin her koşulda geçerli, temel görevlerinin en başta gelenleridir. Bugün

ise, bu görevleri daha öncelikli, daha acil hale getiren
koşullarla karşı karşıyayız.
Çünkü oligarşinin devrimci
hareketi fiziki olarak imhayı
hedefleyen politikalarının kesintisiz sürdüğü, infaz, işkence, gözaltı ve tutuklamalarla
her alanda devrimcileri, devrim iddiasını yok etmeyi hedeflediği bir politikaya; ancak
kadrolaşmayı, kitle çalışmasını
ve eğitimi daha hızlı, daha yetkin
geliştirecek mekanizmalarla cevap
verebiliriz.
Her anında devrim iddiasını taşıyan, her adımında iktidar perspektifiyle düşünen devrimci, en önemli
işinin bunları gerçekleştirmek olduğunu bilir. Bugün devrimi geliştirmek,
bunları geliştirmektir. Kadrolaşmayı,
kitle çalışmasını ve eğitimi gerçekleştiremediğimiz, birbirini geliştirecek
tarzda bütünleştiremediğimiz noktada,
mevcut durumun görevlerinin altından
kalkılması zordur.
Kadrolarımızdaki en büyük
yanlışlardan biri, günlük pratik
işleri; stratejik çalışmalarımızın
karşısına koymak, dolayısıyla temel
olan çalışmayı yapmamaktır.
Kadrolaşma, kitle çalışması, eğitim,
ne zaman, nasıl yapılacağı belli olan
en temel görevlerimiz olmasına karşın
yapılmayan, gerçekleştirilmeyen bu
görevler; rahatlıkla “program yapamadım”, “zaman bulamadım”, “başka
bir işi yapmak zorunda kaldım” denilerek meşrulaştırılmaya çalışılır.
Birebir kitle çalışması yapması
gereken, dergi dağıtması, eğitim çalışması yapması gereken bir kadro,
“konser çalışmamız vardı”, “para
bulmamız gerekiyordu”, “eyleme insan bulmak gerekiyordu” vb. vb. diyerek temel görevlerini yapmamasını
rahatlıkla gerekçelendirmektedir.
Oysa bu iddiasız, günübirlik, hedefsiz bir çalışmadır.
Bakın örneğe:
“Mahallede polisle her akşam
çatışma yaşanıyor. Bu nedenle kitle
çalışması yapamadım” deniyor.
BU TARZ KABUL EDİLEMEZ...
Mahallede polisin saldırmasına ve
çatışma yaşanmasına neden olan şey

açtığımız bir çadır, bir imza masası
ya da kampanyamızın bir faaliyetidir...
Şimdi düşünelim; polisin saldırmasına ve bizim de çatışmamıza neden olan NE? “Yapamadım” denilen
NE?
Her ikisi de sonuçta kitleleri örgütlemek, onları mücadeleye çekmek
için değil midir? Her ikisinin amacı
da kitleleri kazanmak değil midir?
Kitle çalışması ayrı, polisin saldırmasına neden olan faaliyetimiz ayrı
şeyler midir?
Hayır böyle olamaz. Polisle çatışmak, faaliyetimizi savunmanın
kendisi, sonuçta kitleleri örgütleyecek
birer araçtır.
Bu yanlış tarz yaygındır; dergi
dağıtamadık, çünkü eylem vardı...
kitle çalışması yapamadık, çünkü
dergiyi bitirmemiz gerekiyordu... eylem vardı, bundan dolayı çat kapı
yapamadık...
Bu tarz iddiasızlıktır. Bu tarz neyi,
ne için yaptığını bilmemektir. Bu
tarz kitle çalışmasından bir şey anlamamaktır.
Dergiyi ne için dağıtıyoruz? Kitle
çalışmasını ne için yapıyoruz? Eylemi
neden ve ne için yapıyoruz?
Hepsi aynı amaca hizmet eden
şeylerdir. Dergi dağıtırken de eyleme
çağırmalıyız. Eyleme çağırırken de
dergi dağıtabiliriz...
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İktidar İddiası
Kadrolaşmak ve
Kadrolaştırmaktır
Bir hareket, iktidar iddiası kadar
ve o iddiayı kendinde somutlayan
kadrolarının çokluğu kadar büyüktür.
Kadrolaşmanın önemi nereden
gelmektedir?
Kadro ve kadro sorunu, geçmişten
bugüne her devrimci partinin temel
meselelerinin başında gelmiştir.
Ünlü Yunanlı filozof Arşimet
“bana bir dayanak noktası verin dünyayı yerinden oynatayım” demiştir.
Devrimin ustaları Lenin, Stalin,
Mao’da bu dayanak noktası
KADROLARDIR.
Mahir’den Dayı’ya Parti-Cephe’nin
önderlerinde bu dayanak noktası aynı
şekilde KADROLARDIR.
“Her şeyi kadrolar belirler” demiş
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Stalin. Ve bir bahçıvanın en sevdiği
meyvayı yetiştirmesi gibi kadroları yetiştirmek gerektiğini söylemiştir.
“Bana bir kadrolar örgütü verin,
Rusya’nın altını üstüne getireyim”
demiştir Lenin.
Hepimiz yapılması gereken işler,
üstlenilmesi gereken sorumluluklar
söz konusu olduğunda; “insan yok”
şikayetlerini çokça duymuşuzdur.
Hatta bunu bizzat kendimiz de söylemişizdir. Her gün daha da artan
devrimci faaliyet karşısında bu faaliyetleri yürütecek insan yok, yok,
yok deriz. Elimizdekini beğenmeyiz,
yenisini de çıkarmayız. Sadece şikayet
ederiz.
Bu durum yalnızca bugünün sorunu olmamıştır. Yarının sorunu da
olmayacaktır.
“İnsan yok” şikayetlerine yıllar
önce Lenin şu cevabı vermiştir:
“Hiç adam yok – ama gene de
yığınla adam var. Yığınla adam var,
çünkü işçi sınıfı ve gittikçe çeşitlenen
toplumsal katlar, her yıl, kendi safları
arasından, protestoda bulunmayı isteyen, dayanılmazlığı herkes tarafından anlaşılmamış olsa bile, her
gün büyüyen bir yığının gittikçe daha

“Temel sorunumuz geniş halk
kitlelerine devrimci politikalarımızı götürecek, onları bu politikalar çerçevesinde eğitecek, her
türlü değişikliğe uyum sağlayacak taktikler üretecek, her şeyden önce de içinde bulunduğumuz koşulları her yönüyle kavramış kadrolar sorunudur.”

derinden duyduğu mutlakıyete karşı mücadeleye güçleri yettiği kadar katkıda
bulunmaya hazır, gittikçe
artan sayıda hoşnutsuz kimse
üretmektedir. Aynı zamanda,
adam yok, çünkü önderlerimiz yok, hem geniş ölçüde
hem de birbirleriyle eşit ve
uyumlu bir biçimde, en
önemsizler dahil, bütün güçlerin kullanılması olanağını
sağlayan bir çalışmayı gerçekleştirecek yetenekte siyasal önderler, yetenekli örgütçüler yok.”
Önderimiz Dursun Karataş da
“zaferi yakalamanın esas aracı kadrolar” diyerek kadronun, kadrolaşmanın önemine işaret etmiştir.

Kadro Kimdir?
Nasıl Kadrolar
Olmalıyız?

Kadro genel sözler söyleyen değil
bizzat örgütleyendir. Emir, talimat
veren, genel doğruları tekrarlayan
değil sonuç almanın zeminini oluşturandır. Bunun için denetleyen, eğiten, yönlendirendir.
Bir kadronun devrim iddiası buralarda somutlanacaktır.
Bunun için en başta kenKADROLAŞMA, KİTLE ÇALIŞ- dini eğitecektir. Kendi ekMASI ve EĞİTİM; örgütsel faali- siklerini aşmaya çalışacaktır. Kendini eğiten bu
yetin her koşulda geçerli, temel perspektifle ilişki içinde
görevlerinin en başta gelenleridir. olduğu kişileri de eğitecek
Bugün ise, bu görevleri daha ve kadrolaştıracaktır.
“Temel sorunumuz geöncelikli, daha acil hale getiren niş halk kitlelerine devrimci politikalarımızı gökoşullarla karşı karşıyayız.
türecek, onları bu politiÇünkü; oligarşinin devrimci kalar çerçevesinde eğitehareketi fiziki olarak imhayı he- cek, her türlü değişikliğe
defleyen politikalarının kesintisiz uyum sağlayacak taktikler
üretecek, her şeyden önce
sürdüğü; infaz, işkence, gözaltı de içinde bulunduğumuz
ve tutuklamalarla her alanda dev- koşulları her yönüyle kavramış kadrolar sorunurimcileri, devrim iddiasını yok dur.” diyen Dayımız, Partietmeyi hedeflediği bir politikaya; Cephe kadrolarının sahip
ancak kadrolaşmayı, kitle çalış- olması gereken nitelikleri
ortaya koyuyor.
masını ve eğitimi daha hızlı, daha
Kadro sorun ve ihtiyetkin geliştirecek mekanizma- yaçlarımızı bilendir. Kendi
eğitimini ve ilgilendiği inlarla cevap verebiliriz.
sanların eğitimini bu te-

Dursun Karataş
melde örgütleyendir. Karşısına çıkan
engelleri aşacak politikaları üretendir.
Bir kadronun niteliği anlamında
ideal çokça şey söylenebilir. Ancak
öncelikle denilecek şey “sürecin ihtiyacını karşılayan” insandır.
Bu da açıktır;
Bir, kitle çalışması; kitlelerin içinde olmak, kitlelerle güçlü bağlar kurmak, kitle örgütlenmeleri yaratmak.
İki, silahlı savaşı örgütlemek; savaşçı çıkarmak, olanak yaratmak,
savaş örgütleri yaratmak, savaşmak
ve savaştırmak.
İşte sürecimizin kadrolarının başarmaları gereken iki asli görev, sahip
olmaları gereken iki temel nitelik
bunlardır.
Her Cepheli bunları hem TALİMAT olarak görmeli, hem de STRATEJİMİZİN-POLİTİKALARIMIZIN
GEREĞİ olarak görmeli ve yerine
getirmelidir.
Kendi eğitimimiz de, çıkaracağımız kadrolar da; öncelikle bu iki
temel üzerinde yükselmelidir.
Hiçbir şey hazır değildir. Biz yaratacağız. Kendimizle bağını koparmadan HER ŞEY BİZE BAĞLI diyeceğiz.
“Yok” diyorsak “ben ne yapıyorum?”diye soracağız kendimize.
Şikayet eden, memnuniyetsiz,
mızmız, ağlayan-sızlayan, kendi sorumluluğunu görmekten uzak, üst
perdeden akıl veren yöneticiler, kadrolar değil; sorumluluk sahibi, kendine
güvenen, iddialı yönetici ve kadrolar
olmalıyız. Bunun için HER ŞEY
BİZE-BANA BAĞLI diyeceğiz.
Özveri, yaratıcılık, üretkenlik, olmazları olur yapmak; engelleri aşacak
cüreti, militanlığı göstermek bu düşüncenin içinde hayat bulacak.
-Devam Edecek-
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Selma Gürkan: “Sana savaş yaptırmayacağız”
EMEP: “Saldırı hükümetinde yer almayacağız”

NE YAPACAKSINIZ?
Halkların Demokratik Partisi (HDP) içinde ittifak
yaparak İstanbul Milletvekili seçilen Levent Tüzel
EMEP adına yaptığı açıklamada “Saldırı hükümetinde
yer almayacağız” dedi.
Leven Tüzel 27 Ağustos tarihinde yaptığı basın toplantısında şöyle diyor: “Öncelikle; bu seçim hükümetinin
oluşturulma süreci, AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
13 yıllık siyaset geleneğine uygun olarak, tamamen antidemokratik biçimde gelişmiştir. Bakan olarak önerilecek
isimlerin, partileri aracılığıyla belirlenmesi yoluna bile
gidilmemiştir.
İkinci olarak; içeride ve dışarıda bir savaş hükümeti
olarak davranan ve emekçi düşmanı politikalara imza
atan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin kuracağı bir hükümetin, Türkiye halklarına vereceği hiçbir şey yoktur. Bu
hükümet de önceki hükümetler gibi özgürlüklere ve halka
karşı bir saldırı hükümeti olacaktır.
Partimiz böyle bir seçim hükümetinde yer almayı
yukarıda özet olarak sıraladığımız nedenlerle uygun
görmemektedir.”
O zaman soruyoruz EMEP’e; NEDEN PARLAMENTODA YER ALDINIZ?
Evet doğrudur; AKP “özgürlüklere ve halka karşı”
bugün savaş açmış değil. AKP’nin 13 yıllık iktidarı
halka karşı savaş iktidarıdır.
İktidarının birinci döneminde devraldıkları; katliamcı
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinin, devrimci tutsaklara yönelik hapishanelerdeki katliam ve tecrit politikalarını olduğu gibi sürdürdü... AKP’nin o dönemki Adalet
Bakanı Cemil Çiçek geçmiş hükümetin doğru bulduğu
tek politikasının “F tipleri” olduğunu söyledi.
AKP iktidarının ilk döneminde 25 devrimci tutsak
tecrite karşı yürütülen savaşta katledildi...
Evet, AKP’nin 13 yıllık iktidarının tamamı önceki
hükümetler gibi “özgürlüklere ve halka karşı saldırı
hükümeti” olmuştur...
Peki siz bu dönemlerde ne yaptınız?
AKP’nin hangi saldırı politikasına direndiniz? 13
yıllık iktidarı boyunca AKP”nin saldırılarına nasıl cevap
verdiniz?
Tecrite karşı mücadelede 122 devrimci tutsak katledilirken siz ne yaptınız?
AKP döneminde emekçilerin hakları bir bir gasp
edilirken siz ne yaptınız?
Kentsel Dönüşüm adı altında yoksul halkın evi
başına yıkılırken siz ne yaptınız?
241 çocuk AKP iktidarında katledildi; siz buna karşı
ne yaptınız?
Levent Tüzel’in de parlamentoda bulunduğu yıllarda

yüzlerce gezeteci işten atıldı, tutuklandı; aydınlar,
yazarlar, sanatçılar saldırıya uğramayan neredeyse tek
bir kesim yoktur...
Devrimcilere, devrimci kurumlara yönelik baskınlar,
gözaltılar, tutuklamalar hiç eksik olmamıştır; bütün
bunlar olurken EMEP ne yapmıştır?
Duyan, gören, bilen var mı? EMEP, AKP’nin şu saldırısına karşı şöyle bir mücadele vermiştir diyebilecek
var mı?
AKP’nin seçim hükümeti için atadığı bakanlıkların
üzerine HDP atlayınca; EMEP’in atama bakanlığı kabul
etmemesi kimilerince “onurlu bir tavır” olarak değerlendirildi.
Oysa CHP, MHP gibi burjuva partileri bile AKP’nin
atama bakanlığını kabul etmediler. Seçim hükümeti
içinde görev almayacaklarını söylediler.

EMEP’in Tavrı Onurluca Değil
Oportünistçedir!
Reformizmin, oportünizmin asla tutarlı bir tavrı
olamaz.
Eğer AKP’nin kurmak istediği hükümet “özgürlüklere
ve halka karşı bir saldırı hükümeti” ise bu hükümet
içinde görev almayı kabul eden HDP’ye neden tek bir
eleştiriniz yok? Kendinize uygun görmediğinizi HDP’ye
nasıl uygun görüyorsunuz?
Daha önceki yazılarımızda “demokrasicilik oyununun
çöktüğünü” yazmıştık. Oligarşinin yönetememe krizi
artık demokrasicilik oyununa bile izin vermiyor. AKP
kurulacak seçim hükümeti için diğer partilere düşen
bakanlıkların, bakanların bile kimin olacağına kendisi
karar veriyor... Sözde yasa gereği parlamentoya giren
bütün partiler, aldıkları oy oranına göre bakanlıkları
paylaşacaklar... Fakat AKP’nin bu tür göstermelik
oyunlara tahammülü yok, kendi istediği, kukla gibi parmağında oynatacağı kişileri, bakanlıklara atama usulü
ile aday gösteriyor... Kabul etmeyenlerin yerine de
kabine dışından başka kişileri atıyor...
Peki AKP’nin bu tavrına karşı HDP ne yaptı? AKP’nin
atadığı bakanlıkların hiç tartışmasız kabul edileceğini
açıkladı. Bunun neresi demokrasi? Özgürlük neresinde?
Bu tavrın AKP’nin tavrından hiçbir farkı yoktur. AKP her
koşulda iktidarını korumak için yapıyorsa bunu; HDP’de
her koşulda düzenle uzlaşmak için yapıyor. Demokrasi,
özgürlük... bunların hepsi halkı aldatmak için yapılan demagojiden ibarettir...
EMEP’in açıklamasında HDP’nin tavrına ilişkin tek
bir açıklama yoktur. Tam tersine oportünistçe; AKP’nin
atadığı bakanlığı reddetmelerinden dolayı, HDP’yi de
“küstürmeme”ye çalışıyor.

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

31

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Levent Tüzel neden bakanlığı kabul etmediğini açıkladığı basın toplantısında; gazetecilerin HDP’nin hükümette yer almasına ilişkin bir sorusuna ise, “HDP’nin
bu geçici seçim hükümetindeki varlığı, gerginliği gidermek adına önemli, anlamlı elbette” yanıtı verdi.
“HDP’nin hükümette bulunması “anlamlı” ise sizin
bulunmanız neden anlamsız oluyor... Hangisi doğru?
Sizin bulunmamanız mı, HDP’nin bulunması mı?”
İşte reformizm böyle ilkesizdir. Bir siyasi tavır
açıklar, onun da arkasında duramaz...
“HDP’nin bu geçici seçim hükümetindeki varlığı,
gerginliği gidermek adına önemli, anlamlı”ymış...
“Gerginliğe” de hiç gelemiyorlar... Hani “özgürlüklere
ve halka saldırı hükümeti” idi? Hani “içeride ve dışarıda
bir savaş hükümeti” idi...
Savaş hükümetini 2 HDP milletvekili mi durduracak?
Değilse HDP’nin ne işi var? HDP’nin hükümette yer
alması “anlamlı” ise siz niye “anlamsız” bir iş yaptınız?
O da haklı, ben de haklıyım... Kim haksız?
İşte bunu söyleyebilmek için YÜREK gerekir...
Devrimci bir ideoloji, ideolojik netlik gerekir...
Siyasi kararlılık gerekir...
Politik cüret gerekir...
Düzene değil, devrime inanç gerekir...
İktidar iddiası gerekir...
Halkımızın deyimiyle özünün sözünün bir olması
gerekir...
EMEP’te bunların hiçbirisi yoktur...

İnkarcı, Tasfiyeci, Omurgasız, Reformist
Emeğin Partisi (EMEP)
EMEP’in siyaset sahnesine çıktığı ilk günden beri;
bağımsız, Türkiye koşullarına göre bir devrim stratejisi,
devrimci bir ideolojisi hiç olmamıştır.
Deniz Gezmişler’in kurucusu olduğu THKO’nun
devamcısı olarak ortaya çıkmışlardır. Ancak aynı hareket
içinde yer alanlar; daha Denizler’in idamıyla birlikte,
Denizler’in düşüncelerini reddetmişlerdir...
Denizler’in sadece Türkiye halkları içindeki prestijini
kullanan sahtekarlardır.
EMEP’in tarih içindeki seyrine kısaca bir göz atalım;
EMEP, TDKP örgütünün silahlı ve illegal mücadeleyi
tasfiye ederek kurduğu legal bir partidir.
THKO içinde yer alan bazı kadroların, 1974 affıyla
hapishaneden çıkmaları üzerine, 1975 yılında "THKO
Koordinasyon Komitesi" adı altında bir örgütlenmeye
giderler.
1980'lere kadar Halkın Kurtuluşu (HK) adıyla
tanınan bu hareket; geçmişi "sol"culuk, "maceracılık"la
suçlar. Ve "sosyal emperyalizm" teorisinin kabulüyle
THKO'dan tamamen ayrı teorik bir görüşü savunmaya
başlar.
İlk yıllarda netlikten uzak, genel kavramlar dışına
çıkmayan bir görünümdedir. Örneğin bir yandan THKO'yu
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"sol" olarak değerlendirirken diğer yandan "Halk Savaşı"
sloganı atar. Daha önce kendisini TDKP-İÖ olarak ifade
ederken 1980'de kendisini parti ilan edip Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) adını alır.

Küba’dan Çin’e, Çin’den Arnavutluk’a
Omurgasızdır!
12 Eylül'den sonra yapılan bir iki "genel grev"
çağrısı karşılık bulamayınca ve örgütsel darbeler peş
peşe sıralanınca geri çekilme kararı alır ve mültecileşir.
Sürekli görüş değiştiren ve özeleştiri veren olarak da
tanınan TDKP, THKO'yu reddettikten ve sosyal emperyalizm çizgisine kaydıktan sonra; 1978'de Mao'yu
küçük burjuva devrimcisi, Çin devrimini de burjuva
demokratik muhtevalı bir devrim olarak niteler ve Arnavutluk Emek Partisi (AEP) önderliğini kabul eder.
Bu tarihten sonra da AEP'ci olarak tanınır.
TDKP, merkezi bir gazeteyi temel alarak, bu gazetenin
faaliyetini örgütsel işleyişin ve ilişkilerin temeli kabul
eden bir örgütlenmeyi savunur. Tüm faaliyetlerin;
merkezi bir gazete çerçevesinde biçimlendiği bir örgütlenme anlayışına sahiptir.
Ayaklanma stratejisini savunur. Fakat ayaklanmanın
nereden başlayacağını, koşulların belirleyeceğini söyleyerek sorunu muğlaklaştırmıştır. Sekter ve keskin bir
üsluba sahip olmasına karşın Türkiye solunda TKP'den
sonraki en sağcı hareketlerdendir. TDKP'nin bir özelliği
de sola yönelik tavrıdır. "Eylemde birlik, ajitasyon ve
propagandada serbestlik ilkesi" diyerek ortak eylemlerde başı bozukluğu savunmuş, provokasyona açık
haliyle sol içi çatışmaları sürekli körüklemiştir. Bu mekanik ilke anlayışı, "sosyal faşist" tespitleriyle birleşince
sol içi çatışmalarda ismi ilk sıralarda anılan bir hareket
olmuştur.

1977 1 Mayıs Katliamı’nda Kontrgerillanın
Katliamına Zemin Sağlayanlardan
Birisidir!
1977 "1 Mayıs Katliamı", "1978 Üniversite Sınavlarını
Protesto Yürüyüşü" vb. birçok kitle kıyımında bu tavrın
payı büyüktür. 1980 öncesi anti-faşist mücadeledeki
tavrı, olumsuz bir tavırdır. Kitlesel bir takım karşı koyuşların dışında, anti-faşist mücadele dışında kalmış ve
anti-faşist mücadeleyi "maceracılık" olarak tanımlamıştır.

EMEP’in Reformistliği; Faşist Terörün
Karşısında Direnmeyi, Bedel Ödemeyi
Göze Alamadığı İçindir!
1980 sonrası alınan darbeler ve mülteciliğin ardından;
1986 yılında Özgürlük Dünyası adlı bir dergi çıkarmaya
başlamış ve adım adım yasalcılığı teorize etmiştir.
Nihayet 1995 yılında önce Emek Partisi (EP), sonra
EMEĞİN PARTİSİ (EMEP) adını alan yasal partiyi
oluşturmuştur. TDKP'yi feshetmediklerini söyleseler de
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pratikte TDKP yok edilmiş ve asıl faaliyetlerini EMEP
olarak yürütürler. EMEP, "işçi sınıfı ve halkın mücadelesinin bir sonucu" doğduklarını ifade eder. Oysa 12
Eylül cuntası en derin izlerini EMEP gibi yasallığı, parlamentoculuğu keşfeden çevreler üzerinde bırakmıştır.
EMEP zaten cuntanın sol saflarda yarattığı yılgınlık
ve inançsızlığın, çeşitli ideolojik kılıflar altında ortaya
çıkışıdır.

Dersim’e Gerilla Çıkartmaktan;
Oligarşinin Parlamentosuna...
EMEP, henüz TDKP iken 90’ların silahlı mücadelesinden etkilenerek; rekabetçilikle, silahlı mücadeleyi
oyun sanıp Dersim’e gerilla birliği çıkartmıştır.
Ancak Dersim’de bugün ittifak yaptıkları Kürt milliyetçi hareket, 4 TDKP gerillasını, “ajan provokatör”
ilan ederek katletti.
TDKP o kadar tutarsız, o kadar ilkesiz ve kişiliksiz
bir harekettir ki, başka zaman yaygarayı koparırlarken
katledilen gerillalarının hesabını bile soramamıştır...
Sanki böyle bir olay hiç yaşanmamış gibi adını bile anmamışlardır.
Ve böylece silahlı mücadeleyi “maceracılık” olarak
niteleyen TDKP’nin “gerillacılık” macerası bitmiş; parlamentoculuğu keşfetmişlerdir.
TDKP’den EMEP’e evriliş 4 gerillanın PKK tarafından
katledilmesiyle oldu. Bugün EMEP, Kürt milliyetçi
hareket tarafından solun düzene yedeklenmesi olan
HDP projesine karşı direniyormuş gibi yapıyor. Oysa
HDP’den bağımsız tek bir politikası yoktur. AKP tarafından bakan olarak atanmayı reddederken bile HDP’nin
tepkisini çekmemek için kendilerinin reddedip, HDP’nin
seçim hükümetinde yer almasını “önemli ve anlamlı”
buluyor...

İşçi Sınıfı, İşçi Sınıfı Deyip; İşçi Sınıfı
İçinde Esamesi Okunmayan EMEP...
EMEP yıllarca işçi sınıfı, işçi sınıfı deyip; bir arpa
boyu yol alamayanlardandır. EMEP'in işçi sınıfını
örgütlemek ve düzenin karşısına dikmek gibi bir niyeti
de yoktur. Programında da sıkça belirttiği gibi o işçi sınıfının iktidar mücadelesine "yardım eder", "destek
verir" ya da "teşvik eder". Onlara "nasıl mücadele edileceğini" iktidarın nasıl alınacağını "öğretir". Tabi bu
kadar "destek" ve "yardımdan" sonra zaten "sınıf bilincini
almış", "olgunlaşmış" olan işçi sınıfı da hem kendisini
hem de halkın diğer kesimlerini kurtaracaktır. EMEP'in
öncülük anlayışı budur.
Emperyalizme ve tekellere karşı olmamak, reformizmin en karakteristik özelliğidir. Ne söylerse söylesin
EMEP de buna dahildir. "Yakın hedef olarak emperyalizmin tekelci kapitalizmini ve yarı feodal kalıntıların
tasfiyesini" öngördüğünü söyleyen EMEP'in TBMM'ye
girmek dışında bir amacı kalmamıştır. Dolayısıyla tüm
bunları TBMM aracılığıyla yapacaktır herhalde!

Devrimcilere saldırmak EMEP'de bir çizgidir. Devrimci eylemler "kör terör", kitlelerin şiddeti "vandalizm"dir onun ağzında. Silahlı mücadele yürütenleri
egemen sınıfların ağzıyla "anarşist", "terörist", "maceracı" olarak nitelendirir. Devrimciler sınıfın önünde
tecrit edilmesi gereken engellerdir.

EMEP Büyük Direniş Karşısında
Direnmek Bir Yana; “Cepte Keklik mi
Sandınız” Diyecek Kadar Çürümüştür!
Ülkemizdeki reformist parti ve örgütler siyaset sahnesine çıkarken, esasında bugünkü düzeniçi düşünceleriyle
çıkmamışladır. Tam tersine hepsi de çok keskin, en
birinci ‘KOMÜNİST’tirler... Ancak faşizmin zoru karşısında bedel ödemeyi göze alamadıkları için, direnemedikleri için “komünistliği”, “keskinliği” bir kenara
bırakıp düzene yerleşmek için can atmaktadırlar...
Faşizm karşısında direnmemeleri, hiç bir bedeli göze
alamamaları reformizmi, oportünizmi yozlaştırmış ve
çürütmüştür.
EMEP de devrimci tüm değerlerini yitirmiş, çürümüş
bir harekettir...
Oligarşinin 2000’lerin başındaki F tipi hapishaneler
saldırısı karşısında direnişi gündemlerine bile almamışlardır. 19 Aralık Katliamı’nda ise bir tarafta ölümüne
direniş sürerken, bazı hapishanelerde devrimcilerin direnişinden etkilenerek adli tutsaklar bile direnişe geçerken,
TDKP tutsakları ellerini havaya kaldırarak teslim olmuşlardır. Düşman utanç verici bu tabloyu, direnişi bitirdiklerini kanıtlamak için döne döne televizyonlardan
göstermiştir.
Büyük Direniş’in ilerleyen günlerinde ise direnişi
desteklememelerini “direnişe başlarken bize mi sordunuz?” der gibi “Cepte keklik mi sandınız?” diyerek
açıklamışlardır...

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Sonuç olarak;
1- EMEP’in seçim hükümeti içinde yer almayı kabul
etmemesinin ilkeli, tutarlı hiçbir yanı yoktur...
2- EMEP’in tavrı oportünistçedir. Korkakçadır.
HDP’nin hışmını çekmemek için de; kendileri için
yanlış buldukları hükümet içinde yer almayı, HDP için
“önemli ve anlamlı” bulmaktadır.
3- EMEP bakanlığı kabul etmemeyi AKP’nin 13
yıllık iktidarının halka saldırı iktidarı olmasına bağlıyor.
Peki 13 yıl boyunca Kürt milliyetçi hareketin kuyruğunda
AKP’ye yedeklenmenin dışında ne yaptınız?
4- EMEP yaptığı bir açıklamada Tayyip için “sana
savaş yaptırmaycağız” diyor. Kürdistan’da kan gövdeyi
götürüyor, AKP çocuk, kadın, yaşlı demeden katlediyor,
EMEP “sana savaş yaptırmayacağız” diyor.
Ne yapacaksınız savaş yaptırmamak için? EMEP’in
teslimiyetten başka hiç bir politikası yoktur...
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
HDP, AKP'NİN SAVAŞ HÜKÜMETİNE
CAN SİMİDİ OLMAKTADIR!

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015
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Geçen sayımızda da yazmıştık.
lemiyoruz; Duran Kalkan'dan HDP
sözcülerine kadar herkes bunu söyHDP düzene yamanmak için seçim
lüyor.
hükümetinde yer alma çabasını sonuna kadar sürdürdü ve sonunda hüBakan olarak tercih edilenlerin
kümette iki bakanla yer almayı baözellikle Kürt olmamasına özen gösşardılar!..
terilmesi ve batı illerinden seçilen
kişiler olmasıyla AKP kendi faşist,
Şimdi nasıl ülke yönetilir bunu
şovenist bakışını tüm çıplaklığıyla
göstereceklermiş! Ülkeyi yönetemeortaya
serdiği halde buna tavır alayen AKP'nin karşısında yetkisiz, işmayan, basiretsizlikten de öte, teslim
levsiz iki bakanlıkla ülke yönetimini
olmuş bakış açısına bakın...
gösterilecekmiş! Çocuklara masallar!..
Bu konuda da kendi içlerinde tuOmurgasızlık HDP İle
tarsız bir dolu söz söylemektedir
HDP yöneticileri. Neden hükümette
Birlikte Solun
yer aldıklarını aslında kendi içlerinde
Hastalığıdır
dahi açıklayamadıkları anlaşılıyor.
HDP seçim propagandasında,
Keza en başta HDP olarak seçim
AKP karşıtlığı üzerinden ve Erdoğan'a
hükümetinde mutlaka yer alacaklarını
ilişkin sözleriyle prim toplamıştı. Ve
ve kim istenirse onu hükümete bakan
tüm seçim propagandasını da bunun
olarak vereceklerini söylemişlerdi.
üzerine kurdu. “Seni başkan yapAncak AKP bakanları belirleyip
de partiyi muhatap almadan doğrudan kişilere çağrı yapmak is- Savaş hükümetine destek
tediğinde, seçtiği bakan adayla- olup onu
rından Levent Tüzel bakanlığı
kabul etmedi. HDP için belirlenen meşrulaştırmakla HDP
üçüncü kişi yerine başka bir kişi düzene yerleşme
de istenmedi. HDP, bu konuda
çok istekli olmasına rağmen süreci konusunda belki bir adım
belirleyen de, yöneten de AKP daha atmıştır... HDP'ye
ve Erdoğan olduğu için kendisine
dayatılanı olduğu gibi kabul etmek yedeklenen solun durup
zorunda kaldı.
bu noktada bir kez daha
AKP'nin halka karşı açtığı savaşa payandalık yapma görevini düşünmesi ve faşizmin
üstlenen HDP, Kürdistan'da AKP halka karşı saldırı
tüm güçleriyle katliamlar yaparken
hükümetine can simidi
ve halkı katlederken hükümete bakan olma telaşına düşmüştür.
olma tavrına ortaklığın
Bu nasıl bir kafa yapısıdır ki; yarattığı suçu bir kez
halk katledilirken, halka karşı savaş
dışında bir görevi olmayan bir hü- daha sorgulaması gelinen
kümete bakan verme çabasına gi- noktada bir
rilebilmektedir. Ki bunun bir savaş
hükümeti olacağını sadece biz söy- zorunluluktur...

tırmayacağız!” diyerek Erdoğan'ı
hedef alan propagandasının yanı sıra
AKP ile asla bir koalisyon hükümeti
kurmayacaklarını söylüyor ve
AKP'nin halka karşı işlediği kimi
suçları öne çıkaran temelde propaganda yapıyordu. Emekçilerin iktidarı
olacaklarını ifade ederek de sola
yakın durmaya ve solu kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlardı.
Seçimlerin hemen ertesi günü
yine AKP ile koalisyon kurmayacaklarını söyleseler de ülke hükümetsiz bırakılamaz diyerek alttan
utangaçça AKP ile de birlikte olabileceklerinin sinyallerini göndermeyi ihmal etmediler. Ancak AKP
yüzlerine bakmadı bile.
Yani duruma göre politika belirliyorlar... Ama esas doğrultularını
ise asla kaybetmiyorlar: Düzene kesinlikle dönülecek ve ona kendilerini
kabul ettirecekler.
Ana hedef böyle olunca düzenin
sorunu kendi sorunları olmaya
başladı. Öyle ki Erdoğan'ın sorumsuzluğuna rağmen kendilerinin
sorumlu davranacaklarını bile söylemeye başladılar. Düzenin çıkarlarını,
sorunlarını çözmeyi kendilerine temel
alan bir hat çizmişlerdi.
Kimi zaman sert söylemlerle
AKP-Erdoğan karşıtlığıyla sürdürülen propaganda, kimi zaman ise
dizginsizce düzene yamanma ve
düzeni korumaya dönük açıklama
ve çabalar... Bu ikili ruh hali tipik
burjuva politikacılığıdır...
Ancak yaşanan örnek içinde
burjuva politikacılığında bile partilerin kendi içlerinde bir tutarlılıkları olabileceğini gösteriyor.
Önemli olan bir bütün olarak sınıflarının çıkarıdır. Sınıf çıkarlarına
genel ve uzun vadeli olarak ters
olmadığı sürece kendi iç kararlarını
belirleyebilmekte ve uygulamaktadırlar. Bu yanıyla son seçim hükümetinde de bunun yansımaları
görüldü. CHP ve MHP seçim hükümetinde yer almayacaklarını
dile getirdiler. Bunu da AKP'nin
yasa kural tanımaz tavrıyla açıkladılar. AKP'nin suç işlediğini belirterek buna ortak olmayacaklarını
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söylediler. Ve bu tavırlarını sonuna
kadar da sürdürdüler. Bu haliyle
kendi iç tutarlılıklarını da ortaya koymuş oldular.
HDP ise tam tersi bir rota izledi.
AKP'ye yedeklenmek için elinden
geleni yaptı. Kendi içinde bir dolu
tutarsız açıklamalar yapmasına rağmen ve gerçekler kendi açıklamalarıyla çeliştiği halde düzende kendine
yer bulabilmek için bakanlık kapma
telaşıyla ve çabasıyla hareket etti.
Öyle bir omurgasızlık sergilendi
ki bunu teorize etmeye dahi kalktılar.
Hem de en komünist Eş Genel Başkan
Figen Yüksekdağ'ın söylemiyle.
MHP'li Tuğrul Türkeş'in de hükümette yer alacağı, buna karşı tavırlarının ne olacağını soran gazetecilere
şöyle diyor:
“Bizim seçim hükümetinde yer
almamızın esası bunun anayasal bir
hak olmasından ötürüdür. Bizim açımızdan geçici kabinede kimin, hangi
partinin yer aldığının bir önemi yoktur. Bizler bu süreç içerisinde yer
almanın bütün Türkiye halkları ve
HDP açısından yararlı olacağına
inandık. Kimlerle birlikte yer alacağımızın bir önemi yok”
Evet, hükümette yer almaya karar
vermişler bir kere; kiminle yer alacaklarının hiçbir hükmü ve belirleyiciliği yoktur. İşte omurgasızlık ancak bu kadar olur. Düzene yerleşmeye
karar vermiş ya bunun gereğini yerine
getirdiğini göstermek için çırpınıyor.
Düzenin en demokrat ve en net savunucusu olduğunu göstermeye çalışıyor Yüksekdağ... Aynı Yüksekdağ
bir başka açıklamasında da Erdoğan'ın
yönetimdeki sorumsuzluğuna rağmen
kendilerini krizin çözümü için sorumlu davranacaklarını açıklıyordu...
Yani düzeni en iyi biz idare ederiz,
en iyi biz koruruzu göstermeye
çalışıyor.
Dahası düzene yedeklenme konusunda o kadar gayretkeşler ki, emperyalizme ve oligarşiye düzene dönmekte ne kadar istekli ve kararlı olduklarını göstermek için Selahattin
Demirtaş şunları söyleyebiliyor:
“Partim bu seçimde yüzde elli
oy alırsa, bizim de 400 milletvekilimiz

olursa. Hani bu bir hayal gibi düşünmesinler. Bu olsa biz yine koalisyon yaparız. Tek başımıza anayasayı değiştirecek gücümüz bile
olsa bırakın tek başına hükümet
kurmayı bu koşullarda koalisyon
yapmayı tercih ederiz.”
Sözde demokrasi gösterisi yapıyorlar...
Ama öte yandan faşizmi tüm pervasızlığıyla uygulayan AKP’ye yedeklenmekten de kurtulamıyorlar.
CHP, MHP gibi düzenin en sadık
partilerinin bile ortak olmayı istemedikleri AKP'nin faşist, yasa kural
tanımaz hükümetinde yer almalarının
önünde hiçbir engel görmüyorlar.
Bu yaklaşım, bu tavır HDP'nin
bütününe sirayet etmiş bir yaklaşımdır. Ki bu parti içinde yer alan, sol,
sosyalist, devrimci olduğunu iddia
eden hiçbir hareketin, partinin bu
yaklaşıma karşı bir tavrını, açıklamasını şu ana kadar göremedik, göremiyoruz. Bu da açıkça olmasa da
dolaylı onay anlamına gelmektedir.

Alternatif Olmak Düzene
Şal Olmak Değildir!
Ve tüm omurgasızlıklarına, düzene
yedeklenmiş ve AKP'nin rüzgarıyla
hareket etmenin ötesinde bir politikaya sahip olmamalarına rağmen
HDP yöneticileri yüksek perdeden
atıp tutmaktan da geri kalmıyorlar.
"Bu bakanlıklar, hem AB hem
Kalkınma Bakanlığı olarak HDP'nin
nasıl bir iktidar, nasıl bir hükümet
anlayışıyla gelecekte ülkeyi yöneteceğinin sadece küçük bir göstergesi
olacak. Bizim bakanlarımız, yani
halkın bakanları siz orada kolay
kolay savaş kararı almayın diye, siz
orada devletin imkanlarını AKP'nin
seçim çıkarları için kullanmayın diye
oradalar. Sizin tam da ensenizdeler.
Siz orada gidip sarayda Bakanlar
Kurulu toplantısı yapmayın diye bakanlarımız orada...” (Demirtaş)
Ortalık yakılırken insanlar katledilirken, Kürdistan'ın ilçelerinde sıkıyönetim ilan edilir ve katliamlar
yaşanırken bunlar bakan olmanın
derdine düştüklerini işte bu sözlerle

gizlemeye çalışıyorlar...
Düzene dönelim de ne olursa olsun derdindeler. Sözde hükümette
yer alarak alternatif yönetim oluşturuyorlar. Alternatif yönetim dedikleri
AKP ile ortaklıktır. AKP'nin savaş
hükümetinin halka karşı açtığı savaşta
HDP şalıyla da örtülmesidir. Kürt
halkına sıkılan kurşunların HDP'nin
içinde bulunduğu hükümetle gerçekleştirilmesidir.
Bu düzen içinde yürütülen bir
parlamentoculuk bile değildir. CHP
ve MHP'nin kendi içlerindeki tutarlılığını ve kendi politikalarıyla hareket
ediş tavrını bile sergileyememektedirler.
Hangi AKP ile uzlaştıklarını, hangi
partiyle ortak hükümet kurduklarını
görmüyorlar mı? Elbette görüyorlar.
Görüyorlar çünkü kendi açıklamalarında AKP'nin neler yaptığını yazıyorlar. HDP Hukuk ve İnsan Hakları
Komisyonun verilerine göre;
17 Haziran – 26 Ağustos 2015
tarihleri arası dönemde 78 sivil hayatını kaybetti,
4 – 19 Ağustos tarihleri arasında
9 HDP binasına saldırı yapıldı, 7
Haziran ertesinde başlayan gözaltı
operasyonlarında 26 Ağustos 2015
tarihine dek 1.628 kişi gözaltına
alındı, 298 kişi de tutuklandı.
Ve bu saldırılar halen de devam
etmektedir. Sınır ötesi operasyonlar
yapmak için tezkereler gündeme getirilmektedir vb... Bu tezkerelere
HDP'li bakanlar red oyu vereceklermiş. Ne büyük icraat. Ne büyük tavır.
Sanki bunu yapmış olmakla ortaklıktan kurtulmuş oluyorlar.
Bir iktidarın tüm meşruiyetini yitirdiği ve yasa kural tanımaz şekilde
iktidar koltuğunu gasp ettiği bir ortamda onun kurduğu bir hükümette
yer almak ona meşruluk kazandırmaktır. Bunu gözlerden kaçırarak
sarf edilen sözlerin hepsinin içi boştur... HDP tam da bunu yapmaktadır.
Demagojilere sarılarak AKP'yi meşrulaştırma tavrının üstünü örtmeye
çalışmakta ancak bu konuda da sürekli
tutarsızlıklar sergilemekten geri kalmamaktadır.
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Kendisine bakanlık teklif edilen
HDP milletvekili EMEP'li Levent
Tüzel yaptığı açıklamada şöyle diyor:
“Öncelikle; bu seçim hükümetinin
oluşturulma süreci, AKP’nin ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 yıllık
siyaset geleneğine uygun olarak, tamamen anti-demokratik biçimde gelişmiştir. Bakan olarak önerilecek
isimlerin, partileri aracılığıyla belirlenmesi yoluna bile gidilmemiştir.
İkinci olarak; içeride ve dışarıda
bir savaş hükümeti olarak davranan
ve emekçi düşmanı politikalara imza
atan Recep Tayyip Erdoğan ve
AKP’nin kuracağı bir hükümetin,
Türkiye halklarına vereceği hiçbir
şey yoktur. Bu hükümet de önceki
hükümetler gibi özgürlüklere ve
halka karşı bir saldırı hükümeti
olacaktır.
Partimiz böyle bir seçim hükümetinde yer almayı yukarıda özet
olarak sıraladığımız nedenlerle uygun
görmemektedir.”
Fakat aynı EMEP, HDP’nin
“Savaş Hükümeti”nde yer almasını
uygun görmektedir... Bu da klasik
EMEP oportünizmidir.

İcracı Olmayan
Hükümet ile Savaş
Nasıl Durdurulur?
EMEP’in bu oportünizmi HDP
içinde de tepkiyle karşılandı... Bu
konuda HDP milletvekili Ayhan
Bilgen şunları söylüyor:
“Biz bu konuyu parti kurullarımızda tartıştık. Eş başkanlarımız bu
konuda ilkesel açıklamaları yaptı.
EMEP kendi tercihiyle hareket etmiştir. Kendi tercihidir. Bizim gündemimiz bu hükümeti bir icracı görmediğimiz için bizim gündemimizde
değil. Önümüzdeki günlerde parti
kurullarımız bunu değerlendirecektir.
Bizim MYK’daki kararımız son derece
nettir.
HDP bir parti, bu partinin bileşenleri var. Türkiye’de parti içi demokrasi ile disiplini en iyi kuran
partimizdir. Biz savaşı durdurmak
için tam da bu sorumluluğun alınması
konusunda bu iradeyi ortaya koyduk.
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Savaşı durdurmak için hükümette
yer alma kararı aldık.”
Sözlerdeki tutarsızlığa bakın...
Hem icracı olmadığını söylüyor, hem
de savaşı durdurmak için hükümette
yer alıyor...
Birincisi nasıl icracı olmayan bir
hükümettir ki savaşı yürütebiliyor.
İkincisi madem icracı değil o zaman
savaşı durdurmayı nasıl gerçekleştirecek?
Aslında icracı olmaması yönünde
Bilgen'in söylediklerinin bir haklılık
payı da var. O da bakanlıkların hiçbirinin örneğin atama yetkisi bulunmuyor. AKP kendine ayak bağı olabilecek her şeyi istediği gibi bir kararname yayınlayarak düzenleyebiliyor. Davutoğlu yayınladığı bir kararname ile bakanlıkların atama yetkisini ortadan kaldırmıştır. Yani
HDP'li bakanların aslında orada bulunmaları tümüyle göstermelik olmanın ötesinde bir anlam ifade etmiyor. Ama bu arada AKP istediği
gibi kararlar alıyor ve bunları hayata
da geçiriyor.
Kaldı ki HDP bakanlıkları konusunda da AKP oldukça rahat görünüyor. Davutoğlu yaptığı bir açıklamada şunları söylüyor:
“Bizde ‘Taç giyen baş uslanır’
diye bir laf vardır. Avrupa Birliği
Bakanlığı yapan arkadaşımız, bu zeminde
Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti’nin temsilcisi olarak
Avrupa’da olacak. Bunu unutmaması
lazım. Ali Haydar Bey’in yurtdışında
temsil açısında zaaf oluşturmayacağını umut ediyorum.”
Evet, Osmanlı torunları taç vermekte sakınca görmüyorlar. Bununla
uslandırabileceklerini düşünüyorlar
ve bundan eminler. Ki açık açık bir
savaş hükümeti olan bir iktidarın yanında duranın dahi savaşa ortak olacağı bir ortama gelenlerin uslanacağını da görüyor Davutoğlu. Bu güvenle hareket ediyor.
Davutoğlu'na bu güveni veren
HDP'nin halka karşı bir savaş hükümetinde yer alma gayretkeşliği ve
düzene yedeklenme konusundaki
aşırı istekliliğidir.

Sonuç olarak;
1- HDP savaş hükümetinde yer
alarak düzen partilerinin bile ortak
olmadığı bir ilkesizlik içinde olduğunu göstermiştir.
2- HDP'nin savaş hükümeti olduğu her şeyiyle ayan beyan olan
bir hükümette yer almasını HDP
içinde yer alan hiçbir anlayışın
eleştirmemesi, HDP'nin savaş hükümetinde yer almakla halka karşı
işlediği suçlara ortaklığı kabul ettiklerinin göstergesidir.
3- EMEP ve Levent Tüzel'in bakanlığı kabul etmemesi bir olumluluk
değil, tam bir oportünistliktir. AKP’yi
savaş hükümeti olarak değerlendirip
bakanlık görevini reddettiklerini açıklarken HDP’li diğer iki milletvekilinin
bakanlığı kabul etmesini “HDP’nin
bu geçici seçim hükümetindeki varlığı, gerginliği gidermek adına önemli, anlamlı” diyor. HDP’li iki milletvekili gerginliği giderecek ise siz
niye kabul etmediniz?
4- HDP iki bakanlık almakla
koca koca laflar etmekte, alternatif
yönetim oluşturacağı havası yaymaya çalışmaktadır. Ancak bu koca
bir aldatmacadır. Çünkü elde ettiği
bakanların bir atama yetkisi bile
yoktur. Kaldı ki Davutoğlu oldukça
kendine güvenlidir ve “taç giyen
baş uslanır” diyerek HDP'lilerin
işlevsizliğini de ortaya koymaktadır.
5- Savaş hükümetine destek olup
onu meşrulaştırmakla HDP düzene
yerleşme konusunda belki bir adım
daha atmıştır. HDP'ye yedeklenen
solun durup bu noktada bir kez daha
düşünmesi ve faşizmin halka karşı
saldırı hükümetine can simidi olma
tavrına ortaklığın yarattığı suçu bir
kez daha sorgulaması gelinen noktada
bir zorunluluktur.
6- Bugün kendine solum, sosyalistim, devrimci-demokratım diyen herkesin önündeki temel görev
faşizme yedeklenmek, ona can simidi olmak değil faşizme karşı savaşı yükseltmektir... Bunu yapmayanlar faşizme güç veriyor, Kürt
halkının dökülen kanlarına ortak
oluyor demektir.
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Günay’ı Yoldaşı Anlatıyor:

“Çok Çalışkandı,
Programını Hiç
Aksatmazdı”
Merhaba,
Günayımızın sıcaklığıyla kucaklıyoruz.
Günay Özaslan’la Gazi’de 1 seneye yakın beraber çalıştık. Gazi Mahallesi’ne geldiğinde, Gazi’yi çok seviyordu.
“Gazi, ağır bedeller ödemiş”, “Dayımız bile Gazi’yi istemiş” diyerek, Gazi’nin öneminden bahsediyordu.
Günay hep güler yüzlüydü. Büyüklerine karşı çok
saygılıydı. Bir sorun olsa hemen biz ihtiyar heyetine
sorardı. Özellikle gençlerle mutlaka birebir ilgilenirdi.
Onların; sorunlarını ve ihtiyaçlarını tek tek tamamlardı.
Hep “Gençler önemlidir. Yağmur, çamur, sıcak demeden
dergiye çıkıyorlar” derdi. Gençliğe hayranlığını gösterirdi.
Örneğin kendisine bir şeyler alınacaksa, “yok önce
gençlere alalım” derdi.
Çok çalışkandı. Programını hiç aksatmazdı. Günlük
olarak bizden, yani komiteden bilgi istiyordu. Bizleri
bulamasa, gece eve gelirdi. Ama kızmazdı! Hep gülerek,
“ Dayı bugün ne yaptınız, kaç sorunu çözdünüz?” deyip,
tek tek sorup, öğrenirdi. Mahallelerdeki düğün, cenaze
vb. mutlaka bizleri de gönderirdi. “Gazi Halk Meclisi
koruyoruz yakında. Şimdiden Meclis adına düğün ve
cenaze toplantılarına katılalım mutlaka” deyip, bizleri
düğün, cenaze vb. gönderirdi.
Her şeye yetişmek istiyordu. Mahallenin günlük dergi
ve afiş vs. işlerini mutlaka aynı gün yapar, yaptırırdı.
Kendisi de dergiye çıkardı ve hiç yorulmazdı. Hep “Dayı
bizler devrimciyiz. Yorulma kelimesi bize yakışmıyor”
derdi. Fakat kimsenin kalbini kırdığını görmedim.
Gazi’nin esnafı onu çok severdi. Çünkü, birlikte
esnafı ziyaret ederdik. Esnafın sorunlarını dinler, işlerinin
durumunu sorardık. Onun için esnaf onu çok severdi.
Bir de gecekondu bölgesini hiç boş bırakmazdı.
Çok ağırlık verirdi yoksul ailelere. Mutlu oluyordu
herkesin sorununu dinleyip, çözerken. Herkes de ona
kapılarını açardı. Çünkü o hep güler yüzlüydü. Ve
herkesle çok iyi anlaşırdı. Kimsenin zararını istemezdi.
Halk onu çok seviyordu.
Bir gün, “Dayı ben Gazi’ye alışmıştım ama devrimcilerin işi belli olmaz” dedi. “Hayırdır, Günay?” dedim.
“Ben Gidiyorum” dedi. “Nereye” dedim. Güldü ve
“Dersim, Elazığ ve Anadolu’yu dolaşır, geliriz” dedi.
Ben de “Sen gelene kadar Gazi Halk Meclisi’ni açarız”
dedim. “Tamam” dedi ve “Dayı seni de telefonla ararım,
bilgi alırım. Ve ona göre, geri gelirken Halk Meclisi’nin
hediyesini getiririm” dedi.
Ve öyle de oldu. Gelirken hediyeyi getirmişti. Günay
Gazi Mahallesi’ni, Gazi Halk Meclisi’ni çok sevmişti.
Hediye hala Halk Meclisi’nde durmaktadır.
Günay’ımızı mücadelemizde yaşatacağız! Anısının
önünde saygıyla eğiliyorum...

Günay için...

Yıldız Oldun
Bir Şafak vakti
Hain kurşunlar buldu seni
Bağcılar’da
Pusuya yatmış katiller
15 kurşunla delik deşik ettiler bedenini
yalan makineleri yalanlarına alçakça
devam ediyor hala
Oysa kim yok edebilir kanımızla yazdığımız tarihi
Yiğit Makbule ananın yiğit evladı
Zulüm, soygun, talan olduğu sürece
Daha Anadolu’da pek çok ana
Doğuracak böylesi güzel evlatları
Sen şimdi
Munzur’dan Karadeniz’e uzanan
Bağcılar’da kızıl bir karanfil
Gökyüzünde yıldızsın
Yıldızlaşarak aydınlatıyorsun
Sımsıcak gülüşünle
Karartmaya çalıştıkları gecemizi
Ve soruyorsun
Katilim nerede?
Katilin dünya halklarının kanının döküldüğü
her yerde
Katilin Filistin’de
Bayrampaşa’da
Seyhan’ın kömürleşmiş bedeninde
Katilin Vatan İşkencehanesinde
Sen şimdi boylu boyunca uzanıp
O sıcacık gülüşünle ısıtıyorsun ya içimizi
O sıcacık, o ateş güç veriyor bize
Bak bizim çocuklar Gazi’nin sokaklarında
Senin ateşinle
Günay Günay çoğalıyorlar
Kara gözlerinden çıkan aydınlıkla
Yürüyorlar yarına
Sarsıyorlar zulmün kalelerini barikatlarda
Vatan vatan
Sevda sevda
Coşku ile, umut ile
Cüret ile, feda ile
Çarpışıyor büyük insanlık
Ekmek ve adalet için
Savaşıyor yoldaşların çeliği sertleştirerek
Şehidini yıldızlara uğurlamak için
Güzel gülüşlü can yoldaşım
Sen rahat uyu kavganın şehrinde
Soruyorlar hesabını yoldaşların
Taş ile, molotof ile
Devam ediyorlar kavgaya
Hurra diyerek yürüyor halk ordusu
Adaletsizliği bitirmek için
Sorulacak çok hesabımız var
Özgür vatanı kuruncaya dek
Soracağız hesabını
And olsun ki soracağız!
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HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ

Çevremizi Kirleten, Doğamızı Katleden,
Emperyalist Tekellerin Kar Hırsıdır!

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Çevremizi kirleten, doğamızı katledip geleceğimizi yok eden, emperyalistlerin doymak bilmez kar hırsıdır.
Her şeyi kendi kar hırslarına göre
düzenliyorlar ve bizlere yaşanabilecek
bir alan, çevre bırakmıyorlar.
Emperyalistlerin doğaya verdiği
zararlardan dolayı iklimimiz değişmiş
durumdadır. Yazı kışa, kışı yaza çevirdiler. Ne tarımdan istediğimiz verimi alabiliyoruz, ne de ekilebilecek
bir toprağımız kaldı.
Barajlarla, HES'lerle, termik santrallerle, tarım arazilerine kurulan
fabrikalarla, ormanların kesilip yeşilliğin betonlaştırıldığı bir ülkede
yaşamak zorunda bırakıldık.
Tüm bunların yanında bir de az
maliyetle kar elde etmeleri de söz
konusu olunca, fabrikalarda, sanayide
filtre takmadan atmosfere salınan
sera gazının miktarı da artmıştır.
Bize yediveren bir toprağımız olmasına rağmen birçok ürünü ithal
etmek zorunda kalıyoruz. Bunun bir
yanı emperyalizmin sömürüsü ve tarıma uyguladığı kota iken, diğer yanı
tekelci burjuvazinin karı uğruna tahrip
edilen doğamızdır.

Doğamız Emperyalizm
Tarafından Sürekli
Kirletilmektedir!
"Türkiye'de atmosfere salınan toplam sera gazı, 2013'te bir önceki yıla
göre 20 milyon ton artarak 459,1
milyon tona yükseldi. Sera gazları
küresel ısınmanın en önemli nedeni
olarak görülür." (26 Mayıs 2015,
Yurt gazetesi)
"Çevrecinin daniskasıyım..."
diyen dönemin Başbakanı Tayyip
Erdoğan ve AKP iktidarı eliyle doğamız, yeraltı-yerüstü zenginliklerimiz, emperyalist tekellerin talanına
açıldı. Sera gazının 20 milyon ton
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artması havamızın kirletilmesi, tahrip
edilmesi talanın sonucudur. Doğa
dostumuz iken, emperyalist tekellerin
müdahaleleri sonucu bizi tehdit eden
düşmanımız haline getirildi. Doğamız,
bir avuç asalağın elinde yok ediliyor
ve her geçen gün kirletilerek yaşanılmaz bir hale getiriliyor.
Emperyalizm, bizim gibi yenisömürge ülkeleri kimyasal atık çöplüğü olarak görüyor!
Silahla, bombalarla katledemediği
bizim gibi yeni-sömürge ülkeleri,
kimyasal atıklarla toprağımızı, havamızı kirletip, ülkemizi tarımsal
olarak üretemez hale getirip; halkımızı
açlığa, yoksulluğa mahkum ediyorlar.
Emperyalistler kendi ülkelerine kuramadıkları, kurdurtamadıkları kimyasal atık depolarını, kimyasal kullanılan fabrikalarını bizim gibi yenisömürge ülkelere yapıyorlar.
Bir de sözde "çevre felaketi"nden
yakınıp açık veya gizli işgal ettikleri
topraklarda zehir saçıyorlar. Yüzlerce
kanserojen saçan ürünü ülkemizde
üretiyorlar ya da ithal ediyorlar. Bu
kanserli ürünlerin çoğunluğu çocuk
oyuncakları ve okul malzemeleridir.
Topraklarımızı zehirlediler. Bunun
sonucudur ki, Belçika büyüklüğünde
bir tarım arazisini çoraklaştırdılar.
Emperyalizm bize, "tarıma gerek
yok, siz kimyasal atıklarımızla geçinip gidersiniz" diyor. Hatta sularımız boşa akmasın, israf olmasın
diye; işbirlikçisi tekelci burjuvazinin
eliyle, hemen bir baraj, HES, termik
santral yaptırıyorlar. "Enerjiye, temiz
havaya, doğaya da ihtiyacınız yok"
diyorlar. Ne de olsa, havamızın kirletilmesi, toprağımızın çoraklaşması,
tarım ve hayvancılığın bitirilmesi
takdiri ilahidir. Tüm suçu Allah'ın
üzerine atıyorlar.
Trakya'da Ergene Nehri’nin fabrika atıklarıyla kirletilmesi, Kocaeli-

İNSAN GİBİ
Çok yakında bir gün
Çok yakında bir gün
Ağır uykulardan uyanacaklar
Zor kapıları açacaklar
Yere sağlam basacaklar.
Sevgiden sırılsıklam
Yangınlanacak aşklar
Çok yakında bir gün
Çok yakında bir gün
İnsanlar insan gibi yaşayacaklar.
En dar en karanlık sokaklar
Çok yakında bir gün
Çok yakında bir gün
Bayramlaşıp ışıyacaklar
Hürriyet giyecek aydınlık ayaklar.
Cahit IRGAT

Dilovası'nda anne sütüne dahi karışan
kansorejenin her geçen gün artmasıyla
halkımız zehirleniyor. Emperyalist
tekellerin ülkemizi çöplükleri gibi
kullanmalarını bize “kalkınma” diye
yutturmaya çalışıyorlar. Kirletilen,
zehirlenen, çoraklaştırılan topraklarımızın, yok edilen, katledilen doğamızın sorumlusu emperyalizm ve
işbirlikçi tekelci burjuvazidir.
Dünyamızı kirleten, insanlığın tamamına zarar veren en tehlikeli hastalığı aslında emperyalistlerin kendileri yaşıyor. Onlar, "kar daha
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fazla kar" elde etme hastalığını yaşıyorlar. Her bir yanlarına nüksetmiş,
tüm vücutlarına yayılmıştır bu hastalık. Tonlarca silah, bir o kadar
bomba, nükleer bombalar, tonlarca
kimyasal atık, teknolojik silah, uçak,
helikopter vb'lerini satmadıkları zaman hastalıkları ilerliyor; krizleri
yükseliyor, nevri dönüyor hepsinin
ve canavarlaşıyorlar adeta. Ve hastanelere gitmek yerine bankalara,
borsalara gidiyor, döviz bürolarında
soluğu alıyorlar. Daha da olmadı
uluslararası bankalara, Dünya
Bankası'na, İMF'ye vb. başvuruyorlar.
Sonra Davos vb. zirvelerde toplanıp
artan krizlerinin çaresini bulmak için
boyuna konuşurlar. Uzun bir masanın
etrafında bir avuç hasta emperyalist;
dünya ezilen halklarının ayaklanma-

sının sonucu, krizin kalplerine vurmaması için olmadık çareler arıyorlar.
Lakin boşuna uğraşıyorlar. Bu
hastalığın tedavisi yok. Hastalık kanser gibi tüm vücuda yayılacak ve
ölecekler, yok olup gidecekler.
Hayatlarının her yanını körce sermaye
ile donatanlar o sermayenin yoksullaştırdığı halklar tarafından yok edilecekler. Kaçınılmaz sonları budur.

Sonuç olarak;
1- Havamızı kirleten, toprağımızı
zehirleyen, çoraklaştıran, ülkemizi
kimyasal atık deposu haline getiren;
emperyalistler ve işbirlikçi oligarşidir.
Onların adına yöneten iktidarlardır.
2-Tarımımızı yok eden, ülke top-

rağımızın 35 milyon metre karesini
işgal eden, açlığı, yoksulluğu yaratan,
yeraltı-yerüstü zenginliklerimizi yağmalayan emperyalizmin kölesi değil,
celladı olacağız.
3- Nehirlerimizi, ırmaklarımızı,
derelerimizi emperyalistlerin ve işbirlikçi tekellerin çıkarları için
HES’lerle dolduran AKP iktidarı; sel
baskınlarının, Hopa’da olduğu gibi
ölen her insanımızın katilidir.
4- Bağımsız, demokratik, sosyalist
bir Türkiye için, Devrimci Halk
İktidarını kurmak için, savaşı büyütmek ve halkı savaştırmak için, Halk
Meclisleri’nde örgütlenelim. Bizi
yok etmeye çalışan emperyalizmi;
ayak izlerine varana kadar, ülke topraklarımızdan silip atalım.

Halkın Esnafları Kooperatifi, Birlik, Beraberlik, Dayanışma İle

Sorunlarını Tartışıyor

Sorunlarımızın Çözümü Örgütlülüğümüzdedir
Gazi’de 1 Eylül’de gerçekleştirilen toplantı için Gazi
Halk Meclisi-Esnaf Komitesi üç gün boyunca her akşam
esnafları gezerek toplantıya çağırdı. 1 Eylül günü ise 7
kişinin katılımıyla sesli çağrı yapılarak esnaflar yine
toplantıya çağırıldı. 160 kişinin katılım sağladığı toplantıda
esnaflar bu toplantıyı ciddiye aldıklarını ve mutlaka
çözüm bulmaları gerektiğini vurguladılar. Esnaf komitesi
daha önce yapılan toplantılarda neler konuşulduğunu
anlatarak bu önerilerle ilgili toplantıya gelen esnafların
neler düşündüğünü sordu.
Esnaf toplantısında esnafların ortaklaştığı konular
şunlardır;
-Burası Gazi Mahallesi, Gazi devrimcilerle vardır
ancak devrimcilerle ayakta kalabilir.
-Gazi mahallesinde direniş, eylem olmazsa bizler de
bu kadar rahat olamayız polis ve diğer faşistler bizi barındırmaz.
-Kurumları bir araya Halk Meclisi getirmelidir.
-Kurumlar bir araya gelip bu sorunumuzu çözmek
zorundadır.
-Mahallemiz bilinçsiz çatışmalardan kaynaklı göç
veriyor.
-Bizler tek seferlik bir kira düşümünden yana değiliz
yer sahiplerimizle sorun yaşamak istemiyoruz.
-Bilinçsizce çatışma çıkaran gençlerimizi engellemeliyiz.
-Otobüsler çatışmalar bahane ederek gönderilmiyor
halkı devrimcilere karşı öfkelendirmek istiyorlar.

Sayı: 485

Yürüyüş

-Kiraların indirimi için yer sahipleriyle görüşmeliyiz.
-Kurumlarla birlikte yapılan toplantıya muhtarlar da
katılabilir.
-Uyuşturucu mahallemizde arttı çocuklarımızı zehirliyorlar, buna da çözüm bulmalıyız.
-Esnaflara gelen arkadaşların üslubu esnafa karşı tehditkar olabiliyor bu sorun kurumlara söylenmeli.

6 Eylül
2015

Halk Meclislerinde
Örgütlülüğümüz Büyüyor
Okmeydanı’nda 27 Ağustos’ta Halk Meclisi toplantısı
yapıldı. Sibel Yalçın Parkı’nda bir araya gelen Halk
Meclisi çalışanları gündemi tartıştılar. Kumar sorununun
çözümüne bundan sonra nasıl devam edileceği konuşuldu
ve denetim için komisyonlar belirlendi. Film günlerine
devam etme kararı alındı ve bunun için kültür sanat
komitesi düzenlendi. Yöre günlerine devam edilmesi
kararlaştırılarak, Dersimliler günü yapma kararı alındı.
Ayrıca bundan sonra Halk Meclisi’ni daha da büyütmek
için bir kurumlaşmaya gitmek gerektiği, bunun için
yer bakılması kararı alınarak komite oluşturularak
Eylül ayında yerine yere geçilme hedefi koyuldu.
Toplantı mahalledeki polis terörü üzerine konuşularak,
neler yapılabileceği üzerine tartışıldı ve toplantı bitirildi.
Toplantıya 20 kişi katıldı.
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Röportaj

Arap Halkının Onurlu Sesi:
UMUT VEREN ASİ Bize Şehitlerimizden Emanettir!

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015
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Yürüyüş: Asi gazetesi hakkında
bize bilgi verir misiniz? Ne kadar
zamandır çıkıyor, kaç okuru var?
Nasıl dağıtım yapıyorsunuz? Yazılar
nasıl hazırlanıyor?
Bahar Uçucu: Merhabalar size
de kolay gelsin.
Umut Veren Asi gazetesi yayın
hayatına 1999 yılında şehidimiz Erdinç Aslan’ın sorumluluğunda başlamıştır. O tarihten bu yana çeşitli
aralıklarla da olsa yayın hayatını sürdürmüştür. Bu yanıyla Umut Veren
Asi gazetesi bize şehitlerimizden
emanettir.
Sürekli baskı ve tutuklamalarla
bizi bitirmeye, sesimizin halka ulaşmasını engellemeye çalıştılar. Bazen
ara vermek zorunda kaldık, tutsak
edildik, şehit düştük ama şu anda da
gördüğümüz gibi Erdinç’imizin sesi
Umut Veren Asi gazetesi halka ulaşıyor, ulaşmaya da devam edecek.
Bizim ilk sayımız 4 Kasım
2014’de tekrardan yayın hayatına
başladı.
15 günde bir 1000 adet çıkartıyoruz. 400’e yakın sabit okuru var.
70’ e yakını tutsaklara gidiyor. Kalanı
150 adet Samandağ merkezde dağıtılıyor, diğer kalanlar ise köy ve mahallelerde toplu olarak dağıtılıyor.
Şu an için biraz zorluk yaşadık,
tamamını ulaştıramıyoruz. Sorumluluğunu alan bazı arkadaşlarımızın
evleri basıldı.
Baskılar kesintisiz sürüyor ama
biz de azimliyiz üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Gelmek zorundayız 45 yıllık tarihimiz böyle yazılmış. Baskılar bizi yıldıramayacak
yani.
Dağıtımını nasıl yapıyoruz? Sabit
okurlarımıza gönüllü dağıtımcılarımızla ulaşıyoruz. 150’si Yürüyüş
dergisi aboneleri ile veriliyor. Diğer
150 ise Samandağ merkezde esnaf
çalışmasında dağıtılıyor. Belirledi-

ğimiz iki köyde hayata geçirebildiğimiz olumlu bir sistemimiz var.
Köylerde Asi okurlarımız var
bu okurlarımız aynı zamanda
dağıtımcı. Bu okuyucularımızdan
biri 80 adet alıyor, diğer okuyucumuz ise 60 adet alıyor, köyde
düzenli olarak kendileri dağıtıyor.
Yazılar nasıl hazırlanıyor?
Yerellerle ilgili haber yazılarını
genellikle ben hazırlıyorum. Yerel
gazetelerde çalışan arkadaşlarımız
var, sürekli iletişim halindeyiz.
Karşılıklı haber paylaşımımız oluyor. Aslında Asi’ yi sahiplenenlerin
çoğu hem Asi yazarı, hem okuru,
hem dağıtımcısı ihtiyaç neyse herkes gönüllü olarak karşılayabiliyor.
Kolektif bir çalışmanın ürünü yani,
hepsi emek kokuyor kolektif bir
emek… Yani amacına ulaşmış bizim
gazetemiz.
Kolektif emeğin içinde önemli
payı olanlardan birisi de Sincan Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklardır.
,Onlara tüm Asi emekçileri adına
buradan bir kez daha teşekkür etmek
istiyorum; Asi’yi hiç yalnız bırakmıyorlar. Yine Kürkçüler, Gebze,
Bakırköy ve bazı hapishanelerden
de Özgür Tutsakların zaman zaman
yazıları geliyor. Hapishanelerdeki
mektuplara konan sansür büyük oranda yazıların elimize ulaşmasında
engel olsa da biz Özgür Tutsakların
yanımızda olduğunu biliyoruz.
Yazılar bu şekilde hazırlanıyor
teknik işleri ise site, dizgi, bilgisayar
vs. gibi işlemleri de gazeteci bir arkadaşımız üstlenmiş. O’ da hiç aksatmadan düzenli bir şekilde Asi
çalışmalarını sahiplenen, gazetemizin emekçilerinden biri.
Dediğimiz gibi Asi okuyucularının çoğu gönüllü muhabirdir, yazardır, ya yazıları kontrol eden,
dağıtımcı, ya tutsak postalarıyla

ilgilenen; mutlaka Asi’nin bir işini
üstlenmiştir.
Yürüyüş: Halkın sahiplenmesi
nasıl?
Bahar Uçucu: Halkın sahiplenmesi çok güzel. Samandağ’da Asi’nin
ismini duymayan yok gibi. 99’dan
beri bin bir emekle, zorluklarla çıkan
bir yayınımız. Ben Asi’nin tarihini
Samandağ halkından öğrendim dersem abartı olmaz. Herkes bir yönünü
anlatıyor. Herkes “evet bu gazeteyi
şu tarihte biri getiriyordu, evet biz
bu gazeteyi yıllardır tanıyoruz, ara
verilince eyvah demek ki tutsak
düştü bu gençler ondan gelmiyor”
diye birçok anlatımı halktan duyup
da gururdan gözlerimin yaşardığı,
tüylerimin diken diken olduğu çok
zamanlar olmuştur.
Önceden bilmeyenlere de şimdi
biz anlatıyoruz, anlatmaya da devam
edeceğiz.

Hayat Uçucu:
Asi Gazetesi yazarlarından...
Yürüyüş: Asi'de bir köşe yazıyorsunuz, köşenizde hangi konuları
ele alıyorsunuz?
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manlarımızın, öykülerini, hikayelerini,
efsanelerini anlatıyorum.

Hayat Uçucu: Öncelikle merhabalar, Yürüyüş dergisinin bütün yazarlarını, çalışanlarını yürekten selamlıyor işlerinde başarılar diliyorum.
Asi gazetesinde köşe yazılarımda,
genelde yöresel, eski gelenekleri, örf
ve adetlerimizi, eski düğünlerle şimdiki düğünlerin ne gibi farklılıklar
olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
Eski kültürlerimizi yaşatmamız gerektiğine vurgu yapmak istiyorum.
Eskiden cenazelerde, bayramlarda
halkımızın arasındaki çok güçlü olan
sadakati, sevgiyi, kaynaşmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, saygıyı anlatmaya çalışıyorum, sevgili okuyucularımıza.
Ve ne yazık ki şimdiki zamanda
her şeyin çok değiştiğini, eski geleneklerimizin unutulduğunu, yok olduğunu görüyoruz. Ve biz halk olarak
eskiden olduğu gibi bu geleneklerimizi sahiplenmemiz ve yaşatmamız
gerektiğini anlatmaya çalışıyorum.
12 Eylül darbesinden bu yana
halkımız yozlaşmaya, birbirinden
uzaklaşmaya, eski gelenekleri unutmaya başladı. Kenan Evren zamanında halkın bir araya gelmesini,
toplanmasını yasaklayınca halkımız
birbirine yabancılaşmaya başladı.
TV’lerde yabancı diziler, saçma sapan
programlar seyredilmeye başlandı.
Şimdiki AKP döneminde de halkı
birbirinden uzaklaştırmak, birbirine
düşürmek düşman etmek için her
türlü pisliği yapıp, din, dil, ırk kavgasını çıkarmaya çalıştılar. En somut
örneği Reyhanlı olayı ve Suriye’de
yapılan vahşetler, katliamlar…
Yazılarımda bu tür konuları ele
alıyor halkımızdan eski geleneklerimizdeki gibi gençlerimize, çocuklarımıza sahiplenilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Zulme, zulümlere karşı direnilmesini eski kahra-

Yürüyüş: Yazdıklarınızın karşılığını görüyor musunuz, Antakyalılar
nasıl karşılıyor?
Hayat Uçucu: Yazdıklarımın karşılığını şöyle alıyorum; okuyucularımız
beni görünce, ellerine sağlık Hayat
ana çok güzel yazıyorsun, yazılarını
takip ediyoruz, yazmaya devam et
hiç pes etme diyorlar. Evet çok beğendiklerini söylüyorlar. Antakya bizim buranın merkezidir. Ve biraz karışıktır. Bizler gazetemizi ve Yürüyüş
dergimizi genelde mahalle ilçelerimizde Harbiye, Samandağ, Yakto,
Sümerler, Değirmenbaşı, Yaylıca,
Ekinci, Dikmece gibi mahallelerde
satışını yapıyoruz. En çok Samandağ’da rağbet görüyor. Gazetemize
oradan yazı yazan arkadaşlarımızda
vardır, ve bana yazılarımdan esinlenerek yazdıklarını dile getiriyorlar.
Ve en çok hapishanelerdeki Özgür
Tutsaklarımız yazılarımı çok beğendiklerini söylüyorlar. Bu da beni çok
mutlu ediyor ve gurur veriyor.
Yürüyüş: Söylemek istediğiniz
başka bir şey var mı?
Hayat Uçucu: Söylemek istediğim, bizden sonraki yeni nesil gençlere. Çağdaş, devrimci, cesur, direngen, akıllı gençlerin yetiştiğini görüyorum, bu gençlerin yöresel geleneklerimizi devam ettireceklerini
umut ediyorum.
Daha önce de dediğim gibi Hatay’a bağlı bir çok ilçemiz vardır.

Reyhanlı, İskenderun ve daha bir
çok yerden ibarettir. Antakya’da yıllardan beri birçok din, ırk ve mezhepten insanlar hepsi bir arada kardeş
gibi yaşamaktalar. Antakya yöresel
gelenekleriyle hoşgörü ve kardeşlik
insanlarıyla dünyada örnek gösterilecek bir ilimizdir.
AKP hükümeti Antakya’mızdaki bu kardeşliği bu huzuru bozmaya çalışmaktadır.
Antakya’yı emperyalist Amerika’ya bir köprü olarak kullandırıyor.
IŞİD ve onun gibi terör örgütlerine,
eğit-donat kampı kurup katil kişileri
eğitip, silahlandırıp Antakya üzerinden Suriye’ye masum insanları katletmek için gönderiyorlar.
Harbiye’de ve sınıra yakın köylerde günde 20 defadan fazla elektrikler kesiliyor. O arada ambulanslarla, tırlarla silah ve çeteciler sevkiyatı yapılıyor. Savaş uçakları gece
gündüz üzerimizdeler. Uçakların ve
ambulansların sesleri kulaklarımızdan
eksik olmuyor.
Bizler Asi gazetemizde bu tür
şeyleri yazdığımız, dile getirdiğimiz
için evlerimiz, derneklerimiz, kamplarımız ikide bir basılıyor. Gençlerimiz işkence ile gözaltına alınıyor.
Çocuk yaştaki gençlerimiz de tutuklanıyor.
Biz de Antakya halkı olarak diyoruz ki baskınlarla tutuklamalarla
korkutacaklarını sanmasınlar. Bilakis
öfkemizi büyütüyor, cesaretimiz ve
direncimizi arttırıyorlar. Çünkü biz
haklıyız ve kazanacağız. Teşekkür
ediyor gözlerinizden öpüyorum.
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Yürüyüş
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Bağcılar’da Çocuk Günü
Çocuklarımız Yarınımızdır,
Sevgimizi ve İlgimizi Eksik Etmeyelim
Karanfiller Kültür Merkezi’nde
“Çocuk Günü” çalışmaları bir süre
önce başlamıştı. Bu sürede mahallede
bulunan çocuklarla toplantı yapıldı
ve uygun gün saat belirlendi. Daha
sonra çocuklar tarafından davetiyeler
hazırlandı. Bu davetiyelerle çocuklar,
diğer arkadaşlarını da kendilerine
ayrılan gün için Karanfiller Kültür

Merkezi’ne çağırdılar. Geçtiğimiz
hafta geometrik şekilleri tanıma çalışması yapıldı. Ardından origami
(kağıt katlama) çalışması yapıldı.
Bu hafta çocuk gününde çizgi
film gösterimi ve müzik çalışması
yapılacak. Origami ise her hafta yapılıyor. Tüm çocukları bekliyoruz.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Bu Keyfi Gözaltı ve Tutuklama Terörü
Haksız Düzenlerine Boyun Eğdirmek İçindir!
Tutuklamalar Düzenin Yıkılmasını Engelleyemeyecektir!

Bir kişi gözaltına alınıp da savcılık
önüne çıkmak üzere adliyeye getirildiğinde başlar sorular. Ne dersiniz tutuklanır mı? Normal bir zamanda ve sıradan bir burjuva demokrasisinde sorunun cevabını vermek kolaydır. Yasaları bilirseniz, tutuklamanın şartlarını
bilirseniz biraz da tecrübeniz varsa delil durumunu da değerlendirir cevap verirsiniz. Büyük ihtimal ile de tahmininiz doğru çıkar.
Türkiye gibi ülkelerde ise sorunun
cevabı her zaman aynı değildir. Aynı
delil durumu ile Türkiye’nin farklı
yerlerinde mahkemeler birbirinden
farklı kararlar alabilirler. Biri tutuksuz
yürütürken diğeri tutuklayabilir, biri
kısa sürede davayı sonuçlandırır kimi
uzatır da uzatır, kimi delil toplamak istemez, kimi beraat, kimi mahkumiyet,
kiminde dosya temyize bile gönderilmez, kimi Yargıtay’dan döner, mahkemelerin tutumları yerden yere değişiklik gösterdiği gibi sürece göre de
farklılık gösterir. Siyasi iktidarın durumundan etkilenir ve kararları süreçten sürece değişir.
Son günlerde en sıradan demokratik
eyleme bile saldıran polis, hemen her
olayı mahkemeye sevk eden savcı ve
ardı ardına tutuklama kararları veren
mahkemeler bu durumdalar.
Örneğin çoluklu çocuklu toplanıp
denize girmek için Mersin’de bir tatil beldesinde kamp kuranlara ve
orada bulunan herkesi şortları, terlikleri ile adliyelere sürükleyenlere ne
dersiniz? Biri değil ikisi değil hepsini
gözaltına almış ve suç isnat etmişseniz bu suçun adı o saatte o kampta bulunma suçudur. Zira iki saat
önce oradan ayrılana kimsenin bir
sözü yoktur, o kişinin suç işlediği tartışılmaz ama çocuğunun arkadaşları
ile tatile gelmek istemiş olan ana babalar suç işlemişlerdir.
“Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın” diye Kadıköy’de masa
açan Dev-Genç’lileri tutukluyorlar.
Oysa ki Kadıköy’ün o bölgesinde o gençler defalarca masa açmış et-
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kinlik yapmışlardır. Bir ay önce değil
ama şimdi artık suç olmuştur orada
masa açmak. Taksim tramvay durağı
en bilindik basın açıklaması yeridir.
Başka yerde değil ama tramvay durağında eylem yapılmasına polis ses etmez. Orası değişik bir yerdir. Taki
2012 yılına kadar. Sonra birden yasak
oluverir Taksim Meydanı.
1 Mayıs bir yıl önce o meydanda
şenliklerle kutlanır bir yıl sonra aynı
meydan yasaklıdır artık.
2013 yılında katıldığı bir cenaze töreninden dolayı suçlanan kişi tutuklanır.
İki yıl boyunca evini basmak, işyerini aramak için bir gerekçe bulamayan polis iki yıl sonra hatırladım
sen cenaze törenine katılmıştın diyerek adam tutuklatıyor.
Kürdistan’da katliam sürüyor. Demokrasi geldi denilerek olağanüstü
halden çıkarılan bölge yeniden kurşunlanıyor. Yakılıp yıkılıyor. Ne oldu
demokrasi geri mi gitti? Yol kontrolleri
ve seyahat yasakları köy boşaltmalar,
kadın, çocuk katliamları birbiri ardına
geliyor.
AKP faşizmi katil ABD’nin emirlerini uyguluyor. ABD, biat etmezse Kürt
halkını ıslah et diyor, AKP vuruyor. En
ufak bir hak talebine, halklara örnek olacak bir direnmeye tahammülleri yok.

ABD izin, icazet vermedikçe AKP’nin
bölgede kurşun attıramayacağı kesindir.
İncirlik’ten kardeş kardeş savaş uçakları
kaldırmaları onların işbirliğini göstermek
içindir.
ABD emperyalizmle uzlaşmayan
devrimci örgütleri yok et talimatı vermiştir. AKP işte bu imha emrine göre evlerin içinde insanlarımızı kurşunlamaya girişmiştir. İşte bu yüzden katliamcı polislerin isimlerini vermezler. İşte bu
yüzden yoldan geçti, denize girdi diyerek gözaltına alıyor, tutukluyor. Boyun
eğdiremezsen katlet diyor ağababaları,
onlar da yönetememenin, susturamamanın verdiği korku ile saldırıp duruyorlar. Gerçek şudur ki; oligarşi katliamlardan başka çözüm yolu bulamamaktadır. Emperyalizmin krizi süreklidir ve bu krizin yükünü daha çok Türkiye gibi ülkeler çekecektir. Ancak
güçsüzlük ve çözümsüzlük devam ettikçe AKP saldırmaya, katletmeye devam edecektir.
Bu çözümsüzlük devrimci bir duruma yol açmaktadır. Oligarşinin çelişkilerini yumuşatmak, ona çözümler
bulmak, tavizler verip “al biraz bak ömrünü uzatıyorum, bana dokunma” demek işe yaramaz. Bu canavarın ömrü tükenmiş eceli gelmiştir. Tek çözüm halka yönelen katliamlardan hesap sormak
katliamcıları yok etmektir.

Dersim’de Katil Polisler Saldırmaya Devam Ediyor!
25 Ağustos'ta Mersin’de yaz kampına gittiği ve çantasında "Mahir Yürekliler"
adlı kitabı bulundurmasından dolayı tutuklanan Yaren Arslan için Dersim’de bazı
mahallelere afişler asıldı. Afişleme çalışması yapan arkadaşımız Neslihan Albayrak
önce polisler tarafından takip edildiğini polislerin gözaltı yapmak için hazırlandığını
fark edince olabilecek bir saldırı için çantasına taş sakladı. Ardından polisler sivil bir araçla hızla gelerek Neslihan'ı işkenceyle gözaltına aldılar. Açıklama yapan
Dersim Halk Cephesi: "1,5-2 saat boyunca arkadaşımızı aracın içinde tutarak dolaştırdılar. Amirlerini arayarak “Siz bize alın dediniz aldık ne yapalım şimdi yanında afiş yok nereye götürelim" diyerek aslında Neslihan'ı keyfi bir şekilde gözaltına aldıklarını kendileri itiraf ettiler. Neslihan, çantasının içindeki taşları çıkarıp Emniyetin içindeki polislere atmaya başladı. İlk anda yaklaşamayan polisler
daha sonra Neslihan'ı plastik kelepçeyle kelepçelediler ve işkence yapmaya başladılar. Bunun üzerine arkadaşımız slogan atmaya başladı. Saatlerce işkence gören arkadaşımızın özellikle boynunda ve vücudunun birçok yerinde ezilmeler var.
Saat 18.30’da gözaltına alınan arkadaşımız 23.15’te serbest bırakıldı" denildi.
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ERDOĞAN MUHTARLARA MUHBİRLİK TEKLİF ETTİ!

AKP ÇÜRÜRKEN,
ÇÜRÜTMEYE ÇALIŞIYOR!
vatandaş” üzerine oturmuş ve sayısız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçak sakomploya, tutuklamalara neden olrayında muhtarlarla bir kez daha bir
muştu. Benzer olayları 12 Eylül faaraya geldi. Erdoğan yaptığı konuşşizminin ilk aylarında da yaşadık.
mada "Benim muhtarım hangi evde
kim var, nedir ne değildir, gelip bunları
Aynı kara tarihi İstanbul Emniyet
kaymakama, valiye emniyet müdürüne
Müdürü olduğu dönem Celalettin Cerbildirecek" sözleriyle açıkça muhtarrah yaratmaya çalıştı. İstanbul’da bir
lardan muhbirlik yapmalarını istedi.
evde yaşanan patlamanın ardından
Muhtarlardan “muhbirlik” yap“Herkes komşularına dikkat etsin, en
maları istenen toplantının ardından
küçük şüphede polise haber verin,
İçişleri Bakanlığı’nın 6 ay önce muhapartman yöneticileri kim geliyor, kim
tarlar için ihbar hattı kurarak altyapı
taşındı, nereden geldi bilmeli...” gibi
oluşturduğu ortaya çıktı. 'Muhtar
açıklamalarla halka ihbarcılık çağrısı
Bilgi Sistemi' olarak adlandırılan sisyaptı. Hızını alamadı “Emekliler oturteme TC kimlik numarasıyla giren
dukları pencereden, sokakta dolaşırken
muhtarlar “ihbar, şikayet, istek, görüş
gördükleri olayları polise bildirmeli,
ve öneri” butonlarıyla elde ettiği bilemekliler bir sistem içerisinde güvenlik
giyi yetkili devlet kurumuna aktarıyor.
çalışmasının içine sokulmalı.” (Yüİçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire
rüyüş 4.9.2005, sayı: 16 )
Başkanlığı tarafından hazırlanan sis2002 yılında dönemin Ankara Emteme girilen bilgiler valilik, emniyet
niyet Müdürü Hasan Yücesan taraya da belediyelere gidiyor.
fından da muhbirlik “huzur ve mutluluğun” anahtarı olarak pazarlanmaya
AKP iktidarı, Erdoğan kendi çüçalışıldı. “Muhbir vatandaşlara” törümüşlüğünü, ahlaksızlığını, soysuzluğunu muhtarlara bulaştırmak istiyor.
renlerle “muhbirlik kimliği” dağıtıldı.
Tarih boyunca ve bütün halklar nezHangi dönem, adına ne denilerek
dinde ihbarcılık ve muhbirlik dünyanın
meşrulaştırılmaya çalışılırsa çalışılsın
en alçak işi kabul edilir. Ve ancak
muhbirlik halkın kendine ihanetidir.
kendi alçaklığının sınırı olmayanlar,
En yakınlarını, komşusunu, akrabu denli kirli ve onursuz bir iş olan
basını, arkadaşını satmasıdır. Türkiye
muhbirliği uluorta savunabilir, halkın
halkları hiçbir zaman bu onursuzbir kesiminden muhbirlik yapmasını
luğu kabul etmedi. Biz evine, iline,
isteyebilir. Akrabalık, komşuluk,
arkadaşlık ilişkilerinin, paylaşmanın
ve dayanışmanın ortadan kalktığı;
herkesin birbirinden kuşkulandığı
ve gözetlediği, evinize misafir davet
Çayan Halk Cephesi AKP’nin “teetmekten bile korkar hale geldiğiniz röristleri” ihbar edenlere para ödülü vebir Türkiye düşünün. Erdoğan’ın receğine dair konuyla ilgili 1 Eylül’de
muhtarlardan istediği işte bu!
bir açıklama yaptı. Açıklamada: “AKP
Muhbirler aracılığıyla halkın ta- iktidarı yönetememe krizi büyüdükçe
mamını denetim altında tutma ha- halkalara saldırmaya devam ediyor. İki
yalleri yeni değil. AKP’nin dene- gün önce çıkan yasada ‘teröristleri ihbar
yimlerinden bolca yararlandığı Hit- edene para ödülü’ vereceklerini duyurmuş
ler faşizmi 1930’larda Almanya’da ve yasal hale getirmişlerdir. Senelerdir
uygulamaya çalıştı. Asılsız ihbarlar, halkımıza ihbarcılığı dayatmaya yoz
iftiralar ve infazlar birbirini izledi. kültürünüzü vermeye çalışıyorsunuz ama
Amerikan tarihinin utanç yılları nafile Anadolu insanın kültüründe iholan Mc. Cartycilik de “muhbir barcılık, namussuzluktur. Para ödülü ki-

obasına sığınanı, düşmanına teslim
etmeyi bile en büyük onursuzluk
kabul eden bu uğurda savaşa girmeyi
dahi göze alan Anadolu halklarının
soyundan geliyoruz. Değil mi ki muhbirlik, ispiyonculuk gibi çok daha aşağılık bir davranışı kabul edelim.
Kendilerine muhbirlik teklif edilen
muhtarlarımız her şeyden önce kendilerini alçaltılmış görmeliler. Muhbirliğin yaygınlaştığı yerde büyük bir
çürüme yaşanıyor, halkı birbirine düşmanlaştırma politikaları uygulanıyor
demektir.
Muhtarlarımız; AKP faşizminin
oyununa gelmeyin! Kendinizi kullandırmayın, kirletmeyin. AKP halk düşmanı politikalarına sizi de alet etmek
istiyor, alet olmayın... Halkımızın geleneklerinde muhbirlik yoktur, halkımız muhbirleri barındırmaz... Erdoğan
sizi kendi polisi yapmaya, ajanlaştırmaya, kendi köylünüze, komşunuza, hısım, akrabanıza düşmanlaştırmaya çalışıyor.
Erdoğan’ın alnınıza sürmeye çalıştığı leke sadece sizi değil çocuklarınızı, torunlarınızı da lekeleyecek kadar güçlüdür. O lanetli sıfatı kendinize
ve soyunuza yakıştırmayın. Size bunu
layık görenlere de hak ettikleri karşılığı
verin.

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

İhbarcılığın Halk Kültüründe Yeri Yoktur
şinin üst düzey olması durumunda 4
milyon kadar çıkarılacakmış. Amerikan
uşağı AKP’de halkların baş düşmanı
Amerika’dan öğrendiği ihbarcılık yasasını
çıkartıp devrimcileri ihbar edenlere para
ödülü verecekmiş. Halkın kanını emen,
iliklerine kadar sömürenler asıl terörist
ABD ve onun işbirlikçisidir. Siz istediğiniz kadar para ödülü koyun yine de
halkı teslim alamayacak ahlaksız kültürünüzü veremeyeceksiniz devrimcilerin
ve halkın mücadelesini engelleyemeyeceksiniz” denildi.

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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Sendikalar, Emekçilerin Ekonomik-Demokratik Mücadele Aracıdır!
Sendikalar Emekçilerin Politikleşmesine Hizmet Eder!

KESK’in Kuruluşundan Bu Yana İzlediği Çizgi İse
İcazet, Uzlaşma, Teslimiyet Çizgisidir!

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Sendika nedir, çalışanların ortak hak ve çıkarlarını
korumak, sorunlarını çözmek için
kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan,
devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütlerdir.
Türk Dil Kurumu’ndaki sendikanın tanımı; işçilerin veya işverenlerin
iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak
ve daha da geliştirmek için aralarında
kurdukları birlik.
Sendikanın tanımında da ifade
edildiği gibi sendikalar emekçilerin
egemen sınıflara karşı ekonomik-demokratik mücadelesinin aracıdır. Genel olarak sorunlarının çözümü için
kullanılan bir araçtır. Araçtır diyoruz
çünkü hepimizin bildiği üzere emekçilerin nihai kurtuluşu sendikalar değildir. Sendikalar emekçilerin politikleşmesine hizmet eden sorunlarının
nedenlerini ortaya koyan çözümlerini
de birliktelikte olduğunu gösteren
bir araçtır. Emekçilerin tek başına
kurtuluşunu sağlamaz. Evet sendikaların en genel olarak var oluş nedenlerini
kısaca olsa da anlatmaya çalıştık.

Peki Bugün Sendikalar
Bu Söylediklerimizin
Neresinde?
KESK’in kuruluşundan bu yana;
şöyle bir tarihi gezintiye çıktığımızda
sendikalarda bulunan anlayışların nasıl
bir mücadele hattı izlediğini görmemiz
mümkün. İcazet, uzlaşma, teslimiyet...
Sendika yönetimlerinde bulunan anlayışlar sadece sendikanın tanımı üzerinden bile hareket etmiş olsalardı, sanırız bugün gelinen noktada olunulmazdı. Ama maalesef bu görüş ve düşünceden de uzak bir pratik sergilenmiştir. Sınıf ve kitle sendikacılık yerine
uzlaşmacı sonuç alıcı, hak alma mücadelesinden uzak teslimiyeti dayatan
bir mücadele yürütülmüştür. Bırakalım,
ülkemizde ve dünyada yaşananlara
karşı ciddi anlamada mücadele edilmesi,
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emekçilerin kendi sorunlarına
dahi sahip çıkma ve çözmede
sonuçlar alınamamıştır. Burada
araya Marks’ın tam da bu noktada
sendikalara ilişkin söylediklerine
yer vermekte fayda var.
Marks: “Günümüzde emekçi sendikaları, kapitalizm karşısında günlük savaşıma çok
fazla daldıklarından ücret köleliği sistemine karşı eylem güçlerini henüz tümüyle kavramış
değillerdir. Bundan ötürü de
genel toplumsal ve siyasal hareketlerden uzak durmaktadır. Oysa ilk
amaçlarının yanı sıra, işçi sınıfının
tam kurtuluşuna yönelik eylemde
bulunmayı öğrenmelidirler.
Bu yöndeki tüm toplumsal ve siyasal hareketlere katılmalıdırlar... Çabalarının, ayaklar altında ezilen milyonların kurtuluşunu amaçladığını,
bütün dünyaya göstermelidirler.”
Evet, Marks bütün olarak sendikanın nasıl olması gerektiğini açıklamış. Emekçilerin sömürüsünün kaynağına bakıp bunun hangi yolla mücadele edilmesi gerektiğini göstermesi
gereken yerin çok uzağındadır sendikalar. İşbirlikçi sarı sendikalardan
zaten böyle bir şey beklememiz mümkün değil; ama kendisini sol olarak
ifade eden sendikaların da geldiği
nokta çok iç açıcı değil.
İşte Oya Baydak örneği... İçinde
devrimci geçen bir işçi sendikası, çok
rahat ve pervasızca hakkını arayan
işçiye ve ona destek olanlara saldırmış
linç ettirmiştir. Ve burada saldıran
değil saldırıya uğrayanlar kınanmıştır.
Kimler tarafından, kendisine solcu
diyen sendikalar ve kurumlar tarafından.
İşte sendikaların geldiği son nokta. Bu
bakış açısına sahip olanlardan sınıf ve
devrimci sendikacılık yapmasını beklemek mucize olur sanırız.
Burjuvazinin çizdiği sınırlar içindeki bir sendikacılığının temsilcisi
olan Uluslararası Hür İşçi Sendikaları

Konfederasyonu (ICFTU) eski başkanlarından Vetter, sendikaların rolü
ne olmalı sorusuna şu karşılığı veriyordu: "Sendikalar sistemi eleştirmemelidir. Sendikaların görevi emekçilerin çıkarları doğrultusunda pratik
çözümler aramaktır."
Bugün sendikadaki anlayışlar aynen Vetter’in söylediği gibi sistemi
eleştirmekten uzak onunla uzlaşı içinde çaba gösteren bir anlayış vardır.
Bu anlayıştan emekçilerin çıkarına
hizmet eden bir yaklaşım pratik bekleyemeyiz.
Gelinen noktada bizlere düşen
görev, sınıf ve kitle sendikacılığını
dünden çok daha fazla dillendirmek
ve bunun mücadelesini vermek.
Uzlaşmacı teslimiyetten yana sürdürülen sendikacılığın emekçilerin
çıkarlarına hizmet etmeyeceğini
biliyoruz. Ancak devrimci sendikacılıkla haklı, meşru mücadeleyi
büyüterek, Memur Meclislerinde
örgütlenerek emekçilerin haklarını
kazanacağına inanıyoruz.
Bu inancımızın, tarihimizden, yaratılan değerlerden, Elmas Yalçınlar’ın
bizlere gösterdiği yoldan geçtiğini
biliyoruz. Onlar bizlerin mücadelesine
ışık tutanlardır. Bizler de açtıkları
bu yolda cüret ve kararlıkla yürümeli
mücadeleyi büyütmeliyiz. Sayıları
iki buçuk milyon olan memurların
sesi olmalı, umudu olmalıyız. Bu tarihi bir sorumluluğumuz olarak karşımızda duruyor.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Sanatçılar, Gazeteciler; Örgütsüz Olduğunuz Sürece Daha Çok Ezilecek, Daha Çok Değerlerinizden
Taviz Vermeye, Daha Çok Biat Etmeye Zorlanacaksınız!
AKP Faşizmi Levent Üzümcü’yü Muhalif Diye 20 Yıl Çalıştığı İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan attı!

Sanat Meclisi ve Basın Emekçileri Meclislerinde Örgütlenelim!

Faşizmin ve Korkunun
Panzehiri Örgütlü Mücadeledir!
Ülkemizde ak ve kara o kadar açık ve net ki çocuklara
dahi sorsanız kimin hangi tarafta olduğunu söyleyecektir
size. Kimin paranın bekçisi, kimin soyunun, değerlerinin
yüz karası olduğu çok açık. Kimin adaletin, doğrunun gerçeklerin yanında olduğu çok net.
Korku ve faşizm bu kelimeler birbirinden ayrılmazlar.
Neden mi? Faşizmin amacı nedir? Baskı ve zulüm yaparak
korku salmak, korkuyla yatırmak, korkuyla kaldırmak.
Kendisi için, ailesi için, işi için sürekli korku salar. Bencilliği
ve bireyciliği örgütleyen bu düzen en fazla da “kendini
düşün, kendin için kork” der. Beynini ve ruhunu korkuyla
teslim almaya çalışır.
Korkuyu insana özgü bir durum olarak değerlendirip,
insanın beynini ve ruhunu bu düzene teslim etmesini doğal
karşılamak doğru değildir.
Korkunun arkasına saklanarak değerlerimizden, onurumuzdan, gerçekleri söylemekten taviz vermek kabullenilmemeli,
alışılmamalı, normal görülmemelidir. Yanı başında adaletsizlikler,
haksızlıklar, baskılar ve işkenceler olurken “işimi kaybederim
diye korktum bu yüzden sesimi çıkaramadım”gerekçesi, söyleyeni haklı çıkarmaz. 14 yaşında Berkinler’imizin, 50 yaşında
anaların korkunun üzerine gittiği bir yerde susmayı, korkmayı
anlayışla karşılamak doğal değildir.
Önemli olan hangisinin üstün geldiğidir. Korkunun mu
yoksa o korkuya rağmen doğruyu savunabilme cesaretinin
mi? Ki korktukça hiç bir zaman zulüm azalmamıştır. Bunun
yüzbinlerce yıllık örneklerini sayabiliriz burada ama buna
gerek görmüyoruz. Çünkü AKP iktidarı sürecine baksak
dahi kim ki geri adım atmıştır faşizm daha fazlasını istemiştir
ve sonunda da kendini kapı dışarıda bulmuştur.
Faşizmin saldırısı korkusundandır, korkularından bu
kadar azgınca tasmasından kopmuş gibi saldırıyorlar. Ama
unutmayın ki “cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir.”
Cesurların, doğruları savunanların cesaretlerinin kaynağı
gerçeklerdir, tarihsel olarak haklılıklarıdır. Faşizmin korkusunun sebebi ise haksızlığıdır.

Korkunun Panzehiri
Örgütlü Olmaktır
Faşizmin Karşısında
Örgütlü Güçle Durabiliriz!
AKP, sol ve halktan yana olanları, gerçeği ve doğruları
savunanları hiç bir kurumunda barındırmak istemiyor. En
küçük muhalefete bile azgınca saldırıyor. Kendinden olmayan
her şeyi yok etmek istiyor.
Oyuncu Levent Üzümcü’yü de katıldığı bir toplantıda
düşüncelerini ifade etti diye, 20 yıl emek verdiği İstanbul
Şehir Tiyatroları’ndan attı.

Levent Üzümcü ile muhalif olan, soldan ve halktan yana
olan bütün sanatçı, aydın ve yazarlara da “ayağınızı denk
alın” mesajı gönderdi. Hizaya çekmeye çalıştı. Muhalefete
devam ederseniz sonunuz Üzümcü gibi olur demek istedi.
Çünkü, AKP’nin kendisinden yana olmayan hiçbir şeye
tahammülü yoktur. Çünkü faşizm baskı, tehdit ve terörden
başka bir yol bilmez. Doğrunun ve haklının karşısında koyabilecekleri bir şeyleri yoktur.
Levent Üzümcü, AKP’yi bu kadar korkutacak ne yapmıştır?
İlk suçu AKP’ye muhalif olmasıdır. Görüşlerinin soldan
yana olduğunu açıkça söylemiştir. Önemli suçlarından bir
de ayaklanma sürecinde yaptığı açıklamalarla Gezi’ye destek
vermesidir. AKP faşizmini bu rahatsız etti. Çünkü AKP zulmünün karşısında en ufak muhalif bir ses istemiyor. AKP
faşizminin sanata nasıl baktığı şehir tiyatrolarının başına
güreşçi, eski bir zabıtayı getirmesiyle bellidir. Ki o da şu an,
Levent Üzümcü’ye destek için düzenlenen basın açıklamasına
izin verdiği için görevden alındı. Belki yerine bir emniyet
müdürü koyarlar neden olmasın istedikleri de bu zaten.
Levent Üzümcü "Ben suç işlemedim, Gezi’de kimseyi
öldürmedim, kimsenin gözünü çıkarmadım. Bugüne kadar
yaptığım her açıklamanın, söylediğim her sözün arkasındayım
hâlâ… Kimsenin duymak istediği şeyi değil kendi inandığım
düşüncelerimi söylemeye devam edeceğim, memur olmak
bunun önünde bir engel değil” dedi.
Evet, doğruları savunmanın önünde hiçbir şey engel
olamaz. İşimizi kaybetme korkusu bizim gerçekleri söylememize engel oluyorsa atın onu çöplüğe çünkü sizi çürütüyordur.
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Sanatçılar, Gazeteciler!
AKP Faşizminin Bu Kadar
Pervasız Saldırmasının
Nedeni Bizim
Örgütsüzlüğümüzdür
Kendilerine sanatçıyım, aydınım, gazeteciyim diyen
bazı kişiler hep örgütsüzlüğü bireyin özgürlüğünü savunmuştur. Peki özgür mü bu bireyler şu an?
Özgürlük beyinde başlar. Birey eğer örgütsüzse asla
özgür olamaz. Çünkü faşizm bireyin özgür düşüncelerine
izin vermez, ki bunu şu an görüyoruz. Hiç kimse tek başına
hiç bir hakkını savunamaz ve kazanamaz. Sanatçılar da
ancak örgütlü olursa faşizmin saldırılarına karşı meslek
onurlarını koruyabilirler. Düzenin icazetiyle değil, tiyatro,
sinema, televizyon vs. alanlarda kendi özgürce düşüncelerini
ifade edebilirler.

Faşizm Gücünü
Ordusundan, Polisinden Alıyor,
Biz Gücümüzü

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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Örgütlülüğümüzden Alalım!
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AKP her kesime saldırıyor. Bakın bana sıra gelmez
denilen gazetecilere de sıra geldi artık. Tek ufak bir sese
dahi tahammülü yok AKP'nin. Sesimiz yükselmedikçe
korktukça faşizm geri adım atmıyor maalesef, tam tersi
daha azgınca saldırıyor.
Kimse başına gelmeden sesini de çıkarmıyor. İşten
atılmalar başlanınca örgütlülükten bahsedilir oluyor. İş kaybetme korkusuyla kimse sesini çıkarmıyor. Korkunun ecele
faydası yok maalesef. Herkes o taşın altına elini koyma cesaretini gösterebilmeli, sıra başka sanatçılara, gazetecilere
gelmeden örgütlenmeliyiz. Bu bir zorunluluktur. Can simidi
mi arıyorsunuz, örgütlenmekten başka can simidiniz yoktur.
Sanatçılar; tiyatro salonlarını yasaklayabilirler sizlere;
ama alanları, mahalleleri yasaklayamazlar. Halkın sanatçısı
olun. Halk için sanat yapın. Halk kendisini sahipleneni
asla unutmaz ve kucağını açar unutmayın. Yasaklanan
oyunlarınızı o yoksul mahallelerde oynayın.
Faşizmle yönetilen bir ülkede, sanatın ve sanatçının
özgürlüğü demagojiden başka bir şey değildir. Faşizm sanata
da sanatçıya da düşmandır. Çünkü sanat halktan yana olmalıdır.
Faşizmin baskı ve yasaklarına, halk düşmanı, sanat
düşmanı politikalarına karşı örgütlenmek ve mücadele
etmek bir tercih değil zorunluluktur.
Gazeteciler; yazdırılmayan yazılarınızı o yoksul mahallelerde canlı anlatın halkımıza. İnternet sitelerini her şeyi
yasaklayamazlar oralarda yazın yazılarınızı, yoksullara,
emekçilere gidin anlatın, halkımıza anlatın gerçekleri.
Para; evet, eskisi gibi kazanamazsınız ama onurunuzla
yaşarsınız. Ki açlık sınırı altında 7 milyon insanımızın yaşadığı ülkemizde, rahat yaşamak adına beynimizi, kalemimiz
satarak ayda binlerce dolar para kazanmak da hem ahlaki
hem adil değildir. Dürüst, namuslu kalmak, meslek onurunuzu
korumak istiyorsanız bu düzenin kurumlarında, medyasında
mümkün değil. Halkın içine gidin. Onlarla birlikte savunun
doğruları, onlardan güç alın onlara güç olun.
Bedel ödemeden asla o tiyatro salonlarında özgürce
oyunlarınızı oynamayacaksınız, asla televizyon kanallarında

Emekçi Meclislerinde Örgütlenerek
Sorunlarımıza Sahip Çıkabiliriz
Maltepe Belediyesi Emekçi Meclisi,
29 Ağustos’ta, Maltepe Yıldızlar Düğün
Salonu’nda ‘İş Güvencesi’ paneli düzenledi. Maltepe Belediyesi’nde Emekçi
Meclisi kurulmadan önceki süreci anlatan
Sedat Taşlıyurt, Genel-İş Sendikası’nın
da aralarında bulunduğu sendikaların,
işçileri nasıl sattıklarını anlattı. Eskişehir’de, katıldığı basın açıklaması bahane
edilerek açığa alınan Hatice Yüksel’in
direnişini anlatan bir sinevizyon gösterimi
yapıldı. Gösterimin ardından söz alan
Hatice öğretmen, işten atılma sürecini
anlatarak, bu süreç içerisinde üyesi ol-
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iyi filmlerde oynayamayacaksınız.
Gazeteciler örgütlenmez
ve bedel ödemeyi göze almazsanız asla o gazetelerde
kendi düşüncelerinizi, kendi
yazılarınızı yazamayacaksınız. Yazdığınızda da iktidarla
çatışmak istemeyen gazete
patronlarının, yayın yönetmenlerinin iki dudağı arasındaki bir çift söz ile sokağa
atılırsınız.
Faşizme boyun eğmemenin yolu örgütlü mücadeleden ve bedel ödemeyi göze
almaktan geçiyor! Bunu
göze almalısınız.

Sanatçılar,
Basın Emekçileri;
Sanat Meclisi ve
Basın Emekçileri
Meclisi Çatısı Altında
Örgütlenelim!

Kitaplar Yakılıyor
Buyurunca Hitler Hazretleri
Zararlı fikirlerle dolu kitapların
yakılmasını
Halkın önünde, alanlarda,
Öküzler odun yığınlarına araba
araba kitap taşıdı.
Gözden düşmüş şairlerden biri,
Hem de en iyilerinden biri,
Şöyle bir göz gezdirdi yakılacak
listesine,
Gitti aklı başından:
Unutulmuştu kendi adı.
Hemen seğirtti çalışma odasına,
Sanki öfkesinden kanatlanmıştı.
O saat bir mektup karaladı
zorbalara:
'Benimkileri de yakın! ' dedi.
'Benimkileri de!
Yapamazsınız bana bu kötülüğü,
Kenarda bırakamazsınız beni!
Ben de hep gerçeği söylemedim
mi kitaplarımda?
Neden davranırsınız bana
yalancıymışım gibi?
Yakın benimkileri de! '
Bertolt Brecht

Kalemleri halk için yazan
devrimci basın emekçileri
var bu ülkede, oyunlarını
halk için oynayan ve türkülerini halk için söyleyen sanatçıları
var. Onların yanında saf tutmalısınız.
Sanat Meclisi ve Basın Emekçileri Meclisi çatısı altında
örgütlenelim! Bu alanlar sizindir! Sizin kürsülerinizdir,
sizin sesinizdir! Faşizmin saldırıları karşısında birlikte direnebileceğimiz, dayanışabileceğimiz örgütlenmelerdir.
Birleşirsek Bizim Önümüzde Durabilecek Hiç Bir
Güç Yoktur!
Sanatcılar Bertolt Brecht’ in şiirinde oldugu gibi davranmalıdır. O suçluysa ben de o suçu işledim diyebilmelidir.

duğu Eğitim-Sen’in kendisine sahip
çıkmadığını, bu süreci başta Kamu
Emekçileri Cephesi olmak üzere,
Türkiye’nin dört bir yanından direnişine
destek veren kamu emekçileri ile gerilettiğini anlattı.
Daha sonra Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarından Günay Dağ emekçilerin
haklarını bir bir elinden almaya çalışan
egemenlerin çıkardıkları yasalardan bahsetti. Bu saldırılara karşı hukuki başvuruların dışında, direnmek gerektiğini vurguladı. Daha sonra Oya Baydak’ın direnişini ve çeteci sendika ağalarının çeşitli
illerden para verip kandırarak getirttiği
işçileri, Oya Baydak ve devrimci işçilere

linç saldırısını anlatan sinevizyon gösterimi izlendi. Gösterimin ardından Devrimci İşçi Hareketi adına konuşan Münevver Aşçı, Oya Baydak’ın işten atılma
sürecini ve söylenen yalanları anlattı.
Panelde son konuşmacı olarak Kamu
Emekçileri Meclisleri adına Özgür Aydın
konuştu. Aydın konuşmasında, egemenlerin emekçilere saldırısının anlaşılabileceğini, çünkü sınıfsal olarak düşman
olduklarını, ancak emekçilerin haklarına
sahip çıkması gereken sendikacıların
yaptıklarının anlaşılamaz olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından küçük bir
konser eşliğinde hep beraber halay çekildi. Panele 65 kişi katıldı.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

DİRENMEK VE MÜCADELE
ETMEK MEŞRUDUR
TAYAD’lı Aileler
Kendisi yasadışı ve gayrımeşru
olan faşizmin uygulamalarına karşı
çıkmak, direnmek ve mücadele etmek
meşrudur. Halkın mücadelesi haklı ve
meşru oluşunu düzenin yasalarından
değil, kendi yaşam mücadelesinden
alır.
Farklı halk kesimlerinin hak alma
mücadelelerine bakalım... Köylüler,
işçiler, gecekondulular... aç bırakılan,
ekmeği ve onuru elinden alınan, toprağı talan edilen her kesim; mücadelesini işte bu meşruluğundan alıyor.
Hakkı olanı istemek, hakkına sahip çıkmak meşruluktur.
Tutsak ve şehit ailelerinin de evlatlarına sahip çıkma, her türlü işkenceye ve katliama karşı çıkma
hakları vardır.
Hapishanelerde, polis karakollarında, sokaklarda, baskının ve zulmün
olduğu her yerde herkesin direnme
hakkı vardır.
Tutsak ve şehit aileleri ise bu zulmü en yakından yaşayanlardır. Evlatları ve yakınları katledilenler, tutsak edilenler onlardır. En çok hapishane, karakol veya hastane önlerinde
onlar bulunmuşlardır. Bunun için en
çok hesap sorma hakkına sahip olanların başında onlar gelir.
Bu hakka sahip çıkmayı, direnme
ve hak alma meşruluğunun bizim
olduğunu; en geniş aile ilişkilerimize yayma görevi yine bizimdir; tutsak
ve şehit ailelerinindir. Meşruluk bilincini biz yayacağız, öncülüğünü
biz yapacağız.
Hapishanelerde direnen tutsaklar
bizim meşru mücadelemizin etkisiyle direnişlerini daha etkili yayabilir..
Bunun için hapishane önlerindeyiz...
Karakollarda, şubelerde gözaltındaki evlatlarımız bizim inancımız ve
haklılığımızla kendi direnişlerinin

haklılığını birleştirdiklerinde gücümüz daha da artar.
Bunun için şubelerin, karakolların
önündeyiz.
Nerede direnen, hakları alınan, ezilen varsa biz orada oluruz. Bu konuda da ilkleri yaratan olduk. İstanbul’da
siyasi şubenin önüne gidip "suçluları
teşhise geldik" diyen ilk biz olduk.
Derneğimiz İstanbul polisi tarafından yakıldığında hesap sormak
üzere onların işkencehanelerinin önüne gittik. Haklı olmanın verdiği meşrulukla "suçluları" istedik.

"İşte Gaz, İşte Kibrit!
Derneğimizi Yakanlar
Gelip Bizi de Yaksın!”
22 Eylül günü, bir grup TAYAD
üyesi ile birlikte yanımıza iki şişe gaz
ve kibritlerimizi alarak, Gayrettepe'deki siyasi şubeye gittik. Kundaklama olayının hesabını bizzat sorumlularından soracaktık.
Daha Gayrettepe binasının girişinde olağanüstü bir güvenlik zinciri oluşturulmuştu. Bizim sayımız 15
kadardı. Onları sayamadık. Yol üzerindeki araba geçiş yerleri de kapatılmıştı. Siyasi polisler silahlarıyla, telsizleri, videoları ve fotoğrafçılarıyla
bizleri bekliyorlardı. TAYAD'lıları
bekliyorlardı. O dönemdeki genel
sekreterimiz, giriş kapısında bir görevliye Hamdi Ardalı veya yetkili biriyle görüşmek istediğimizi ve bir dilekçe vermek istediğimizi belirtti. Bu
arada polis sürekli olarak "dağılın" ihtarı yapıyordu. Buna karşılık
biz dağılmayacağımızı, en doğal hakkımızı kullandığımızı, bu konuda engel tanımadığımızı, ısrarlı olduğumuzu belirterek, dernek binamızı yakanları teşhis edeceğimizi söyledik.
Şube önündeki kalabalık, halkın
dikkatini çekmiş olmalıydı ki, halk etrafımızda toplanmaya başladı.

Meşruluk; halkın
kültürüne, değerlerine,
yaşamına uygun olan
demektir. Halkın çıkarları
için mücadeledir. Meşruluk;
emperyalizme karşı
vatanımızın bağımsızlığı için
mücadele etmektir.
Ülkemizde haklı ve meşru
olan en temel mücadele,
devrim mücadelesidir.
Sayı: 485

Öyle ya, Türkiye'de ilk kez oluyordu böyle bir olay. Şubeye gidip siyasi polise teşhis için müracaat ederek ısrarlı davranan bir örnek daha
yaşanmamıştı. Onlardan herkes korkardı, onların astığı astık, kestiği
kestikti. Her zaman teşhise adam getiren siyasi şubeden, bu kez de tutsakların aileleri teşhis için polisleri
görmek istiyorlardı. Polis bu arada telaş ve tedirginlik içinde, sürekli olarak "dağılın" ihtarları yapıyordu. Bunun üzerine anneler ellerindeki kibriti çakarak "İşte gaz, işte kibrit. Derneğimizi yakanlar gelsin bizi de
yaksın!" dediler. O zaman bütün
"dağılın" ihtarları bir anda kesilmişti. Ne yalan söylüyorsunuz, ne de
iftira ediyorsunuz dendi. Kısa bir
sessizlik oldu, hepsi o kadar."
İlkleri yarattık.Yarattığımız değerlerin ve geleneklerin üzerine yenilerini ekledik. Çünkü haklıydık.
Haklılık mücadeleyi ve meşruluk bilincini üreten en önemli güçtü. Biz de
aileler olarak bu gücü kuşandık.
Bu gücü; yeni tutsak ve şehit ailelerine aktararak, yeni geleneklerle
büyüteceğiz.

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!

Yürüyüş
6 Eylül
2015
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Adalet Kampanyamız Sürüyor

Halkı Adaletsiz Bırakmayacağız!
Alibeyköy: Alibeyköy’de 24
Ağustos’ta adalet semineri yapıldı.
Seminere “adalet nedir” sorusu ile
başlandı. Seminere katılanların sırayla
söz alıp konuştuğu sırada, bir gencin
Kürt olduğu için devlet tarafından
hep ötekileştirildiğini, bunu bir devlet
dairesinde yaşadığını somut bir şekilde anlattı. Bir başkası asgari ücretle
çalıştığını nasıl geçindiğini ay sonunu
zar zor getirdiğini anlattı. Bunun
yanı sıra bir başkası okumak için
çalışması gerektiğini, öğrencilerin
eğitimini ticaret gibi gördüklerini
anlattı. Daha sonra Halk Cephesi’nin
adalet kampanyası anlatıldı. Kampanya çerçevesinde birleşme çağrısı
yapıldı. Seminere 12 kişi katıldı.

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Gazi: Gazi Mahallesi’nde 29 Ağustos’ta adalet paneli yapıldı. İlk olarak
‘Adalet Nedir?’ sorusuyla panel başladı.
Katılımcılardan ‘halkın ekmeğidir’,
‘eşitliktir’ ‘hak ettiğini almaktır’, ‘sarayları yıkmaktır’ diyenler oldu. Daha
sonra ‘Adalet İstiyoruz Alacağız’ kampanyasıyla ilgili konuşuldu. Hakları
alabilmek için direnmek gerektiği,
eğer direnilmezse hiç bir zaman hakların alınmayacağı, çocukların katledilmeye devam edileceği anlatıldı.
“Adalet nasıl sağlanacak” sorusuna
‘adalet kampanyasını sahiplenerek’
cevabı verildi. ‘Ayaklanarak’, ‘silahlı

mücadele vererek’
adaleti sağlayabiliriz diyenler oldu.
Panele katılan bir
öğretmen, bir öğrenci, bir emekli,
bir işçi ve bir işsiz
yaşadıkları adaletsizlikleri anlattılar.
Son olarak “Adalet
İstiyoruz Alacağız” Gazi
kampanyasıyla ilgili üç kişilik bir
komite kuruldu.
Panel sonrası hep
birlikte Dolmabahçe eylemi için tatlı
yendi. Panele 20
kişi katıldı.
Bahçelievler:
Halk Cephesi 30
Ağustos’ta Yenibosna Pazar Pazarı’nda
Adalet Kampanyası için masa açtı.
Açılan masada halka sık sık ajitasyon
çekildi “Halkımız bizler devrimcileriz
Halk Cephelileriz, gençlerimiz uyuşturucudan ölmesin diye Hasan Ferit
Gedik mücadele etti çetelere karşı ve
polis destekli çeteler onu katletti. Hasan
Ferit için Berkin için yoksul emekçi
halkımız için adalet istiyoruz! Adaleti
vermezlerse adaleti biz sağlayacağız”
denildi. Masa 200 “Halkız Adalet İsti-

Alibeyköy
yoruz Alacağız” bildirisi ve 2 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.
Halaylarımızla
Adalet Talebimizi Haykıracağız
Kartal Liseli Dev-Genç Kartal
Bankalar Caddesi’nde 27 Ağustos’ta
adalet halayı çektiler. Halay sırasında
sivil polislerin tacizlerine uğrayan
Liseli Dev-Genç’liler “Adalet İstiyoruz Alacağız” sloganlarıyla halayı
sonlandırdı.

AÇlığa, Yoksulluğa Karşı Direnmeye Devam Edeceğiz!
Esenler Haklar Derneği polisin derneğe yaptığı baskınla
ilgili ve gözaltılara dönük 29 Ağustos’ta açıklama yaptı.

Polis Terörünün ve
Faşist Saldırıların Hesabını Soracağız!
Esenler Haklar Derneği’nin talan edilip mühürlenmesi
ve gözaltına alınanlar için 29 Ağustos’ta yapılacak açıklama
için sesli çağrıya çıkan devrimciler, önce faşist saldırıların
hazırlıklarıyla karşılaşmıştır. Devrimcilerin yanından heyecanla Türk bayraklarıyla geçerek devrimcileri tahrik
etmeye çalışan işbirlikçi faşistlere rağmen devrimciler
sesli çağrıya devam ettiler. Aynı zamanda iki akrep, resmi
polis ve sivil polis araçlarının ardı ardına geçmesiyle devrimcilere psikolojik baskı yapmaya çalışan polisler, ara
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ara durup izleyerek devrimcilerin kaçmasını beklediler.
Halk Cepheliler bunun üzerine ‘Halk Cepheliler eylemden
kaçmaz; gözaltından korkmaz! Yüreğiniz varsa, “vatan
sağolsun!” diyorsanız eğer, gidin yoksul halk çocuklarının,
suda boğulup katledilen göçmenlerin, haksızlıkların, zulmün
hesabını sorun!” dedi.
Halkın da toplanmaya başladığı sırada, polisin görmemezlikten geldiği üç silahlı faşist, devrimcilerin üzerine
koşarak silahlarla saldırdılar. Şans eseri yaralanan olmadı.
Bunun üzerine polis devrimcileri gözaltına almak istedi.
Uzun süre direnip ajitasyon çekerek halka devrimcileri
anlatan, direnen devrimcilere, kalabalık halk kitlesi sahip
çıktı. 1 saatlik uğraş sonucunda, halkın sahiplenmesiyle
karşılaşan aciz polisler gözaltı yapamadan geldikleri gibi
gittiler mahalleden.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Çayan

Tüm Yoksul Mahalleler Bizim Olacak!

Yürüyüş Dergisi
Yoksul Mahallelerin Umududur
İSTANBUL
Taksim: 29 Ağustos Cumartesi
günü Liseli Dev-Genç’liler Taksim’de 24 Yürüyüş dergisi ve 1
tane Adımız İsyan kitabını halka
ulaştırdı.
Çayan: Çayan Güzeltepe Mahallesi’nde 29 Ağustos’ta toplu
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı.
Uzun zamandır gidilmeyen bölgelerde “nerde kaldınız uzun zamandır gelmiyorsunuz” diyen halka “artık sık sık geleceğiz” denilerek dergisi verildi. 17.00’da
başlayan dergi dağıtımına 43 kişi
katıldı. 20.00’a kadar süren dergi
dağıtımında 388 dergi Güzeltepe
halkına ulaştırıldı.
Sarıgazi: Sarıgazi’de 30 Ağustos’ta toplu dergi dağıtımı yapıldı.
Öğlen saat 16.00’da başlayan

dergi dağıtımı saat 20.00’a kadar
sürdü. 5 kişinin katıldığı toplu
dergi dağıtımında toplam 100 adet
dergi dağıtıldı. Aynı zamanda saat
17.00-19.00 arası bölge esnaflarına
yapılan dergi dağıtımında toplam
30 adet dergi esnaflara ulaştırıldı.
Çalışmaya 2 dergi okuru katıldı.
Saat 18.00-19.00 arasında ise
Merkez Mahallesi’nde yapılan
dergi dağıtımında toplam 15 dergi
halka ulaştırıldı.
Gürsel: Liseli Dev-Genç’liler
bu hafta Gürsel’de 60 Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdı.
Hacıhüsrev: Liseli DevGenç’liler 24 Ağustos’ta, Hacıhüsrev’de 32 Yürüyüş dergisini
halka ulaştırdı.
Bahçelievler: Liseli DevGenç’liler 27 Ağustos’ta umudun sesini halka ulaştırdı.
Çalışmada 9 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı. 150 kapı çalındı. Aynı zamanda çalınan
kapılarda adalet kampanyası
anlatıldı. 150 adet “Halkız
Adalet İstiyoruz Alacağız”
bildirisi halka ulaştırıldı. 2
saat süren çalışmaya 3 Liseli
Dev-Genç’li katıldı.

İZMİR:

İzmir’de
Dev-Genç’liler 26 Ağustos’da Karabağlar’ın Uzundere Mahallesi’nde Yürüyüş
dergisinin dağıtımını yaptı.
Gerçeğin sesi Yürüyüş’ten
36
dergi halka ulaştırıldı.
Çayan

Tokatlılar Sibel Yalçın
Parkı’nda Buluştu
Halk Meclisleri; devletin yozlaştırma
politikalarına karşı halkın dayanışmasını
büyütmek, kendi kültürüne ve geleneklerine
sahip çıkma bilincini güçlendirmek amacıyla
“Gücümüz Birliğimizdir” şiarıyla örgütlediği
yöre etkinliklerinin ikincisini düzenledi.
16 Ağustos günü Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda Tokatlıların etkinliğinde buluşuldu.
“İstanbul’a geliş nedenlerimiz ayrı olsa da
sorunlarımız aynıdır, özlemlerimiz aynıdır.
Ve biz istedik ki, hemşerilerimizle biraraya
gelip özlemlerimizi, acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşalım. Ve biz istedik ki, Niksar’ın
kerpiç evinden yayılan umudun sıcaklığı
sarsın yürekleri” sözlerinin paylaşıldığı ve
birçok yerel sanatçının katıldığı etkinlikte
birlik ve dayanışma çağrıları yapıldı.
Kızıldere’nin kerpiç evi ve ON’ların resimlerinden, HES’lere karşı verilen mücadeleden ve Tokat semahı, elliği, gezilecek
yerleri, yemek kültürü, Tokat fıkralarından
oluşan resim sergisinin de olduğu programda,
Tokat’ın yöresel çorbası ikram edildi.
Yöresel çorbanın ikramından sonra program saat 17.00’da Halk Cephesi’nin yürüttüğü Adalet Kampanyası’ndan bahsedildi
ve Tokatlılar günü adalet halayı çekilmesinin
ardından Kutsal Evcimen ve Sinan Güngör’ün türküleriyle başladı. Ezgiler eşliğinde
ellik oynandı. Daha sonra Aşık Alican deyişleri ve semah ekibiyle sahne aldı. Beğeniyle
izlenilen semah ekibinin ardından Çağdaş
Ozan konuşmaları, şiirleri ve türküleriyle
sahne aldı. Programın devamında Sarıgazi’den bir müzik grubu ve Özdoğan Öztürk
halk türküleri seslendirdiler. Ve son olarak
da kendi bestelerini seslendiren Grup Umut
Yağmuru sahneye çıktı. Coşkuyla halayların
çekildiği Tokat etkinliği hep birlikte oynanan
ellik oyunu “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganıyla sona erdi. Saat 21.00’da biten
etkinliğe, program boyunca 400’e yakın
insan katıldı.

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!

Sayı: 485
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Halk Savaşçılarını Selamlıyoruz!
Adalet Mücadelemizi Her Yere Taşıyoruz!

İSTANBUL
Okmeydanı: AKP faşizmi halkı
teslim almak ve halkın mücadelesini
bastırmak için, yıllardan beri halk
arasından para ile ya da çeşitli vaatlerle
muhbir çıkarmaya uğraşmaktadır. İşte
bunlara karşı toplam 6 adet “Muhbirlik
Yapmak Şerefsizliktir!”, “Muhbirlik
Yapanlardan Hesap Sorduk, Soracağız”
yazılamaları yapıldı.

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Kuruçeşme: Kuruçeşme Cephe
Milisleri 21 Ağustos’ta, Cephe savaşçılarını selamlamak amacıyla yazılama
yaptılar. Kızıl fularlarıyla mahalle
içinde dolaşan Cepheliler “Halk Savaşçıları Onurumuzdur”, “Halkın Ekmeğidir Adalet”, “Yaşasın Halkın Adaleti / DHKP-C” yazılamalarını yaptılar.
Kuruçeşme’de Liseli Dev-Genç’liler halk savaşçılarını selamlamak amacıyla 27 Ağustos’ta mahalle girişine
‘Halk Savaşçıları Onurumuzdur’ yazılı
pankart astılar.
Bağcılar: Bağcılar Halk Cephesi
28 Ağustos’ta yaptığı yazılamalarda
halk savaşçılarını selamladı. Duvarlara
“Hatice Aşık Onurumuzdur”, “Yaşasın
Halkın Adaleti”, “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir”, “Halk Savaşçıları Onu-

rumuzdur - Halk Cephesi” sloganları nakşedildi.
Bağcılar

Kartal: Kartal’da Liseli DevGenç’liler 27 Ağustos’ta “Haklıyız Kazanacağız”, “Dev-Genç’i
Bitiremezsiniz”, “Meydanlardan
Gelip Saraylarınızı Sarsacağız
/Liseli Dev-Genç” imzalı yazılamalar yaptı.
Bahçelievler: Bahçelievler
Dev- Genç 27 Ağustos’ta Yenibosna’da Pazar Pazarına Tutsak Dev-Genç’liler için “DevGenç’li Tutsaklara
Özgürlük/Dev-Genç” yazılı bir
pankart astı.
Bahçelievler’de 25 Ağustos’ta umudun adı duvarlara işlendi. Cephe Milisleri, “Gücümüz Dünyayı Sarsacak”, “Gün Bizim
Gece Bizim”, “Yaşasın Halkın Adaleti”
sloganlarından oluşan 10 yazılama
yaptı.

HATAY
Hatay’da Armutlu Mahallesi’nde
Cephe Milisleri, 28 Ağustos’ta 25 yazılama yaptı. Hatay duvarlarına “Katil
devlet hesap verecek! / Cephe”, “Günay Özarslan’ın hesabını sorduk, so-

Bahçelievler

Okmeydanı
racağız! / Cephe”, “Hatice Aşık onurumuzdur! / Cephe” yazılamaları yapıldı.
Yine Hatay’da Armutlu Mahallesi’nde 28 Ağustos’ta yazılamalar yapıldı. Yapılan yazılamalarda “Seval
Aracı Onurumuzdur! - Halk Cephesi”,
“Yaren Arslan Onurumuzdur! - DevGenç”, “Devrimci Tutsaklar Serbest
Bırakılsın! - Halk Cephesi” yazılamaları yapıldı.

Halk Düşmanlarıyla Tokalaşmak Alevi Halkına Saygısızlıktır,
Kendi Özünüze Dönün!
Karanfiller Kültür Merkezi, Bağcılar Cemevi yöneticilerinin, AKP’nin Alevi dedeleri ve kurum yöneticileriyle
yaptığı buluşmaya katılmalarıyla ilgili 28 Ağustos’ta bir
açıklama yaptı. Açıklamada: “Basında Başbakanla tokalaşırken fotoğrafları çıkan cemevi yöneticilerine Bağcılar
halkı tepki gösterdi. Yaşadığımız yoksulluğun, gençlerimizin
yozlaştırılmasının, yanıbaşımızda devrimci Günaylar’ın
katledilmesinin, sokaklarımızda yaşanan ve çocuklarımıza
kadar herkese yapılan işkencenin baş sorumluları ile tokalaşılması; siyasi olarak ahlaksızlıktır, Alevi inancına göre
ise düşkünlüktür! Bağcılar Cemevi yönetiminin AKP’nin
düzenlediği programa katılması tamamen yanlıştır, orada
olmanın meşru hiçbir açıklaması yoktur. AKP bir türlü
kendine yedekleyemediği, kontrol altına alamadığı Alevilerle
yanyana gelmenin yollarını arıyor. Biz bu oyunu yıllardır
izliyoruz. Bugün de bunu Bağcılar’da aynı şekilde yapmaya
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çalışıyorlar. Bizler, Bağcılar’da yıllardır mahallenin her
türlü sorunu ile ilgilenen ve çalışma yapan devrimciler
olarak cemevi yönetimini derhal ait olduğu yere, Alevi
inanç ve geleneğine uygun tutumu sergilemeye çağırıyoruz.
Cemevi yöneticileri geniş katılımlı bir halk toplantısı örgütlemelidir. Bu toplantıda, kendilerini getirdikleri gayrımeşru ve güven vermeyen konumun özeleştirisini vermeli,
halktan özür dilemelidirler” denildi.

Yarin Yanandan Gayrı Her Yerde
Hep Beraber Diyebilmek İçin
Grup Yorum Korosu İstanbul’da çalışmalarına devam
ediyor. 30 Ağustos’ta ders arasında, İstanbul korosundan
Serdar ve Hazal’ın söz yüzükleri takıldı.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Halk Bahçesi Okulunda Buluşalım
• Teorik Eğitim
- Bahçecilik
uygulamaları
- Ekip biçme,
- Tohum,
- Gübre,
- Zirai ilaç vb.

Teorik ve pratik eğitimin bir arada olacağı Halk Bahçeciliği Okulu başlıyor...
Ücretsiz olarak düzenlenecek ilk eğitim 30 Ağustos
Pazar günü 11.00’da başladı.
NOT:
1) Eğitimlerimiz 1 günlük ve kontenjan 5 kişiyle sınırlı.
2) halkbahcesi2013@gmail.com hesabına veya aşağıda yazılı telefon numarasına başvuru ile kayıt yaptırılması zorunludur.
3) Katılan herkese halk bahçeciliği uygulamalarının
anlatıldığı kitapçıklar verilecektir.
4) Eğitimlerimiz ücretsizdir.
Başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm halkımızı eğitimlerimize katılmaya, halk bahçelerinde hep birlikte üretmeye çağırıyoruz.
Adres:

Küçük Armutlu Cemevi Yanı
Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi
Küçük Armutlu Mahallesi
Sarıyer/İstanbul
İletişim:
0537 416 96 60

Halkın Mühendis Mimarları

Halk Sofrası Pikniğimizde
Büyük Kitlemizle Buluşuyoruz
Alibeyköy’de 13 Eylül’de Gazi Barajı’nda yapılacak
olan Geleneksel 12. Halk Sofrası Pikniği’nin çalışmaları başladı. 26 Ağustos’ta gençlerle birlikte bir araya gelen Halk Cepheliler pikniği ve pikniğin içeriğini anlattı. Anlatımdan sonra kitle çalışması için komiteler kuruldu. Cengiz Topel Komitesi’nin 150 bilet satma ve 50
genç getirme hedefi ile toplantı sonlandırıldı.

• Pratik Eğitim
- Çapalama,
- Ekim,
- Hasat vb.
-Atölye çalışması

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

Öğrenci Meclisleri İle
Daha Güçlüyüz
Liseli Dev-Genç’liler Kartal’da 27 Ağustos’ta
buluştu. Gündem üzerine bol bol sohbet edilerek,
çözüm ve önümüzdeki süreç ile ilgili görevler üzerine
genel bir konuşma yapıldı. Öğrenci meclislerinin
önemi ve kitle çalışması üzerine konuşuldu.
Pasta yendi, adalet halayı çekildi. Halay çekilirken
halk dikkatle halayı izledi, alkışlarıyla ritim tuttular.
Bu buluşmaların düzenli yapılması ve pratiğe geçmek
gerektiği belirtilerek, bir sonraki toplantının çağrısı
yapıldı.

Hastalıkta, Sağlıkta
Her Zaman
Halkımızın Yanındayız!
İsviçre TAYAD Komitesi geçmiş olsun ziyaretine gitti.
Winthertur’da oturan bir TAYAD taraftarı kısa bir süre
önce iki ayrı ameliyat geçirmişti.
Yapılan ziyarete diğer taraftarların da katılması ile
sohbeti genişleten TAYAD’lılar hasta taraftarlarıyla gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında da görüştüler.

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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Özgür Tutsaklara Yapılan Saldırıların Hesabını Soracağız
Silivri Hapishanesinde Özgür Tutsaklara geçen hafta yapılan işkencelerle
ilgili 27 Ağustos’ta Silivri Hapishanesi
önünde 30 kişinin katılımıyla eylem
yapıldı. Eylemde TAYAD’lı Aileler
adına okunan açıklamada işkenceci hapishane yönetimi teşhir edildi.
AKP’nin son zamanlarda sistematik

Sayı: 485

Yürüyüş

Özgür Tutsak Geleneğimizle Silivri Hapishanesiʼndeki
Baskıları Boşa Çıkaracağız!

6 Eylül
2015

Gazi Halk Meclisi, Silivri Hapishanesi’nde, üyelerine
yapılan saldırı ve işkencelerle ilgili 27 Ağustos’ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Hukuksuzca tutukladıkları yetmiyormuş gibi bir de hapishanede siyasi tutsakları tecrit
eden işkence yapan devlet, Halk Meclisi tutsaklarımıza da
Silivri Hapishanesi’nde işkence yapmaktadır. Çağdaş
Aydoğdu ve birlikte kaldıkları 6 siyasi tutsak talepleri kabul edilmediği için hapishanede devrimci tutsaklar tarafından her hapishanede yapılan kapı dövme slogan atma
vb. eylemleri gerçekleştirdikleri için saldırıya uğradılar.
Saldırı sonrası ise süngerli odaya atılarak bir de süngerli oda işkencesine maruz kalan tutsaklarımızın her biri şu
an darp görmüş durumda. Ziyarete gelen aileler tutsakların
üzerindeki darp izleri, görüp tepki gösterince hapishane
idaresi tutsaklara yaklaşımında farklılık gösterdi. Biliyoruz ki ailelerimiz ve avukatlarımız hapishanede tepki göstermese bu işkence sürmeye devam edecekti. Tutsaklarımızın hala kabul edilmeyen talepleri devrimci yayınların
kendilerine verilmesi ve keyfi cezaların kaldırılmasıdır.
Ayrıca yine Halk Meclisi tutsaklarımızdan Haydar Do-
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olarak işkenceyi artırdığının vurgulandığı açıklamadan sonra otobüslerle İstanbul’a gitmek üzere hareket
eden kitleye GBT dayatması uygulandı. Jandarma komutanıyla çıkan tartışma sonrası yalnızca birkaç kişinin
kimliğine bakılmasından sonra TAYAD’lı Aileler yollarına devam ettiler.

ğan Silivri 3 No’lu Hapishanesi’nde adli tutsaklarla birlikte
kalmakta ve adli tutsaklar tarafından darp edilmektedir. Haydar Doğan diğer Halk Meclisi tutsaklarımızın olduğu 2
No’lu Hapishane’ye verilmemesinin hiçbir nedeni yoktur.
Amaç zulüm etmektir, tutsaklarımızı yıldırmaya çalışmaktır.
Silivri 2 ve 3 No’lu hapishanelerini uyarıyoruz, bu işkenceye derhal son verin. Devrimci tutsaklara işkence yapıp
devletin köpekliğini yapmaktan vazgeçin” denildi.

TAYAD’lı Enver Baba
Ölümsüzlüğe Uğurlandı!
Anısı Mücadelemizde Yaşayacak
‘96 Ölüm Orucu gazisi Hüseyin Muharrem Gündüz’ün babası TAYAD’lı Enver Gündüz’ü sonsuzluğa 27
Ağustos’ta uğurladık. Önce Küçükçekmece Garip Dede
Türbesi’nde helallik alındıktan sonra Karacaahmet’e götürülen cenazenin başında Alevi inancına göre dini tören yapıldı.
Dini törenden sonra TAYAD’lı Mehmet Güvel kitleyi devrim şehitleri adına saygı duruşuna davet etti ve
bir konuşma yaptı. Güvel; Enver babanın hapishanedeki tutsakları sürekli sahiplenip, ihtiyaçlarını karşıladığını,
onları evlatlarından hiç ayırmadığını, şehit cenazelerine katıldığını anlattı ve sözlerini “Enver Baba’yı unutmayacak unutturmayacağız” diyerek bitirdi.

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Kahvaltı Programında
Halk Sofrası Pikniği Komiteleri de Kuruldu

Sarıgazi’de 30 Ağustos’ta Sarıgazi Halk Meclisi’nde kahvaltı programı düzenlendi. Saat 10.30’da başlayan buluşmaya toplam 60 kişi katıldı. Kahvaltı sırasında Halk Meclisleri’nin, halkın dayanışmasının ve
birlikteliğinin öneminden bahsedildi. Ardından kahvaltıya katılan halkımız 13 Eylül’de yapılacak 12. Halk Sofrası Pikniği’ne davet edildi. Piknik çalışması için komiteler kuruldu.
Piknik duyurusunun ardından kahvaltıya davetli olan Grup Umut Yağmuru’nun müzik dinletisine geçildi.

Mahallemizde Kumar Oynatılmasına
İzin Vermeyeceğiz!

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

risinde sigara makineleri vb. gibi oyun makinelerinin kaldırılması için süre belirlendi. Sonrasında denetim yapılacağı
ve karara rağmen kumar oynatan olursa cezai yaptırımlara geçileceği anlatıldı. Kahvehanelerin dışında da kumar
oynatılan büfe, internet kafe gibi yerlerle de bu konunun
konuşulacağı bilgisi verilerek toplantı bitirildi.

İşbirlikçilik Yapmak
Şerefsizliktir!
Okmeydanı’nda düzenli olarak yapılan Halk Meclisi
toplantısına 26 Ağustos’ta devam edildi. Sibel Yalçın Parkı’nda başlayan, 1 saat süren ve 25 kişinin katıldığı toplantıda, mahalledeki kahvehanelerde oynatılan kumar konusu ele alındı. Mahalledeki kahvehanecilerin katıldığı toplantıda, Halk Meclisi üyeleri tarafından kumar ve yozlaşma
hakkında eğitim verilerek bunlara karşı neler yapıldığına
dair bilgi verildi.
Kahvehanecilere söz verilerek düşünceleri ve önerileri
alındı. Halk Meclisi olarak kumarın küçüğüne de büyüğüne de karşı olunduğu söylenerek ilk olarak 4 gün içe-

Van Halk Cephesi polisin sokak ortasında insan kaçırıp işbirlikçilik teklif etmesiyle ilgili 31 Ağustos’ta açıklama yaptı. Açıklamada: “30 Ağustos günü Van Beş
Yol’dan polis bir arkadaşımızı kaçırdı. Bir gün boyunca gözaltında tutarak ona işbirliği teklif etmişler. Arkadaşımız işbirliği teklifini kabul etmeyince ‘Biz senin
okumanı istiyoruz, bunlar yüzünden okulunu bitiremiyorsun. Burada çalışma yapan kişi hakkında bize bilgi
ver. Biz zaten onlara operasyon yapacağız onu da arkadaşlarını da alacağız arada sana da bir şey olmasın diye
seninle konuşmak istedik onlara yardım etme’ gibi konuşmalar yaptı ve 1 gün boyunca hukuksuzca gözaltında
tuttu. Bundan sonra arkadaşımızın başına gelebilecek
her şeyden AKP’nin polisleri sorumludur” denildi.

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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AVRUPA’dakiBİZ
Avrupa’da Yaşayan Halkımızı da Devrim Saflarında Örgütlemeli,
Vatanımızda Süren Mücadelenin Sadece Destekçisi Değil; Bir Parçası Yapmalıyız! Bunun İçin;

Kitle Çalışması Yapmak, Halka Gitmek, Halkı Eğitmek ve

Örgütlemek Zorundayız!

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015
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“Avrupa’daki bizler de devrim için örgütlenmeli, örgütlemeliyiz! Devrimci mücadeleyi geliştirip, halkı savaştırmalı, savaşı halklaştırmalıyız” deriz! “Vatanımızda yürütmüş olduğumuz silahlı mücadeleye, Cephe gerisi olan Avrupa’nın lojistik desteğini de artırmalıyız”ı da
ekleriz! Temel faaliyetimiz olan kitle çalışması, yani kitleselleşmek için, bir insan nasıl örgütlenir sorusuna vereceğimiz cevabı da, bu genelleştirme içerisinde külleriz.
Doğru soruları sorup, doğru cevapları veremediğimiz
için de ne bir adım ileri gideriz, ne de bir adım ileri taşırız örgütlenmemizi ve mücadelemizi. Yaptıklarımızla ve
var olanlarla yetiniriz! Yetinmek ölümdür. Coşku ve moralle, dört elle örgütlenme, örgütleme çalışmalarımıza sarılmalıyız.
Bunu yapabilmek için ise, örgütlü ve militan bir beyne sahip olmalıyız. Bunun için de, bireysel eğitimimizi kesintisiz sürdürmeliyiz. İdeolojik olarak kendimizi geliştirmeliyiz, doğru düşünmeyi öğrenmeli ve öğretmeliyiz.
Ancak bu şekilde karşılaştığımız sorunları çözüp, engelleri aşabiliriz. Önümüze koyduğumuz hedefleri ve programlarımızı başarıya taşıyabiliriz. Sürecin muhasebesini
yapıp, önümüze yeni hedefler koyabiliriz.
Bu süreç içinde, ileri-geri, git-geller veya başa dönüşler yaşasak dahi, hedef ve programlarımızdan asla sapmamalıyız. Yanlışlarımızı düzeltip, eksiklerimizi tamamlayarak yolumuza devam etmeliyiz. Hep bir adım daha ilerisini! Hep bir sorunumuzu daha çözmeyi. Bir kişi daha örgütlemeyi hedeflemeliyiz! Ufkumuzu ve hedeflerimizi, bilgimizle beraber büyütmeliyiz.
Öncelikle şunlara inanmalı ve ikna olmalıyız:
-Bireysel eğitimimizi süreklileştirerek doğru düşünmeyi
öğrenebiliriz.
-Değişir ve değiştirebiliriz!
-Örgütlenebilir ve örgütleyebiliriz!
-Savaşır ve Savaştırabiliriz!
Bu bilince vardığımızda, ”Bir insan nasıl örgütlenir”
sorusuna doğru cevap verebiliriz: BİR İNSAN PRATİK
İÇİNDE ÖRGÜTLENİR!
Onun maddi yaşam koşullarına iradi müdahale ile düşüncesini ve bilincini (Pratik-Teori-Pratik içinde) etkileyerek, örgütlenmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik
ilk adımını attırabiliriz. Pratik örneklerle açıklamak gerekirse:
-Dilini-kültürünü, halk ve vatan bağlarını yitirmiş, ama
buna rağmen sahte bir mutluluk içinde yaşayan bir genci,
-İnşaatlarda, lokantada, bar, konfeksiyon atölyeleri vb.
işyerlerinde, iliğine kadar sömürülen bir genci, bir ailemizi,
bir insanımızı nasıl örgütleriz?
Avrupa’da yaşayan bizlerin yaşadığı ırkçılık ve sö-

mürüye karşı bilinçlendirmekle başlayabiliriz. Bu çalışma, günlük yaşamımızın her anında somutlanmalı. Boş,
abartılı ve yararı olmayan sözlerden sakınmalıyız. Gerçekçi,
inandırıcı olmalıyız. Çünkü halkımız bunu görür ve bizleri ona göre değerlendirir.
Kişileri her yönüyle tanımalı (dinleme-gözleme-tartışma)
ve ona özel programlar oluşturmalıyız. Bulundukları ve alıştıkları yaşam koşullarından çıkartıp, somut pratik çalışmalarımızın içine çekmek için onları sık sık ziyaret edip,
onlarla beraber aile-gençlik-esnaf vb. ziyaretler yapmalıyız. Piknik, tatil, sportif aktiviteler, konser vb. çalışmalara katıp birlikte olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın, sahiplenmenin coşkusunu ve mutluluğunu yaşatmalıyız. Yani
kolektif üretim ve yaratmanın güzelliklerini yaşatmalıyız.
Büyük bir aile olmanın gücünü ve onurunu hissettirmeliyiz onlara. Bunu süreklileştirip, “biz” olma isteğini uyandırmalıyız.
Bunun için çok basit ve sade düşünmeliyiz.
Ne yapmış, ne yaşamış ve yaşayacak olurlarsa olsunlar! Her şeyin bir çözümü olduğunu ve bu çözümü beraberce bulmak için, yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı anlatmalıyız. Bunu pratiğimizle de göstermeliyiz. Onların da öneri ve düşünceleriyle, inisiyatif almalarına ve
uygulamalarına fırsat tanımalıyız. Güçlükleri yenmeyi, sorunları çözmeyi öğrenmeleri için, doğru düşünmeyi öğretmeliyiz onlara. Bunu stratejik bakış açımız ve hedeflerimiz doğrultusunda, pratik içinde birlikte ve doğallığında
yapmalıyız! Dergi, bildiri, kitap ve sohbetlerimizle de, politikleştirmeyi sürdürmeliyiz.
-Bir insanı örgütlemenin temelinde halk ve vatan sevgisi yatar!
-Halkını ve vatanını seven insan başkalarını örgütler! Devrimcileşir ve devrimcileştirir!
-İrade, emek ve cüretle bunu başaracağına inanır
ve gereğini yapar!
Sonuç olarak;
1-Avrupa’da yaşayan halkımızı da devrim saflarında örgütlemeliyiz. Bunun için kitle çalışması yapmalıyız.
2-Vatanımızda süren mücadelenin sadece destekçisi değil, onun bir parçası yapmalıyız.
3- Herkesin eğitim ile değişeceğine, örgütlenebileceğine inanmalı ve kendimizden başlayarak kitleyi eğitmeliyiz.
4- Örgütlemek tanımaktan geçer. İnsanları her yönüyle tanımalı, yaşamlarına girmeliyiz.
5- Hayatı politikleştirmeliyiz.
6- Halkımıza, “biz” olmanın, büyük bir aile olmanın gücünü ve onurunu yaşatmalıyız.
Yunanistan’dan Özgür Tutsak Erdoğan Çakır

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

Avrupa’da

BİR İŞTEN SONUÇ ALMANIN YOLU

İYİ BİR ÖN ÇALIŞMA,
DOĞRU BİR PROGRAMDIR!
Irkçılığa Karşı Sesimizin Daha Güçlü Çıkması İçin, Bütün
Türkiyeliler’in Kapısını Çalalım!
Avrupa’da Grup Yorum konseri, Oberhausen-Arena’da
14 Kasım 2015 günü yapılacak. Bunun için şimdiden
Avrupa’nın birçok yerinde derneklerde, piknik alanlarında
ön çalışması yapılıyor.
Dortmund’ta 23 Ağustos günü bir toplantı yapıldı.
DayEv’de (Dortmund Aile ve Gençlik Dayanışma Derneği)
yapılan toplantıdan önce birlikte yemek yenilerek, ardından
Grup Yorum’u anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Ve toplantıya geçildi: “Herkes en azından bir yeni insan getirirse
bu sayı iki katına çıkar” denildi. Toplantıya 25 kişi katıldı.
Köln: 23 Ağustos’ta Köln Sanat Atölyesi’nde Grup

Yorum gönüllüleri ile yapılan toplantıda önce sinevizyon
gösterisi yapıldı. Grup Yorum Konseri için kolektif, örgütlü
çalışmalar yapacak komite ve ekiplerin tespiti yapıldı.
Hamburg: Hamburg’ta, 3 saat süren ve 32 kişin katıldığı toplantıya, Grup Yorum’un 30. yıl İzmir konserinin
görüntüleri izlenerek başlandı. Geçen yıl Avrupa’da yapılan
Grup Yorum konserinin çalışması konu edilerek; eksiklikleri, yetersiz kaldıkları konuları tartıştılar ve bu yetersizliklere
çözüm ürettiler.
Bielefeld: 30 Ağustos günü Grup Yorum gönüllüleri
Bielefeld’te biraraya geldi. Üç saat süren toplantıda, ülkede
Grup Yorum konserleri, yasaklamalar, baskılar ve geçmiş konserlerden örnekler verildi, herkesin düşünce ve önerileri alındı.

Berkin Elvan Anadolu Bahçesi’ne Bekleriz!

AVRUPA DEV-GENÇ’in İsmi
Sokaklara Nakşedildi!

Hamburg Anadolu Gençliği yozlaşmaya ve düzenin eğlence anlayışına karşı, alternatif Berkin Elvan Çay Bahçesi’ni
inşa etti. 2 gün süren kolektif çalışmalar saz ve türküler eşliğinde gerçekleşen açılış şenliği sona erdi. Berkin Elvan Çay
Bahçesinde ilk çaylarını içen gençler hiç bir emeğin boşa çıkmadığını ve kolektivizmin önemini tekrar pratikte görebildiler. 30 Ağustos tarihinde açılan Berkin Elvan Çay Bahçesi’ne
tüm halkımız davetlidir.

Göç Yolunda Ölenlerin Katili Emperyalizmdir!
Bugün haberlerde, Burgenland eyaletinde terk edilmiş bir
aracın kasasında 50 kadar insanın cesedi bulundu. Bunu protesto etmek için saat 18.00’da İçişleri Bakanlığı önünde
eylem vardı. Evin Timtik’te Anadolu Federasyonu dövizleri
ve pankartlarıyla eyleme katıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sona erdi. Meşru direnişimizi her yerde
anlatmaya, Avusturya makamlarının hukuksuzluğunu teşhir
etmeye devam edeceğiz.

Viyana’da Direniş Çadırı
Evin Timtik’in Geçerlilik süresi keyfi olarak uzatılmayan
ve gasp edilen seyahat hakkı için başlattığı direniş 13. gününde devam ediyor. Her gün süren eylemde bildiriler dağıtılıyor,
imzalar toplanıyor, yeni insanlarla tanışılıyor, insanlara bilgiler veriliyor. 10 günde 2200 bildiri dağıtıldı. İnsanlar telefonla arayarak dayanışmalarını ifade ediyorlar.
Örgütlü Olmak, Halkı Bilinçlendirmekten Geçer!
30 Ağustos günü gücümüzü, birliğimizi güçlendirmek, paylaşımlarımızı ve umudumuzu büyütmek amaçlı yaptığımız
haftalık halk toplantıları Londra’da devam ediyor. Toplantıda
pratikte yapılacak olan festival, konser, Steve için kampanyalar
tartışıldı, programlar çıkarıldı. Daha sonra tutsaklarımızın
hazırladıkları kartlar okundu. Halk toplantılarımızın geleneği
olan Yürüyüş dergimizin son üç sayısından Öğretmenimiz
köşesi okundu. Toplantıdan sonra toplu olarak bir ailemizin
vefat eden babası için başsağlığına gidildi.

Almanya’nın Köln şehrinde Avrupa Dev-Genç’liler yazılama yaptı. Yaklaşık 3 saat süren yazılamada “Yaşasın DevGenç”, “Irkçılığa karşı tek ses tek yürek” yazıldı. Ayrıca bir
Dev-Genç’li olan Şafak Yayla’yı selamlayan sloganlar
yazıldı.

Zaferi Birlikte Kazandık, Birlikte Kutluyoruz!
Stephen Kaczynski’nin tecrit koşullarını protesto etmek
için başlattığı Açlık Grevi Direnişi’nin kazanımla sonuçlanması üzerine Londra’da Stephen Kazynski’ye özgürlük
komitesi, 40 kişinin katıldığı bir zafer yemeği organize etti.
Kervan Düğün Salonu’nda biraraya gelen komite üyeleri
27 Ağustos günü saat 19:00’da hep birlikte yemek yediler.
Yemekten sonra, komite olarak neler yapıldığı ve sonuçları
üzerine Türkçe ve İngilizce kısa bir konuşma yapıldı.
Steve’in gözaltına alınışını ve komite çalışmalarını özetleyen, ingilizce alt yazılı kısa bir video izlendi. Grup
Yorum’un şarkıları eşliğinde zafer halayları çekildi.
Rotterdam: 7 Ağustos 2015 tarihinde Hollanda’nın
Rotterdam şehrinde bulunan Türkiye Konsolosluğu önünde
Steve Kaczynski için adalet istiyoruz eyleminde bir kaç defa
açıklama okunarak sloganlar atıldı.

Sayı: 485

Yürüyüş
6 Eylül
2015

İLERLEMEYEN GERİLER! DERGİMİZİ DAHA
FAZLA İNSANA ULAŞTIRALIM!
İlerlemeyen her şey geriler, bu dergimiz için de geçerli.
Her hafta bir tane daha fazla dergi dağıtmıyorsak, bu geriliyoruz demektir. Buna örnek yerlerden birisidir Londra’daki
dergi dağıtımları. Hiç durmadan her hafta ısrarla dergimizi
halka ulaştırıyorlar.
Bu hafta Cumartesi günü açılan dergi standında
Edmonton’da 7 Yürüyüş dergisi bir Mahir Yürekliler kitabı,
Woodgreen’de 8 Yürüyüş dergisi, 2 Bizim Gençlik, 2 Grup
Yorum CD’si ve 1 Tavır dergisi halklara ulaştırıldı.

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇIKARACAĞIZ!
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"Eğer yoldaşlarına, partine güveniyorsan kendine de
güveniyorsun demektir. Eğer bir güvensizlik olayına tanık
olursan, üzerinde düşünmek gerekir. Güvensizliği sergileyen
kişi kendine güvenmiyordur. Dolayısıyla da yaptığı işi
başarıyla tamamlayamaz”
Muharrem Karataş

7 Eylül - 13 Eylül
Ümüş ŞAHİNGÖZ
Ümüş, 1969 yılında Yozgat'a bağlı
Şefaatli İlçesi’nin Halaçlı Köyü’nde
doğdu. Lise yıllarında devrimcilere sempati duymaya başladı. 1992’de örgütlü mücadeleye katıldı. Örgütlü olduktan sonra,
Ümüş Şahingöz önce köyünde, Yozgat’ta mücadele etti.
Ardından değişik yerlerde görevler üstlendi. Artık onun için aslolan mücadeleydi.
1997 Martı’nda gözaltına alınarak tutuklandı. Önce
Kocaeli, sonra Sağmalcılar ve en son Ümraniye
Hapishanesi’nde kaldı. 330 gün boyunca açlığa, zulme,
katliamlara, işkencelere direndi. 330 gün boyunca, rüşvetleri, düzenle uzlaşmayı elinin tersiyle itti. Onun için
yalnız direniş, yalnız zafer vardı. Ümüş Şahingöz, Ölüm
Orucu’nu sürdürdüğü Küçükarmutlu’da 14 Eylül
2001’de şehit düştü.
Rıfat ÖZGÜNGÖR
1969 Samsun Vezirköprü doğumludur.
Devrim mücadelesine üniversite yıllarında
katıldı. Mücadele gazetesinin Sivas temsilciliğini yaptı. 2 Temmuz Sivas Katliamı
sonrasında faşistlere karşı tepkileri örgütleRıfat Özgüngör yen komite içindeydi. 15 Eylül 1994'te
Hafik'in Ekinözü Köyü'nde jandarma tarafından tutsak edildi. Karakolda işkencelerden geçirildikten sonra katledildi. Şehit düştüğünde Ahmet Karlangaç
Kır Birlikleri’ndeydi.
İbrahim ERLER
1972 İstanbul Kasımpaşa doğumludur.
Ailesi aslen Ordu’ludur. Topraksızlık, ekmek
kavgası, onları İstanbul’a sürüklemiştir. Bir
süre Bayrampaşa Hapishanesi’nde tutsak
kaldı. ‘94 Mart’ında tahliye oldu. 1997’de
milis komutanı olarak görev aldı. Bir süre bu
İbrahim Erler
görevini sürdürdükten sonra tutsak düştü ve
şehit düşünceye kadar bir özgür tutsak olarak, zindanlarda,
hücrelerde mücadelesini sürdürdü. 19 Aralık Katliamı sırasında Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. F Tipi hapishanelerin
hücrelerine atıldıktan sonra, şehit yoldaşlarının bayrağını
devralmak için yeni ölüm orucu ekiplerinin çıkarılması gündeme geldiğinde, o gönüllülerden biri olarak yine en öndeydi. Ölüm Orucu 4. Ekibi'nde ölüme yattı. 19 Eylül 2001
yılında Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nde feda eylemi yaparak şehit düştü.

Abdulbari YUSUFOĞLU
15 Ekim 1980'de Mardin'in Nusaybin
İlçes’inde doğdu. Ortaokul yıllarından itibaren
devrimcilere sempati duymuştu. İktidarın F tiplerini
gündeme
getirmesi
üzerine,
TAYAD'lıların mücadelesinde yer aldı. İzmir'de
hücrelere
karşı mücadelenin emekçisi oldu.
Abdulbari
Mücadelenin en ön cephesinde yer almaya karar
Yusufoğlu
vererek İzmir'de Ölüm Orucu’na başladı. Daha
sonra Ölüm Orucu’nu Küçükarmutlu’daki direniş evinde sürdürerek 20 Eylül 2001'de ölümsüzleşti.

Ruhi SU
“Kıyamet dedikleri / Ha koptu ha
kopacak / Yoksuldan halktan yana / Bir
dünya kurulacak”
1912’de Van'da doğan Ruhi Su,
“Ermeni Tehciri” zamanında annebabasını kaybetti. Çocukluğu yetimhanede ve yoksul bir ailenin yanında
geçti. Düşüncelerini müziğe, müziğini
düşüncelerine katan Ruhi Su, ülkemizRuhi Su
de müziğin, sanatçının sosyalizm
mücadelesiyle bütünleşmesinin öncülerinden biri oldu. Ruhi
Su, müziğinde ve yaşamında taviz vermediği sosyalist tavrı
nedeniyle iktidarların baskılarıyla karşılaştı hep. 12 Eylül cuntası yıllarında rahatsızlandı. Tedavisi için yurtdışına çıkması
gerekiyordu ama “sakıncalı” bir sanatçı olarak pasaport verilmedi. 20 Eylül 1985 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Victor JARA
“Şarkım ne gelip geçici övgüler düzer
/ Ne de başkalarına ün katar, / Yoksul
ülkemin / Kök salmıştır toprağına. /
Orada, her şeyin bittiği / Ve her şeyin
başladığı yerde, / Söylerim o her zaman
yiğit ve derin / Sonsuza dek yeni olacak
şarkıyı.”
Şili’li sanatçı Victor Jara, müziğiyle
halkının sesi olduğu için cuntacıların
Victor Jara
hedefi haline gelen sanatçılardandır. Halkın
acılarını, sömürüyü, emperyalizmin politikalarını anlattı şarkılarıyla.
“Marksist kanser sökülüp atılacaktır” diyerek insan avına çıkan
Şili'nin faşist diktatörü Pinochet’in ilk hedeflerinden biri oldu.
Tutsak edilerek Santiago Stadyumu'na doldurulan ve orada 16
Eylül 1973'te işkencelerde katledilen on binlerce Şilili'nin
arasında Victor Jara da vardı. Gitarını çaldığı eli kırılır, şarkı
söyleyen dili kesilir ama pes etmez yüreği. Devam eder ayaklarıyla,
kırık parmaklarıyla ritim tutarak halkın sesi olmaya.

Anıları Mirasımız

Ama gel gör ki bizim ülkede
kendi yağında kavrulmaya
bile müsaade yok. Yağın
varsa az buçuk ona da
göz koyarlar. Tıpkı bugün olduğu gibi, baksana
Ölüm Orucu’ndayız. Gerçi
bizimkiler ne kadar da
uzak durmaya çalışsalar
da sonuçta ellerinde avuçlarında neleri var neleri
yok uçup gitmiş. Bugün iki
ihtiyar baş başa vermişler
benim için ağlıyorlar. Durumları gerçekten vahim yani kafaya
takma diyorsun ama ister istemez
takılıyor. Nihayetinde tüm bunların
hesabını soruyoruz zaten.
Çocukluğumuz biraz vurdulu kırdılı geçse de asıl olarak
tarihimizin en önemli parçasından birşey hatırlamıyorum.
Bende pek bir izi kalmamış yani. Biz de biraz 12 Eylül
mağduru kuşağıyız. 12 Eylül'den ilk mağduriyetim babamdan
yediğim tokattır... Bu tokadı o gün bugündür unutamam
işte. Bir taraftan babam vurduğu tokat için üzüldü, bir
yandan da tokadı yememe neden olan polis yüzünden...
Ben, daha doğrusu ailem aslen; Allahın kendine cennet diye
yarattığı Karadeniz’in şirin ve fındık bahçeleriyle, çam ve
meşelikleriyle, armut ağaçlarıyla yemyeşil Ordu'sundandır.
Ordu Akkuşlu’lar. İstanbul'a göç nedenleri bildik; topraksız
ve yoksul oluşun bir sonucu... Bir yer yurt edinememişler o
cennet köşede yani. Ama sana bir sır vereyim Canan’ın,
Zehra’nın özlemini giderdiği gibi ben de gidereceğim o
özlemi. Hatta bir yoldaşımız bana güzel bir yer dahi ayırdı.
Tam fındık ve yemiş bahçelerinin olduğu Karadeniz’i tepeden
gören ufak da olsa bir cennet köşem var yani. Neyse bu da
bir vasiyet gibi oldu iyi mi...
Ailem emekçi bir aile anladığın gibi. Ama benim yetiştiğim
çevre (İçerenköy-Bostancı) burjuva özlemlerin ve yaşam
tarzının hâkim olduğu bir çevre ve deyim yerindeyse bana
yemediler yedirdiler, içmediler içirdiler. Okulumu, liseyi
Bostancı’da okudum. Ve aklımızın ermeye, kişiliğimizin
oluşmaya başladığı dönem 12 Eylül’ün saldırısının en yoğun
yaşandığı dönem. Bu erozyonun zararlarını 90'dan sonra
bayağı çektim desem yeridir. Bir bakışta anlayan ve kavrayan
olamadığımız için de bu çarpık kişiliğin temel yapısı da
oldu diye bilirsin. Ne demiştim. Gerçekten öyle bir dediğim
iki edilmeden yetiştirildim. Çok rahat bir gençlik dönemim
oldu. Hiçbir konuda kısıtlama getirilmedi. Hatta teşvik bile
edildim. Tabii ki serserilik dönemimiz de oldu. Ailemden kopuşuBaşs ağlığı
muz bu döneme rastlar aslında. AiYoldaşımız İsmail
lemden ve oturduğum çevreden.
Akkol’un babası vefat
Bu dönemin sonunda zaten ailemizle
etmiştir. Ailesinin ve
tanıştım. Hareketle tanışmadan önce
tüm yoldaşlarımızın
küçük bir grubumuz vardı. Asıl vabaşı sağ olsun…
sıta olan o oldu 89'larda. Dernekler
TAYAD’lı Aileler

İbrahim Erler’den
Bir Arkadaşına Mektup
MERHABA...
Önce seni ve arkadaşları sımsıkı kucaklıyorum...
Mektupla da olsa dışarıya olan hasreti gidereceğiz burada.
... Bu sefer asıl niyetim kendimi tanıtmaktı sana... Ben ta
doğduğum yıllara gideyim mi, hem böylece yaşımı da öğrenmiş olursun. Kavganın başkentinde (şimdi hasretiyle
kavruluyoruz) doğmuşum. Hem de bizimkilerin fırtına gibi
estiği mahallelerin birinde ve o zamanlar çok gelişmiş bir
yer olmadığı için Kasımpaşa diye geçiyor. 1972 yani bu
yolculuğa çıkış tarihimiz. Hayat bir gemi dünya bir liman,
diye bir söz var ya. Hayat gemisine Kasımpaşa’dan binmişiz
dolaşıyoruz 1972'den beri. Kasımpaşa’nın bir de Hacıhüsrev'i
bilindiği için adımız "Çingene" olarak kaldı. Kasımpaşalı’yız
ne de olsa...
Türkiye'de, birçok şeyin değişmeye, değiştirilmeye başladığı yılda doğmuşum, birçok çocuğa Mahir, Ulaş diye
isimler konurken, herhalde kaderimiz "Bizimkilere" benzemesin diye adımı İbrahim koymuşlar. Ne yapalım bu yaştan
sonra isim değiştirecek halimiz yok. Gerçi bizim aile –
çevre o zaman politik olsa da– çok da politik bir yapıya
sahip değiller. Siyasete büsbütün ilgisiz değillermiş ama
içinde de olmamışlar hiçbir zaman. Kendi hallerinde, işinde
gücünde olmayı ilke edinip kendi yağlarında kavrulmuşlar.
Muharrem KARATAŞ
10 Şubat 1978 Çorum, Yoğunpelit Köyü
doğumludur. Alevi inancından yoksul bir halk
çocuğudur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyoloji bölümü mezunudur. Muharrem’in
hareketimizle tanışması 1998 yılında gençlik
Muharrem Karataş mücadelesi içinde olmuştur. Muharrem bir
Dev-Genç’liydi. Gençliğin demokratik, akademik mücadelesinde defalarca gözaltına alındı. 8 Mayıs 2001
yılında gözaltına alınıp tutuklandı. Sivas E Tipi
Hapishanesi’nde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu.
16 Kasım 2003’te Çorum’da tekrar tutuklandı ve Sincan F
Tipi’nde tutsak kaldı. F Tipinden tahliye olurken şehitlerin
hesabını sorma andı içerek mücadeleye koştu... 20 Eylül Cuma
akşamı, saat 21.30 sıralarında Haziran Ayaklanması’nda katledilen Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük,
İrfan Tuna, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve nişan alınarak beyni patlatılan, gözü çıkartılan 12 insanımızın, 95 gündür
komada olan 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın hesabını sormak
için, oligarşinin güvenliğinden sorumlu 250 bin polisin merkez
karargahı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 2 hedef, DHKC
savaşçıları tarafından roketatarla vuruldu. Eylemden 2 saat
sonra 5 bin katil, halk düşmanı polisin, helikopterlerle, köpeklerle katıldığı operasyonda, ODTÜ ormanları, Konya yolu
mevkiinde Muharrem bir yoldaşıyla birlikte kuşatmaya alındı
ve çıkan çatışmada şehit düştü.

süreciydi yani.
Bu küçük grubumuzun hemen hepsi okuldan arkadaşlardı.
Özünde devrimcilik diye bir düşüncem yoktu. Yaşadığımız bir dönemin özgünlüğü, kendi içinde bir tatminsizlik vardı ve bu bizi
hep farklı şeylere itiyordu. Bu aslında devrimci düşüncelerle tanışmama neden oldu. Biraz da şanslıydık diyebilirim. Derneklerle
birlikte yavaş yavaş öğrenmeye başladık kendi gerçeğimizi, ülke
gerçeğini. Gerçi demin dedim ya. Bir bakışta kavrayan olamadık.
Hızla gelişen olamadık. Derneklerde çok güzel insanlar tanıdım ve
onlardan öğrendim birçok şeyi. Olcay ablayı, Nurten'i, Yasemin'i
buralarda tanıdım. Ve o süreçler boyunca da birlikte olduk hep.
Dedim ya hızla gelişen gidiyordu, biz hep yerimizde sayıyorduk.
Bu süreç hem hareketin kendini baştan yeniden yarattığı, hem de
yılların etkisinin kırılmaya başladığı bir dönem oldu. Etkisizliği,
yetersizliği kendi içinde tartışılır ama bu bize büyük coşku ve
moral veriyordu. 90 ve 91'de birçok şey değişti hem ülkemizde,
hem dünyada. Ama biz kafayı değiştirmekte güçlük çektik desem
yeridir. Diyeceksin sende ne kalın kafalıymışsın. Deme öyle de,
sosyal siyasal koşulların ürünü. İlgi ve alaka bekleyen bir kişilik
olarak, koşullar bize uymadı, daha doğrusu biz koşulların hızına
ayak uydurmak için alışkanlıklarımızdan vazgeçmedik.
Hayatımın belki en güzel dönemleridir bu yıllar. Dedim ya
birçok güzel insan tanıdık, birçok güzelliklere tanıklık ettim ve
parçası olmaya çalıştım. Yavaş da olsa, kaplumbağa hızıyla da
olsa adım adım geliştik yani. Gerçekten çok hareketliydi ve
şöyle dönüp ardına bakma fırsatın olmuyordu. Tökezleye
tökezleye 92'lere kadar geldik.
Dünyada orak çekiçli bayraklar çöplüğe atılırken –sanki
kabahat orak çekicin temsil edildiği milyonlarca işçinin köylünün
kabahatiymiş gibi– “Yeni Dünya Düzeni” adlı zulmün çarkları
bütün hızıyla dönmeye devam ederken 16-17 Nisan'ı yaşadık.
Tam da yeni bir dernek açtığımız döneme denk geldi. Üsküdar'da
bir dernek açmıştık ve daha faaliyetimiz bile başlamadan orak
çekicçin dalgalandırıldığı o şanlı günü derneğimizde andık. Ve
ilk faaliyetimiz dernek adına kahramanları uğurlamak oldu.
Binler Karacaahmet’e akın etmişti ama her taraf abluka altındaydı.
Tabii biz de nasibimizi aldık. İlk gözaltı sayılır, orada alındım
13 günlük bir deney oldu. Tekmeyi yedikçe çelikleştik. Yüzlerce
çevik üzerimizden geçti resmen.
Ondan sonra polisle aramız hiç hoş olmadı, zaten hoş değildi
ya. Ama mimlenmiştik bir kere. Kısa bir süre sonra 92 Kasım’ında
tutsak düştüm. Bayrampaşa'daydım yoldaşlarımın arasında. Ve
açlık grevini ilk gözaltında yaşamıştım, ama hapishane direnişini
yeni yeni yaşamaya başlamıştım. 90 sonrasının en uzun süreli
açlık direnişlerini hep zaferle sonuçlandırdık. Hatta barikat başında
geçirmiştik ‘93 yılbaşını, unutmak mümkün mü? Hapishaneler değişimin, dönüşümün en hızlı yaşandığı yerlerdi. Ve tutsaklığım da
aslında kendi içinde bu değişim dönüşüme tanıklık ettiğim dönemler
olmuştur. Yani düşman hep devrimci tutsakları teslim almak için
hücreleri, hak gasplarını dayattı. Hep saldırdı ama hepsinin cevabını
aldı. ‘94 Mart'ında tahliye oldum. Benim açımdan sürpriz oldu.
Hapishanede çok şeyi öğrenmiş, kavramış olsam da dışarısı için
bir hesaplaşma düşüncem olmadığından aslında bocaladığım bir
tahliye oldu. Zaten kısa bir özgürlük oldu. Aynı yıl yeniden tutsak
düştüm. ‘95 yılbaşına iki gün vardı. Dedim ya, bocaladığım dönem
diye. Aslında çok daha farklı olabilirdi benim açımdan ama asla
düşüncelerimden, düşlerimden vazgeçmeyi düşünmedim, yine düşündüğümü söylemeye devam ettiğim için yine tutsaklık yaşadım.
O gün bugündür tutsağım.

Ama tutsaklar cephesi olarak onurlu bir tutsaklığım oldu diyebiliriz. Tarihimiz açısından, hapishanelerin hep koçbaşı olduğu,
öne çıktığı ve devrimci tutsakların teslim alınmadan bu halkın
teslim alınamayacağının gösterileceği, bunun yaşandığı bir dönemdir. ‘93 Buca (bundan önce birçok saldırı vardı Anadolu
hapishanelerinde) 96 Ümraniye, 96 Ölüm Orucu ve Ulucanlar’a
kadar onlarca saldırı ve direniş. Ve bugünlere gelirken Ulucanlar
ayrı bir dönüm noktası ve bugün 2000-01 Ölüm Orucu.
Belki insanlık ve tarihin tanıklık ettiği en büyük destan,
insan olmanın destanı. 19 Aralık, 21 Mart, Nisanlar, Mayıslar...
Mevsim mevsim kucaklandı Anadolu toprağı. Acı, açlık
bedenlerde bal edilip içildikçe umut oldu. Ve bugün ben de
önde yürüme koşma onuruna eriştim. Düşmanımız elinden
geleni ardına koymuyor. Yapabileceği herşeyi yapıyor. Bizim
gibi herkes farkında, farkında olmayanlar da yavaş yavaş farkına
varıyor. F tipi sadece içine birkaç tutsağın konulduğu hücre
değil özce. F tipi, insanların beynine ve yüreğine konulmak
istenen, kurulmak istenen dört duvar hücredir. Ve yıkılan, parça
parça edilen, yalanları tarumar edilen bu politikadır. Bu düzenin
yaşamak için hayata geçirmesi gereken en temel politikadır.
İşte ölerek bu düzeni dinamitliyoruz. DÜŞMAN BU YÜZDEN
PANİK, BU YÜZDEN ŞAŞKIN.
Zehra’mız, Gökhan’ımız peşpeşe geldi. Peşinden şahanımız,
onlar da Boranlarımızla kanat çırpmak istediler ve çırpıyorlar
ve en son Ali Koç Sincan’dan sesini verdi. Bir bir uğurluyoruz
yoldaşlarımızı, için için kavrulan Anadolu topraklarına...
Hani bir söz vardı ya "Yanık yerlerin filizleri gür olurmuş"
diye. Bugün aynen böyle oluyor. Yandıkça, yüreklerimiz acıyla
açlıkla kavruldukça, bedenlerimiz filizlerimiz daha da bir gürleşiyor,
daha da bir boy atıyor. Bu düzende ayak oyunu çok. Önce sakat
bıraktı, ölümleri seyretti, şimdi tahliye etti birer birer. Hesapta F
tipinde kimse ölmedi. Şimdi Armutlu direnişten bir kale gibi,
zulmün karanlığı parçalanıyor o yoksul gecekondularda. Bir güneş
doğuyor oradan her gün. Yaşama sevinci, hayatı ve insanlığı
sahipleniş olan bir çığlığa dönüşüyor ve yükseliyor. Yükseliyor
direnç çiçeklerimizin sesleri ve her geçen gün daha da gürleşiyor.
Şimdi gaziler orada, bizler biraz geriden geliyoruz ama Ali Koç,
KOÇ gibi bir vuruş yaptı Sincan zindanlarından...
Artık bu mektubu bitirsem iyi olacak öyle değil mi Metin.
Bugün gerçekten benim açımdan güzel bir gün oldu. Ama kötü
de bir gün. Cezam bitti, mektuplarıma kavuştum. Sanki özgürlüğüme kavuşmuş gibi, deli gibi yazıyorum. Kötülüğü de şurada:
Bugün ziyaretti ve tahmin edersin belki bizimkileri gördüm,
ama kavga... 2-3 ay görüşme ondan sonra kalk kavga et... Durumları aslında iyi değil. Bir de benim savaşçı olmam onları
iyice yıprattı. Ama ben yine de mutluyum. Onlarla bu mutluluğu
paylaşamadık, beni üzen de bu oldu. Yani gönül isterdi ki onlar
da mutlu olsunlar ama anne ve baba üstelik iki yaşlı beden ve
yürek. Yüreklerine söz geçiremiyorlar.
Neyse biz de ejderha gibiyiz bu arada. Gerçi ağzımızdan
ateş çıkmıyor ama ateş gibi kavuran Anadolu türküleri, ezgileri
dilimizde. Hadi seni ve tüm arkadaşları sımsıkı kucaklıyorum.
Sevgilerle...
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