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Halk Cephesi

Türk Halkımız,
KÜRT HALKIMIZA YÖNELİK SALDIRILAR BİZZAT AKP
PROVOKASYONUDUR! PROVOKASYONA GELMEYİN!
AKP faşist iktidarını korumak
için çok büyük bir provokasyonu
yaratmanın peşindedir. Bizzat AKP
milletvekilleri faşist güruhların önüne
düşüp gazete binalarına, parti binalarına, Kürt esnafların işyerlerine
saldırmaktadırlar.

Türk Halkımız;

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

Kürt halkımız sizin düşmanınız
değildir. Halkların birbirine karşı
düşmanlığı yoktur. Bütün halklar
kardeştir. Kürt halkı da Türk halkı
da bin yıllardır birlikte kardeşçe yaşamıştır.
Halkları birbirine düşman eden
egemenlerdir. Emperyalizmin işbirlikçisi faşist iktidarlardır.
Kürt sorununun temelinde de emperyalistler ve onların işbirlikçisi
faşist iktidarlar vardır.
Kürt halkımızın talepleri haklı ve
meşrudur.
AKP her tarafta halkı kışkırtıp
HDP binalarına saldırmaktadır.
Geçmişten ders çıkartın. İşbirlikçi
Menderes’in 6-7 Eylül kışkırtmasıyla
Rumların dükkanlarını, evlerini yağmalattığı gibi Tayyip Erdoğan da
Kürt halkımıza yönelik halkımızı
kışkırtmaktadır.
Maraş’ta nasıl 111 insanımızı katlettilerse,
Sivas’ta nasıl 33 insanımızı diri
diri yaktılarsa,
Gazi Katliamı’nı yaptılarsa,
19 Aralık’ta 28 devrimci tutsağı
katlettilerse...
AKP de aynı şekilde katliamları
tezgahlamaktadır.

Türk Halkımız;
AKP’nin yağma talan iktidarını
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ayakta tutmak için yaptığı kışkırtmalara gelmeyin. Kürt halkı kardeşinizdir, Kürt halkımıza saldırmaktan
vazgeçin.

Kürt Halkımız!
Talepleriniz haklı ve meşrudur.
Milliyetçilik Kürt sorununu çözemez.
Kürt milliyetçi hareket de eylem çizgisiyle, politikalarıyla halkları birbirine
düşmanlaştırmaktadır. Milliyetçi politikalar haklı ve meşru talepleri gayri
meşru duruma düşürüyor. Kürt halkımızın haklı ve meşru talepleri oligarşi ile uzlaşmanın pazarlık malzemesi yapılıyor.
Kürt halkının da, Türk halkının
da ortak düşmanı emperyalizm ve
işbirlikçi oligarşidir.

Kürt Halkımız;
Kürt sorununun tek bir çözümü
vardır. O da “Ulusların Kendi
Kaderini Tayin Hakkı’nın” tanınmasıdır. Bu hakkı ne AKP iktidarı ne
de onun efendisi olan emperyalistler
halklara vermez. Halklar bu hakkı
onların elinden zorla almalıdır. Bizim
yapmamız gereken de budur.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
ülkemizdeki iktidarını yıkmak ve yerine kendi iktidarımızı kurmaktır.
Kürt halkının kurtuluşu Amerika’da
veya Avrupa Birliği’nde değildir. Onlar
Kürt sorununun var olma nedenidir.
Kürt ulusunun kurtuluşu ülkemizdeki
emperyalist boyunduruğu parçalamadan gerçekleşemez.
Kürt
halkının
kurtuluşu
Anadolu’nun diğer ezilen halklarıyla
birlikte kurtuluşa kadar savaştadır.
Anadolu ihtilalindedir. Devrimci halk
iktidarındadır. Türkiye halklarının
adalet, eşitlik ve onurlu bir yaşam

mücadelesindedir. Sosyalizm kavgasındadır.
Kürt halkı ancak Türk halkıyla,
Anadolu halklarıyla omuz omuza savaşarak, anti-emperyalist, anti-oligarşik halk devrimini gerçekleştirerek
kendi kaderini tayin hakkını kazanabilir. Bunun dışında Kürt halkına
çözüm diye sunulan her yol inkar ve
asimilasyona, teslimiyete hizmet etmektir. Kürt halkının kaderi, 90 yıllık
ilhak, imha, asimilasyonu uygulayanların iktidarı yıkılmadan değişmez!

Sonuç Olarak;
1-Provokasyonları örgütleyen bizzat AKP’dir. Talimatı veren ise her
zaman olduğu gibi katil Tayyip
Erdoğan’dır.
2-AKP’nin faşist iktidar savaşında
AKP’nin kışkırtmalarına, provokasyonlarına gelmeyin.
3-Bu kanlı provokasyonlar bizzat
AKP binalarında tezgahlanmaktadır.
AKP’ye karşı uzlaşmacı tavırlarla
bu saldırılar durdurulamaz. AKP bu
saldırılarla direnen, teslim olmayan
Kürt halkımızı teslim almaya çalışıyor. Bu saldırıların hesabı sorulmadan
saldırılar artarak büyüyecektir.
Halkımız; AKP’den bu saldırılarının hesabını misliyle soralım.
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
YAŞASIN KÜRT VE TÜRK
HALKLARININ ÖZGÜRLÜK VE
SOSYALİZM MÜCADELESİ!
KÜRT HALKININ KURTULUŞU ANADOLU İHTİLALİNDEDİR.
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM, KAZANALIM!
08.09.2015

HALK CEPHESİ

EMPERYALİZM, 60 MİLYON İNSANI VATANINDAN SÜRGÜN ETTİ!

AKP, İtlerini Halkın Üzerine Saldı!
Saldırıların Hesabını Soracağız!
Kürdistan’da PKK gerillalarının
yaptığı eylemler sonrası AKP halka
karşı elinin altında tuttuğu ağzı salyalı
linççi faşist güruhları sokağa saldı.
Faşistler mahalleye polis korumasında
girerek İkitelli Özgürlükler Derneği’ni
yaktı, silahla ateş ederek bir kişiyi
yaraladı. Saldırgan güruhu alınlarından
öpen polis koruma eşliğinde mahalleden çıkarttı.
Saldırılarla ilgili açıklama yapan
Okmeydanı Halk Cephesi, şunları ifade
etti: “AKP, ırkçılığı körükleyerek halklarımız arasında düşmanlık yaratmaya
çalışıyor. Saldırılara halkın örgütlü gücüyle, devrimci şiddetimizle cevap vereceğiz.
Korkun
halk
düşmanları!
Tasmalarınızı saldığınız köpeklerinizi
salmaya devam edin isterseniz! İyi
tanırız sizi. Siz de bizi iyi tanırsınız.
Gün Sazaklar’dan tanırsınız, Gültepe
baskınlarından, söküp attığımız üniversitelerden, yurtlardan, mahallelerden iyi tanırsınız. Haddinizi bilin!
Tasmalarını saldığınız itlerinizin de,
sizin de beyninizi dağıtır, inlerinize
gömeriz! Faşist-Irkçı Saldırılar Bizi
Yıldıramaz! Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz! Yaşasın Halkların
Kardeşliği ve Ortak Mücadelesi!”

İkitelli:
9 Eylül günü İkitelli Halk
Cephesi’nin Kürdistan’da katledilen
Kürt halkımız için yaptığı yürüyüşe
katil polisler faşistlerle birlikte saldırdı.
Tekbirlerle İkitelli’deki kurumun camını
kırdılar, kurumun içini talan ettiler.

Bahçelievler:
9 Eylül günü faşistler katil polisle
işbirliği yaparak Bahçelievler Haklar
ve Özgürlükler Derneği’ne saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda kurumun camları
kırılarak kepenkleri söküldü. Halk
Cepheli Alişan Gül gözaltına alındı
ve ardından tutuklandı.

Faşizme ve Adaletsizliğe
Teslim Olmayacağız!
Bağcılar’da baskına karşı yapılan

eylem çağrısı üzerine Halk Cepheliler
ve mahalle halkı saat 19.00’a doğru
Karanfiller Kültür Merkezi önünde
toplandı. Buraya gelen 2 akrep aracı
sağlı sollu sokağı keserek kurum önünde
bekleyen kitleye saldırdılar. Plastik
mermi ve gaz bombası ile yaptıkları
saldırıda birçok insan yaralandı. Daha
sonra ara sokaklara dağıtılan kitleyi
gözaltına almaya başladılar. Hazal
Yılmaz ve Abdullah Özgün bu sırada
işkenceyle gözaltına alındı. Saat
20.45’te ikinci kez toplanan kitle
Yenimahalle Yürüyüş Yolu üzerinde
açıklama yaptı. ‘Faşizme ve
Adaletsizliğe Teslim Olmayacağız/
Bağcılar Halk Cephesi’ yazan pankartı
açan kitle adına yapılan konuşmada
baskınla ilgili bilgi verildi. Halk, devrimcilere ve Karanfiller Kültür
Merkezi’ne sahip çıkmaya çağrıldı.

Bahçelievler

Bağcılar

Katil AKP, ABD’den
Aldığı Talimatla Her Yeri
Kan Gölüne Çevirdi!
Devrimci İşçi Hareketi 9 Eylül’de
bir açıklama yaparak, halkların kanını
akıtan katil AKP iktidarına karşı halklara ortak mücadele çağrısı yaptı.
Açıklamada: “İşbirlikçi katil hırsız
AKP, ABD’den aldığı talimatla kendi
siyasi krizini aşmak için, ülkenin her
yanında Kürt halkına karşı provokasyon ve saldırılar düzenliyor.
Şovenist kışkırtma söylemlerle Kürt
halkına karşı büyük bir imha ve katliam tertipliyor. İlçelere girişler yasaklanıyor, telefonlar, su ve elektrikler
kesiliyor, köylere bombalar yağdırılıyor. Şehirlerde faşistler kışkırtılarak
Kürt halkımızın üzerine saldırtıyor.
Bunun adı halk düşmanlığıdır…
Haklar savaşılarak kazanılır. Ve de
halkların kardeşçe yaşayacağı tek
sistem devrimle gelecek bu ülkeye.
Halkların kardeşce yaşayabileceği
tek sistem sosyalizmdir. Türk ve Kürt
halkımız, devrim ve sosyalizm için
birleşelim, savaşalım, kazanalım” denildi.

DÜNYA HALKLARINA ÇAĞRIMIZDIR; VATANINIZI TERK ETMEYİN!

İkitelli

İkitelli

İkitelli
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60 MİLYON İNSAN VATANINDAN SÜRGÜN!
Dünya Halklarına, 2. Paylaşım Savaşı’ndan Bu Yana
En Büyük Vahşeti Yaşatan, Aylanlar’ın Katili,
Ortadoğu’yu Kan Gölüne Çeviren Emperyalistler ve İşbirlikçileridir!
Emperyalist Saldırganlık,
Göç Yolunu, 30 Bin İnsana,
Ölüm Yolu Yaptı!
Emperyalizm
Yeryüzünden Silinmeden
Savaşlar Bitmez! Emperyalist
Savaş Bitmeden Göç ve
Göçmenlik Sorunu Bitmez!

 Dünya Halklarına,
2. Paylaşım Savaşı’ndan
Bu Yana En Büyük Vahşeti
Yaşatan Emperyalizmdir.
Aylan’ların Katili,
Ortadoğu’yu Kan Gölüne
Çeviren Emperyalistler ve
İşbirlikçileridir!
 Her Gün 40.000 İnsan,
Açlıktan, Savaştan Kurtulmak
İçin Topraklarından Kopuyor.

 Emperyalizm,
İnsanlıktan Çıkmıştır,
Kimseye İnsanlığı
Öğretemez!
 60 Milyon İnsanımızı,
Topraklarından Koparıp
Göç Ettiren, 30 Bin
İnsanımızı Göç Yollarında
Öldüren Emperyalizmdir!
Aylanlar’ın Katili
Ortadoğu’yu Kan Gölüne
Çeviren Emperyalistler ve
İşbirlikçileridir!

Dünya Halklarına
Çağrımızdır;
Vatanınızı Terk Etmeyin!

Emperyalizme Karşı
Cesetlerinizle Direnin!
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On yıllardır, hemen her gün duyduğumuz “göç yollarında ölüm” haberlerine, 2 Eylül günü bir yenisi daha
eklendi. Bodrum’dan Yunanistan’a
geçmeye çalışan, içinde 17 Suriyeli’nin
bulunduğu lastik bot battı. 2 kişi kayıp,
8 kişi boğularak öldü.
Biri 3 yaşındaki Aylan ve diğeri 5
yaşındaki Galip... İki çocuğun, yeni
bir yaşama umuduyla çıktıkları göç
yolunda yaşamları son buldu. Ege denizinde boğuldular. Cansız bedenleri
Bodrum sahillerine vurdu.
Aylan’ın sahile vuran cansız bedeni
dünya ve Türkiye medyasında “insanlık kıyıya vurdu”, “insanlık nerede”, “vicdan nerede” vb. şeklinde
yer aldı.
Sahile vuran “insanlık” değil, emperyalizmin vahşetiydi. Bu gerçek görmezden gelindi ve daha da önemlisi
özel olarak gizlenmeye çalışıldı.
Aylan’ın akıllardan çıkmayacak cansız
bedeninin görüntüsü, Amerikan emperyalizminin Suriye’de yarattığı savaşın sonuçlarından sadece biriydi.

Emperyalizm
Yeryüzünden Silinmeden
Emperyalist Savaşlar
Bitmeden, Göç ve
Göçmenlik Sorunu Bitmez!
Emperyalizmin halklara karşı açtığı
savaş bütün vahşetiyle sürüyor.
Emperyalizmin yarattığı dünya düzeni,
halkları katletmeye devam ediyor.
Savaşla beslenen emperyalizm ve onun
suç ortağı işbirlikçiler olmaya devam
ettikçe göç ve göçmenlik sorunu bitmeyecektir. Dünyada her geçen gün
artan emperyalist saldırganlığa bağlı
olarak; açlık, yoksulluk ve göç de artıyor.
Birleşmiş Milletler Sığınmacılar
Yüksek Konseyi (UNHCR) verilerine
göre, 2. Paylaşım Savaşı’ndan bu

yana, dünya en büyük göçü yaşıyor.
1950’lerde 10 milyon olan göçmen
sayısı 2015’te 60 milyona ulaşmış
durumda. BM raporu, göçmen sayısındaki bu büyük artışı “ilk kez bir
savaş durumu olmadan mültecilerin
sayısı bu kadar arttı” şeklinde açıklayarak emperyalizmin saldırganlığını
gizlemeye çalışıyor. 2. Paylaşım
Savaşı’ndan sonra emperyalistler arası
savaş; soğuk savaşa evrilmiştir ama
emperyalistlerin dünya halklarına açtığı
savaş bütün vahşetiyle sürüyor.
Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan
göçmenlerin çoğu Ortadoğu’dan geliyor. Suriye, Sudan, Afganistan, Libya,
Eritre vs. yani emperyalizmin zengin
petrol ve doğalgaz yataklarına sahip
olmak için, işgal edip, iç karışıklıklarla
her gün binlerce insanı öldürdüğü ülkelerden geliyorlar.
Emperyalizm, özgürlük kılıfı altında
gerçekleştirdiği, açık ya da gizli işgal
ettiği ülkelerin doğasını, tarihini talan
ediyor. Bütün zenginliklerini yağmalıyor. Bombalarla halkları katlediyor.
Geride açlık, yoksulluk ve sefalet bırakıyor. İşkence ve zulüm uyguluyor.
Irkçılık, dincilik, milliyetçilikle çıkardığı iç savaşlarla, bütün halkları topraklarından sürgün ediyor.
İşte bu şekilde Ortadoğu’yu kan
gölüne çevirdi. Irak'ta böyle yaptı,
Afganistan, Libya, Mısır, Tunus’ta
böyle yaptı. Şimdi Suriye’de yapıyor.
Son 1 yıl içinde Avrupa’ya göç eden
9 milyon insan içinde en çok da
Suriye’liler yer alıyor. Çünkü emperyalizm savaştan besleniyor.
Güneydoğu Asya’da da durum farklı
değildir. Myanmar da insanlar etnik
ve mezhep çatışmalarıyla birbirine kırdırıldığı ve zorbalığa maruz kaldıkları
için, en temel ihtiyaçlarından mahrum
oldukları için kaçıyorlar.

EMPERYALİZM, 60 MİLYON İNSANI VATANINDAN SÜRGÜN ETTİ!

Hergün 40.000 İnsan,
Açlıktan, Savaştan
Kurtulmak İçin,
Topraklarından
Kopuyor!
Emperyalist işgaller, savaşlar, açlık, yoksulluk, işsizlik, baskı ve zulüm
nedeniyle; hergün, 40.000 insan,
başka topraklarda yaşam kurma, iş
bulma, para kazanma umuduyla; vatanlarından, köklerinden kopuyor.
Milyonlarca göçmen topraklarından
koparılarak; dünyanın bir ucundan
öteki ucuna kaçak yollardan ulaşmak
için yollara dökülüyor.
Emperyalizmin kan gölüne çevirdiği, Ortadoğu ülkelerinden, son
süreçte de özellikle Suriye’den; on
binlerce insan bir sel gibi, Türkiye,
Yunanistan, Makedonya, Sırbistan
ve Macaristan üzerinden günlerce,
aylarca engelleri aşa aşa Avrupa’ya
ulaşmaya çalışıyor.
“Umut yolculuğu” denilerek savaş
ve sömürü gerçeğinin gizlenmeye çalışıldığı bu yolculuklar ölümlerle sonuçlanıyor, on binlerce göçmenin her
biri taşsız mezarlara gömülüyorlar.

Emperyalist Saldırganlık,
Göç Yolunu, 30 Bin İnsana,
Ölüm Yolu Yaptı!
Hergün, kimi lastik botların, küçücük kayıkların, teknelerin batmasıyla boğularak; kimi yük gemilerinin
ambarlarında, tır kasalarında nefessiz,
aç ve susuz kalarak; kimi soğuktan,
bulaşıcı hastalıktan yüzlerce insan
can veriyor göç yollarında. Ya da
karasularına yaklaştıkları ülkelerin
savaş gemileri tarafından, doğrudan
bombalanarak katlediliyorlar.
Göçmen örgütlerinin araştırmalarına
göre; son 20 yıl içerisinde, Avrupa yolunda, Avrupa sınırlarında, Akdeniz’de
boğularak hayatını kaybeden göçmen
sayısı 30 bini aşmış durumda. Yani,
yaşamak için; savaştan, açlıktan, yoksulluktan kurtulmaya çalışan 30 bin
insan için göç yolu, ölüm yolu oldu.

Emperyalizm, İnsanlıktan
Çıkmıştır, Kimseye
İnsanlığı Öğretemez!

Medeniyeti ve demokrasisi ile
övünen Avrupa’nın orta yerinde açlık,
susuzluk yaşıyorlar. Sokaklarda yatıyorlar. Aşağılanıp, ırkçı saldırılara
uğruyorlar. Bu sefalete, zorbalığa ve
geri gönderilmeye karşı direnmeye
çalışıyorlar.
Bu tablo yeni değil. On yıllardır
sürüyor. En son, 3 yaşındaki Suriye’li
Aylan’ın cansız bedeninin Ege kıyılarına vurmasıyla, on yıllardır on
binlerce can kaybına neden olan göç
ve göçmenler sorunu Avrupa ve
dünya kamuoyunun gündemine girdi.
Daha düne kadar duvarları nasıl
yükseltiriz, sınırları nasıl kapatırız,
tekneleri nasıl batırırız, gelenleri
nasıl kovarız toplantıları yapan Avrupa
emperyalizminin ikiyüzlü, sahtekar
temsilcileri; birden bire ağız değiştirip
timsah gözyaşları dökmeye, ağızlarına
bile yakışmayan “vicdan”dan, “insanlık”tan, “insaniyetten” bahsetmeye başladılar.
Kendi eserleri olan göçmenler
sorununu yasak ve engellemelerle
yapamayacaklarını bir kez daha gördüler. Şimdi, sözde “çözüm” arıyorlar. AB Dönem Başkanlığı
Lüksemburg, birlik ülkelerinin içişleri
bakanlarını 14 Eylül’de acil toplantıya
çağırdı.
Emperyalistlerin “çözüm” önerilerinde bile halklara kin ve nefret
var. Aşağılama var. Halkları, değersiz
yaratıklar olarak görüyorlar. Halkların
emekleriyle; medeniyetler, zenginlikler yaratanlar; halklara sadaka
verir gibi, adalar kiralayalım, kamplar kuralım, para yardımı yapalım
diyorlar. Bunun anlamı yoksullar;
“Yeter ki bizim ülkemize gelmesinler”, “Bizim dokumuzu kirletmesinler” demektir.
AB emperyalistlerinin temsilcileri,
bir yandan kameralar önünde, kağıt
üzerinde dayanışma mesajı veriyorlar;
diğer yandan, aşağılayıp, horladıkları
göçmenlere işkence yapmaya devam
ediyorlar. Hayvan sevkiyatı yapar
gibi trenlere dolduruyorlar.
Bu tabloyu yaratan emperyalizmdir. Emperyalist tekellerin doymak
bilmez açgözlülüğü, doymak bilmez
kar hırsı yüzünden çıkardığı savaşlardır. Savaşın yarattığı, yıkımlar,

açlık, yoksulluk, işsizliktir. Baskı ve
zulümdür. Emperyalistlerin halklara
sömürü, zulüm, işgaller, katliamlar,
provokasyonlar, yozlaşma, açlık, işsizlik vs. dışında verebileceği başka
hiçbir şey yoktur.
Emperyalistlerin göç ve göçmenlik
çözüm arayışı; yalan ve demagojiden
başka birşey değildir. Demokrasi düşmanı emperyalizm ayak bastığı her
yere zulüm götürmüştür. Emperyalizm,
insanlıktan çıkmıştır, kimseye insanlığı
öğretemez. Halklara soykırım uygulayan emperyalizm, insan haklarını
savunamaz, göçmenlerin hiçbir sorununa çözüm getiremez. Emperyalistler;
görüntüyü kurtarmak, oluşacak tepkiyi
azaltmak için “çözüm” arıyor görünüyorlar. Duygusal pozlar ve yardım
vaatlerinin altında, göçmenlere yeni
saldırıların planları yapılıyor.

Sorun bir 'Yöntem'
Sorunu Değil,
'Sistem' Sorunudur!
Emperyalizm ve onun işbirlikçileri
olmaya devam ettiği sürece, savaşlar
devam ettiği sürece, göç sorunu bitmez.
Çözüm; emperyalizmin ve faşizmin dışında bir 'sistem' kurabilme
sorunudur. Çözüm devrimde, sosyalizmdedir. Kurtuluş; topraklarımızı,
köklerimizi terk ederek, emperyalist
ülkelere sığınmakta değil; kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda. Bize
yoksulluğu, açlığı reva gören emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı savaşarak bağımsızlığımızı kazanmaktadır.

Dünya Halklarına
Çağrımızdır;
Vatanınızı Terk Etmeyin!
Emperyalizme Karşı
Cesetlerinizle Direnin!
Çözüm kendi ülkemizde kendi
iktidarımızı kurarak bizim olanı geri
almaktır. Göç yollarında ölmektense,
vatanımızın bağımsızlığı için savaşarak ölelim.
Emperyalizme Karşı Birleşelim,
Savaşalım, Kazanalım!
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İnsanlık Değil, Emperyalistler Utansın!
Kıyıya Vuran İnsanlık Değil, Emperyalizmdir!
Sorun, İnsanlık Sorunu Değil,
Sorun, Emperyalist Savaş ve Sömürü Gerçeğidir!
Emperyalist çıkarların neden olduğu savaşların, yıkımların neticesinde gündeme gelen mülteci akını;
mültecilerin yaşadığı acılar, ölümler...
bir anda tüm dikkatleri bir kez daha
bu konu üzerine çekti. Emperyalist
ülkeler adeta günah çıkarırcasına
açıklamalar yapmaya başladılar. Şu
kadar göçmeni ülkemize alacağız,
bunun için şu kadar para ayırıyoruz
diyerek güya sorun mülteci sorunuymuş gibi göstermeye, sorunun
üzerini örtmeye çalıştılar.
Ne kadar yardımsever, insansever
olduklarını göstererek halk düşmanı
yüzlerini gizlemek istediler.
Öncelikle sorunu doğru ifade etmeliyiz ki çözümü de bulabilelim.
Sorun "göçmen sorunu" değildir. Sorun
emperyalist savaş ve sömürü sorunudur. "Göçmen sorunu" ya da "mülteci
sorunu" emperyalist savaş ve sömürü
gerçeğinin doğurduğu bir sonuçtur.

Emperyalist savaş bitmeden mültecilik sorunu bitmeyecektir.
Emperyalizm yeryüzünden silinmeden savaşlar bitmeyecektir.
Sayı: 486
Bakın emperyalist sözcülerin açıkYürüyüş
lamalarına, bakın Papa'sından IMF'sine,
13 Eylül
BM'sine... Emperyalist Almanya,
2015
İngiltere, Fransa, Amerika başkanlarının, başbakan ve yetkililerinin... Ve işbirlikçileri
Mültecilik nedir?
BM tanımlamasına göre onlar Tayyipler’in açıklamalarına. B20,
G20 toplantılarında söylenenlere
“ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal ve söyleneceklere. Çözüm yoktur
gruba mensubiyeti veya siyasi hiçbirinde. Çözümsüzlük vardır.
düşünceleri nedeniyle zulüm gö- Çünkü sorunun kaynağı emperreceği konusunda haklı bir korku yalist kapitalist düzenleridir.
taşıyan ve bu yüzden ülkesinden Getirdikleri çözümler emperyalist
ve işbirlikçi karakterlerine uyayrılan ve korkusu nedeniyle geri gundur. Bu düzen yıkılmadan hiçdönmeyen veya dönmek isteme- bir sorun çözülemez. Bu gerçek
yen kişi.” Yani her gün ölümü dışındaki tüm söylemler ikiyüzlü,
yaşayan emperyalizmin açlığa yalan ve alçakçadır.

ve ölüme mahkum ettiği
halklarımız.
Mülteciliğin temel nedeni
sömürgeciliktir, emperyalizmdir.
Emperyalistlerin yarattığı bu
açlık, yoksulluk tablosu her yıl
yüzbinlerce yoksulun emperyalist
ülkelere bir şekilde mülteci olarak
göçmesine neden oluyor.
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Papa da İnsafa Geldi!
Karşı devrim karargahlarından Vatikan'ın lideri Papa Francis
Avrupa'daki bütün dini topluluklara, manastırlara, ibadethanelere Suriyeli sığınmacılar için
çağrı yaparak dini toplulukları,
Avrupa'ya geçmeye çalışan en
az bir Suriyeli sığınmacıya evlerinin kapısını açmalarını öğütledi.

IMF de İnsanlık
Görevini Hatırlamış!
Yeni-sömürge ülkeleri ve halklarını azgınca soyan, sömüren, ülkeleri
iflas ettiren emperyalist kuruluş
IMF'nin Başkanı Christine Lagarde
milyonlarca göçmene kucak açan
Türkiye ve Ürdün'ün insanlık görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

BM: Türkiye Örnek Ülke
Birleşmiş Milletler (BM) göçmen
ve sığınmacılar sorununda Türkiye’yi
örnek gösterdi. BM Mülteci
Örgütü’nün Sözcüsü Federico Fossi,
Avrupa’ya giden göçmen sayısının,
Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin
onda birine denk geldiğini doğruladı.

Öfkeniz Kime, Neye Karşı?
İsveç Dışişleri Bakanı Margot
Wallström, devlet televizyonunda
çıktığı bir programda küçük Aylan'ın
cansız bedeninin fotoğrafı karşısında
ağlayarak "konudan dolayı çok üzgün
ve öfkeli" olduğunu söyledi.

Almanya Neden
Bu Kadar İstekli?
Sığınmacı, göçmen sorunu karşısında eli en açık görünen Almanya
oldu! Almanya Başbakanı Angela
Merkel geçtiğimiz hafta Avrupa ül-
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2015’in ilk 7 ayında; Almanya
195 bin 773, Macaristan 40 bin
235, Fransa 21 bin 810, İtalya 20
bin 20, İsveç 16 bin 985,
Avusturya 14 bin 250, İngiltere
9 bin 380, Belçika 6 bin 735,
Hollanda 4 bin 285, İspanya 2
bin 950, Polonya 2 bin 590,
Bulgaristan 2 bin 590 göç aldı.
Göçün son üç yıl içinde, en
yoğun olduğu ülke Suriye. Savaş
nedeniyle ülkesini terk eden
Suriyeliler’den 2 milyonu
Türkiye’ye, 1.1 milyonu Lübnan’a
göç etmiş durumda.
kelerini Suriye, Irak, Afganistan,
Libya ve benzeri yerlerden kaçan
göçmenleri kabul etmeye çağırdı.
Merkel, "Eğer Avrupa mülteciler konusunda başarısız olursa, evrensel
insan haklarıyla olan sıkı bağı da
yok olacaktır ve artık hayalini kurduğumuz Avrupa olmayacaktır" dedi.
Emperyalist ülkelerin pek çoğu
sığınmacıları ülkelerine kabul etmeye
yanaşmazken, isteksiz davranıp
Almanya'nın önerilerini reddederken
Almanya neden bu kadar istekli?
Federal İstihdam Dairesi, gelecek
işgücünün, Almanya'da eksikliği hissedilen uzman eleman açığı için de
çözüm olabileceğini vurguluyor.
Almanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Andrea Nahles de gelecek
olan mültecilerin Alman ekonomisi
için külfet değil, kazanç olacağına
dikkat çekiyor. Yaşlı bir nüfusa sahip
ve taze işgücüne -ki özellikle ucuz
işgücüne ihtiyaç duyan Alman ekonomisi için sığınmacılar bir anlamda
bulunmaz nimettir. Böylelikle
Almanya bu toplu göçten açık biçimde yararlanmış oluyor.

Emperyalistlerin Göçmen
Sorununa Çözümü
Dikenli Tel, Duvar,
Kamplar, Ada...
İngiltere hükümeti sığınmacıların
sınırı geçmelerini engellemek için 7
milyon sterlin harcayarak 1.6 kilometre uzunluğunda yüksek dikenli
teller yaptırdı.
Avrupa Birliği ülkelerinden

Macaristan, göçmenlerin Avrupa'nın
"Hristiyan köklerini" tehdit ettiğini
söyleyerek sığınmacı akınıyla baş
edebilmek için Türkiye gibi üye olmayan ülkelere finansal destek verilmesi gerektiğini savundu.
Almanya İçişleri Bakanı Thomas
de Maiziere, Avrupa Birliği'nin (AB)
iltica taleplerinin değerlendirileceğini,
mülteci kamplarının Türkiye'de kurulması gerektiğini söyledi. Maiziere,
'Büyük bir mülteci kampının
Türkiye'de kurulabilmesi için AB
fonlarından faydalanabiliriz. O mülteci kampında kimin Avrupa'ya alınacağına karar verebiliriz' dedi.
Mültecileri durdurmak için
Macaristan’ın Sırbistan ile sınırına
175 km’lik ve 4 metre yüksekliğinde
dikenli tel örmesine Fransa, “hayvanlara bile yapmıyoruz” diyerek
tepki göstermesi üzerine, Macaristan
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Levente
Magyar, “İnşa ettiğimiz tel örgü,
hem AB hem de uluslararası normlara
uygun bir şekilde yapılıyor. Fransa
da mültecilere karşı İngiltere sınırına
yakın Calais’de daha büyük bir duvar
ördü” diye konuştu.
Mısır Al-Ahrar Partisinin kurucusu
milyarder Naguib Sawiris de emperyalistlerin duygularına tercüman olacak
bir çözüm önerisi getirdi: İtalya veya
Yunanistan açıklarında bir ada satın
almayı önerdi. Bağımsızlığını ilan
edeceği adanın mültecileri ağırlayacağını ve yeni ülkelerinin inşası yoluyla
onlara iş sağlayacağını söyledi.

Canavar, İnsafsız,
Ahlaksız Olan da
Vahşetin Sorumlusu da
Sizsiniz!
Bodrum sahilinde çekilen karelerden derin üzüntü duyduğunu belirten İngiltere Başbakanı David
Cameron, "O çocuğun fotoğraflarını
görüp de etkilenmeyen kimse olamaz.
Ben bir baba olarak Türkiye sahilindeki o görüntüden çok etkilendim.
Ahlaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.
Avusturya İçişleri Bakanı da "insan tacirleri canavar" diyerek sorumluluğu kaçak göçmen ticareti ya-

panlara attı. AB Komisyonu Başkan
Yardımcısı Hollandalı üye Frans
Timmermans "sığınmacıların bulundukları bölgelerde seçilerek güvenli
bir biçimde yasal yollarla Avrupa'ya
getirilmeleri", böylelikle sığınmacıların "vicdansız insan tüccarlarının
eline düşmesinin" önüne geçilebileceğini söyledi.
Küçük Aylan'ın fotoğrafından bir
baba olarak çok etkilendiğini söyleyen
İngiltere Başbakanı David Cameron
çok değil daha bir ay önce göçmenlerden "sürü" olarak söz edip insan
yerine koymadığını itiraf etmişti.

İnsanlıktan Söz eden,
Yardımsever Kesilenler
Emperyalistler Birkaç Ay
Önce GöçmenTeknelerini
Batırmakta Anlaştılar!
"Birleşmiş Milletler (BM), Libya
açıklarında pazar günü batan ve
içinde yüzlerce göçmenin bulunduğu
teknedeki 800 kişinin öldüğünü açıkladı. Teknenin kaptanı ve yardımcısının da yakalandığı duyurulurken,
AB içişleri ve dışişleri bakanlarının
üzerinde anlaşmaya vardığı eylem
planında önemli maddeler yer alıyor.
Bunlar arasında en dikkat çekeni
kaçakçı teknelerinin batırılması..."
(Hürriyet gazetesi / 21 Nisan 2015)

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

Milyonlarca Suriyeli'nin
Sığınmacı Olmasından
Emperyalistler Kadar
İşbirlikçi AKP de
Sorumludur!
Her şeyi istismar etmekte ve kullanmakta usta olan Tayyip Erdoğan
Bodrum’da cansız bedeni kıyıya vuran
Aylan Kurdi ile birlikte "göçmen-sığınmacı sorunu"nun tartışılmaya açılmasını fırsat bilerek şunları söyledi:
"...'O resmi gördüğümde, bir aile ortamındaydı. Ne yazık ki çocuklarım
ve torunlarım da benimle birlikte
gördü. Yıkıldık. Kendimize 'insanlık
nerede', 'insanlığın vicdanı nerede'
sorularını sorduk' dedi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, muhabirin 'Suçlu kim' sorusuna, 'Ben doğrusu tüm Batı dünyasını bu konuda suçlu buluyorum'
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Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

yanıtını verdi. Erdoğan, Batı'yı
'Akdeniz'i bir mezarlığa dönüştürmekle
mi suçladığı' yönünde soruyu da 'gerçeğin bu olduğunu' söyleyerek yanıtladı." (Hürriyet gazetesi, 4 Eylül 2015)
O resmi görünce "yıkıldım" diyor
Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan batıdan güya hesap soruyor, onların ne
kadar vicdansız kendilerinin de ne
kadar vicdanlı olduğunu ispatlamaya
çalışıyor.
Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine
Zeitung’a konuk yazar olarak bir makale yazan Başbakan Davutoğlu da,
Avrupa Birliği’nin tüm dünyayı saran
mülteci sorununun çözümüne katkısını
eleştirdi. AB’nin sorunun çözümüne
yönelik katkısını “sınırlı ve gülünç”
diye nitelendiren Başbakan Davutoğlu,
“Türkiye olarak sadece biz Suriye ve
Irak’tan iki milyondan fazla mülteciyi
kabul ederek, kaosun yaşandığı bölge
ile Avrupa arasında etkin bir bölge
oluşturduk” ifadelerini kullandı.
Oysa; göçmenlerin boğulmalarına
göz yuman AKP iktidarıdır. Suriye'de
savaşı körükleyerek bu krizin doğmasına neden olanların başında gelen
AKP iktidarıdır. Krizden ekonomik,
siyasi olarak faydalanmaya çalışan
da AKP iktidarıdır.
AKP iktidarının, Tayyip Erdoğan
ve Davutoğlu'nun "Batı'yı suçlamasına" bakmayın. Bu suçlama göçmen
sorununun kaynağı olarak gördüğünden değildir. Kendilerinin takdir edilmelerini, daha çok maddi yardım ve
siyasi destek beklemekte ve temelde
Batıyı sıkıştırmaya çalışmaktadırlar.

Sorunu Emperyalizmde,
Çözümü Devrimde
Görmeyenler,
Halkı Aldatmaktadır!
Yaşanan sığınmacı ölümleri, binlerce sığınmacının Avrupa ülkelerine
sığınmak için yollara dökülmesi karşısında, hemen herkes insanlığı hatırladı. Gazete manşetlerinde, verilen
demeçlerde, yazılan yazılarda koca
puntolarla “İnsanlık utansın”...
“İnsanlık kıyıya vurdu”... “İnsanlık
ayıbı”... vb. sözleri sıralandı.
Çok değil bir-iki örnek vereceğiz.
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"İçimizde tüm yeşil dallar kırılıyor
birer birer. Korkunç bir çığlık kulaklarımızdaki. Utanır mıydık insan
olarak. Utanır mıyız? Kıyıya vuran
bir çocuğun bedeni. Yüzümüze tokat
gibi indi. Sarsıldık. Hem de ne kadar
çok sarsıldık. Bir çığlıktı çünkü. Bir
seslenişti. Ey insan yüzleş. Yüzleş
insanlığınla. Utan. Utan. Utan. (...)
Neden kıyıya vuruyor insanlığımız?
Her şeyi hazmetmeyi nasıl da beceriyoruz." (Serkan Öngel, Birgün gazetesi / 5 Eylül 2015)
"... Aç gözlerini. Bu, ülkesini terk
etmek zorunda kalmadan önce, senin
gibi sıradan hayatlar süren milyonlarca insanın hikâyesi. Yeni bir hayat
umudu için savaştan, zulümden kaçan; dün kendi dükkânının kepengini
kaldırırken, bugün dilini bile bilmediği bir ülkenin kaldırımında dilenci
olan insanların acısı. Bu, insanın
insana ettiği en büyük zulüm olan
savaşın, hepimizi içine alan korkunç
trajedisi.” (Gözde Bedeloğlu, Birgün
gazetesi / 4 Eylül 2015)
Demokrat, sol, ilerici, sosyalist
kesimden gelen bu ifadeler çarpıktır,
yanlıştır. Soyut bir şiddet söylemi...
soyut bir insanlık söylemi vardır.
Suç nedir? Suçlu kimdir? Çözüm
nerededir? Yoktur bu sayfalarda. Bir
duygusallık hali vardır.
Suçu kendinde gören, kendisini
de neden suçlu gördüğünü bilmeyen
bir yaklaşım vardır burada. Öfke
yoktur bu satırlarda. Çözüm yoktur.
Olayın sıcaklığı geçtiğinde unutulup
gidecek bir hal vardır.
“İnsan”, “insanlık” kavramları
hemen herkesin ağzındadır. Ve tek
başına hiçbir anlam ifade etmeyen
belirsiz bir kavramdır. İnsanı insan
yapan zulme karşı, sömürüye karşı,
yalana karşı, baskıya karşı direnişi,
mücadelesidir. İnsanı insan yapan
devrimci karakteridir. Bunlarsız bir
insandan, insanlıktan sözedilemez.

Çekilen Acıların Baş
Sorumlusu;
Emperyalizm ve
İşbirlikçi İktidarlardır
Çözüm Anti-Emperyalist
Anti-Faşist Mücadeledir!

BM
Yüksek
Mülteciler
Komiserliği (UNHCR) verilerine
göre, göçmen sığınmacı nüfusu,
1959 yılında 12 milyon.
1993’de 15 milyonun biraz üstünde. 2001 yılına kadar bir gerileme var. O yıl toplam sayı 10
milyon. 2005 yılında 37.5 milyona,
2010 yılında 43, 2012 yılında 45
milyona, 2015’de 60 milyona
ulaşıyor.
Sorunu tespit etmek yetmez.
Önemli olan sorunun doğru çözümü
için savaşmaktır. Savaşların sorumlusunun emperyalizm, onun sömürü
politikaları olduğunu emperyalizm
ve sömürü gerçeğini bilen herkes
bilir. Sosyalist, sol, devrimci olduğunu
iddia eden açısından savaşların ve
onun yarattığı yıkımın, göçlerin, acıların baş sorumlusunun emperyalizm
olduğu tartışmasızdır.
Bugün bu gerçek bile çarpıtılmaktadır. Ancak bu çarpıtma kadar
tehlikeli olan bir başka gerçek de
doğruyu söyleyip bunun gereğini yerine getirmemektir. Aşağıdaki örnekte
olduğu gibi:
"Emperyalist hükümetlerin başbakanları, bakanları ancak şimdi;
'Biz de şu kadar mülteciyi kabul edebiliriz' demeye başladılar. Oysa ortadaki tablo ve bu tablonun arkasındaki trajedi; şu ya da bu ülkenin
şu kadar mülteciyi kabul etmesiyle
çözülecek 'teknik bir sorun' değil.
Tersine mülteci sorunu; emperyalistlerin kendi çıkarını korumak adına
Ortadoğu ülkelerindeki işbirlikçilerinin de katkısıyla, bu ülkeleri iç savaşa sürüklemelerinin sonucu olarak
tetiklenmiş bir sorundur..." (İhsan
Çaralan, Evrensel / 6 Eylül 2015)
Bu durumda da yazının sahibine
şunu sormak gerekiyor. Peki sorunun
temeli emperyalizm ise ona karşı
mücadele nerededir? Nasıl somutlanmaktadır?
Bir kez daha yineliyoruz;
Yeryüzünde yaşanan tüm acıların baş sorumlusu, emperyalizmdir. Bu acılar yaşanmasın istiyorsak
eğer çözüm emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı cepheden mücadele etmektir, savaşmaktır.
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HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ
Emperyalizmin Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Nitelikleri

Emperyalizm, Çürüyen Kapitalizmdir!
Emperyalizmin adeta unutulduğu,
emperyalist politikalara alet olmanın,
işbirliği yapmanın enternasyonalizm
demagojisiyle üstünün örtüldüğü, emperyalizme piyadelik yapmanın adına
devrim dendiği bir süreçten geçiyoruz.
Ancak üstü hangi demagoji ile örtülmeye çalışılırsa çalışılsın emperyalizm gerçeğinin üstü örtülemez.
Bodrum’da karaya vuran Aylan bebeklerin cesetleri emperyalizm gerçeğinin üstünü açıyor.
Emperyalizm tüm vahşetiyle, tüm
canavarlığıyla dünya halklarına kan
kusturmaya devam ediyor. Her şeyi
baştan anlatacağız; Lenin’in tanımıyla…
Lenin, “Kapitalizmin En Yü ksek
Aşaması Emperyalizm” adlı
broşü rü nde, kapitalizmin bu son aşamasının özelliklerini alt başlıklar altında bilimsel veri ve istatistiklerle
şöyle ortaya koyuyor.

1- Üretimin ve Sermayenin
Yoğunlaşması Tekellerin
Ortaya Çıkışı
1) 1860-1870: Serbest rekabetin
gelişmesinde en yüksek nokta; tekeller
belli belirsiz embriyolar halindedir.
2) 1873 bunalımından sonra karteller önemli ölcüde gelişiyor; fakat
hala istisnai ve kalıcı değil geçici olgular durumundadır.
3) 19. Yüzyılın sonunda görülen
yükselme ve 1900-1903 bunalımı:
Karteller bütün ekonomik hayatın
temeli haline geliyorlar. Kapitalizm,
emperyalizme dönüşmüştür.

2- Bankaların Yeni Rolleri
ve Mali Oligarşi
Bankalar ilk ortaya çıktıklarında
bir nevi aracı durumundadırlar.
Ödemelerde aracılık ederler, topladıkları paraları burjuvazinin hizmetine

vererek atıl durumdaki parayı sermayeye çevirirler. Ancak kapitalizmin
gelişmesiyle birlikte bankaların işlevi,
yapısı da değişmeye başlar. Lenin
bankaların bu yeni rolü için şöyle diyor:
“Bankacılık geliştiği ve az sayıda
kuruluşun elinde yoğunlaştığı ölçüde,
bankalar mütevazı aracılar olmaktan
çıkıp, bütün kapitalistlerin ve küçük
girişimcilerin bütün para sermayelerini ve belli bir ülkenin ya da bir çok
ülkenin üretim araçlarını ve hammadde kaynaklarının büyük kısmını
ellerinde tutan güçlü tekelcilere dönüşürler. Çok sayıda mütevazı aracın
böyle bir avuç tekelciye dönüşmesi,
kapitalizmin kapitalist emperyalizme
dönüşmesinin temel süreçlerinden birini oluşturur.”
Mali sermayenin oluşumunu ise
Lenin şöyle özetliyor:
“Üretimin yoğunlaşması, bunun
sonucu olarak tekeller, sanayi ile
bankaların kaynaşması ya da iç içe
geçmesi işte mali sermayenin oluşum
tarihi ve bu kavramın içeriği budur.”
Kapitalizmde tekelleşme sonuç
olarak sanayi sermayesi ile banka
sermayesinin iç içe geçmesine ve bu
mali sermayeyi denetiminde bulunduran küçük bir azınlığının yani mali
oligarşinin ortaya çıkmasına yol açar.
Emperyalist ekonominin esas efendileri işte bu banka sermayesi ile sanayi sermayesinin iç içe geçerek oluşturduğu mali sermayeyi kontrol eden
mali oligarşi, diğer bir adıyla finans
oligarşisidir.

devasa adımlarla yoğunlaşması ve tekelleşmeyle birlikte ileri kapitalist
ülkelerde yatırıma dönüştürülemeyen,
atıl hale gelen bir sermaye fazlası ortaya çıktı.
Sermaye ihracı bu emperyalistleşme döneminin ayırt edici yeni bir
özelliği olarak ortaya çıkıyor.
Burjuvazi bunu iki yolla yapar.
Birincisi, borç para vermektir.
Böylece verdiği borca karşılık aldığı
faiz yani haraç ona yeni bir kar alanı
açar.
İkincisi; borç verirken “ben sana
bu borcu veriyorum ama vereceğin
faiz dışında buna karşılık ayrıca sen
benden şu malları da alacaksın” dayatmasında bulunur. Böylece bu ülkeye sermaye ihracının yanında meta
ihracını da artırarak ikili bir kar elde
etme olanağı bulur.

4- Dünya Pazarının
Tekelci Kapitalist Birlikler
Tarafından Paylaşılması

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

Tekeller gelişip büyüdükçe ülke
üretiminin ve pazarının büyük bölümünü veya tamamına yakınını aralarında anlaşarak ele geçirmeye başlarlar.
Ancak bu ele geçirme sadece ülke
pazarının sınırlarıyla kalmaz. Aynı
süreçte tekeller dünya pazarlarını da
oluştururlar ve uluslararası karteller
oluşturarak dünya pazarını aralarında
paylaşırlar.

3- Sermaye İhracı

5- Büyük Kapitalist
Güçler Arasında
Dünya Topraklarının
Paylaşılmasının
Tamamlanması

Tekel öncesi, yani serbest rekabetçi
kapitalizm döneminde de burjuvazi
elbetteki daha çok kar etmek için
üretilen metayı, aynı metayı henüz
üretemeyen veya az üreten ülkelere
de ihraç ediyordu. Ancak üretimin

Kapitalizm tekelleşme aşamasına
geldiğinde, kapitalist devletler tarafından dünya üzerinde işgal edilmemiş,
sömürgeleştirilmemiş toprak kalmamıştır. Lenin bu durumu şöyle özetliyor: “İlk kez olarak dünya payla-
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şılmış durumdadır, öyle ki, bundan
sonra ancak yeni paylaşımlar söz konusu olabilir, yani sahipsiz toprakların
‘ele geçirilmesi’ değil, toprakların
bir ‘sahip’ten ötekine geçmesi.”
Lenin, kapitalizmin ulaştığı en üst
aşama olarak belirlediği emperyalizmin tarihsel açıdan yerini şöyle ifade
ediyor:
“Emperyalizm, kapitalizmin özel
bir tarihsel aşamasıdır. Bu özellik
üçlüdür: Emperyalizm;

1) Tekelci Kapitalizmdir;

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

Emperyalizm uluslararası bir
nitelik kazanarak tek bir dünya
sistemi haline geldi.
Yani tekeller sömürge ülkeleri de
emperyalizme bağımlı hale getirerek
tüm ülke ekonomilerini emperyalist
ekonomik sistemin birer parçası, halkası durumuna getirdi. Dolayısıyla
emperyalizm çağında tek tek ulusal
ekonomilerden ve ulusal pazarlardan söz etmek mümkün değildir.

2) Asalak ve Çürüyen
Kapitalizmdir;
Tekeller bilimsel ve teknik buluşların kullanılmasını engelleyici
durumdadırlar.
Birincisi, bilim ve teknikteki tüm
buluşların kullanılıp kullanılmaması
tekellerin kar-zarar hesabına göre
belirlenir.
İkincisi ise; kullanılanların ne kadar ve kimin yararına kullanılıp
kullanılmadığıdır. Bir bilimsel buluş
kısa vadede tekeller için karlı değilse
o buluş insanlığın ne kadar yararına
olursa olsun tekeller bunun kullanılmasına izin vermezler.
Lenin, ta 1913’de bu konuda şöyle
diyor: “İnsan nereye bakarsa baksın
adım başında, insanlığın derhal tamamen çözebilecek durumda olduğu
görevlerle karşılaşıyor. Kapitalizm
bunu engelliyor. O, dağ gibi zenginlikler biriktirdi -ve insanı bu zenginliğin kölesi durumuna getirdi.
Tekniğin en karmaşık sorunlarını
çözdü ve nüfusun milyonlarca kitlesinin yoksulluğu ve cehaleti karşısında ve bir avuç milyonerin dar
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kafalı hırsı karşısında teknik iyileştirmelerin kullanılmasını engelledi.”
- Emperyalizm döneminde kapitalizmin çürümesini en bariz biçimde
bir de asalaklığı büyütmesinde görürüz. Emperyalizm aşamasıyla burjuvazi üretim sürecinden tümüyle
koparak tamamen asalak bir sınıfa
dönüşür.
- Onbinlerce kişi hiçbir sanayi yatırımı hatta ticaret yapmadan çeksenet işleriyle, devlet tahvilleri, faiz
gelirleriyle, tefecilik, hayali ihracat,
borsada hisse senedi alıp satarak
geçimini sağlıyor. Öte yandan devlet
bütçesi kadar bir kara paranın piyasada dolaştığı resmi ağızlardan söyleniyor.
Gelirinin büyük bir bölümünü
diğer ülkelerden ve sömürgelerden
elde ettiği gelirden sağlayan emperyalist devletlerin kendisi rantiye devleti haline gelir. Tahta kurusu gibi
dünya halklarının kanını emerler. Bu
konuda ABD çarpıcı bir örnektir.
- Emperyalizm öncesi sınırlı da
olsa burjuva demokrasisi uygulanmaktaydı. Ama tekellerin ortaya çıkmasıyla burjuva sınıfı içinde tekelci
burjuvazinin diktatörlüğü ortaya çıkmıştır. Her şey, ekonomide de, siyasette de tekelci burjuvazinin talepleri,
çıkarları doğrultusunda belirlenir olmuştur. Tüm burjuva kesimler için
bile demokrasi ortadan kalktı.
Dolayısıyla burjuvazi politik anlamda da yani siyasal olarak da
gericileşmiştir.

3) Emperyalizm Can
Çekişen Kapitalizmdir;
Başka bir ifadeyle emperyalizm
proleter devrimler çağının başlangıcıdır.
- Emperyalizm döneminde kapitalizmin daha önce de var olan çelişkilerinin alabildiğince derinleşmesine
neden olur.
- Nedir bu çelişkiler?
1) Emek ile sermaye arasındaki
çelişki. Yani emekçi ezilen dünya
halkları ile emperyalist tekeller arasındaki çelişki...

2) Emperyalist güçlerin kendi
aralarındaki çelişki,
3) Emperyalizm ile sömürge ve
bağımlı ülkelerin halkları arasındaki
çelişkidir.

Emperyalizm Proleter
Devrimler Çağını
Nasıl Başlatmıştır?
- Emperyalizm, emekçi sınıfların
çok daha yoğun bir şekilde sömürülmesine ve yoksullaşmasına yol açar.
Tabii bu durum ister istemez sınıf
çelişkilerinin yani burjuvaziyle sömürülen emekçi sınıfların arasındaki
çelişkinin keskinleşmesini de beraberinde getirir.
- Marks ve Engels’in tekel öncesi
kapitalizm dönemine ilişkin devrim
kuramı, devrimin kapitalizmin en gelişmiş olduğu, işçi sınıfının nüfusun
Çoğunluğunu oluşturduğu bir ya da
birkaç ülkede birden başlayacağı ve
bunun diğer kapitalist ülkelerin tümüne, en azından büyük çoğunluğuna
yayılarak aynı zaman dilimi içinde
gerçekleşecek bir dünya devrimiyle
başarıya ulaşabileceği şeklindedir.
Ancak emperyalizmle birlikte bu
görüş yeni dönemin ortaya çıkardığı
özellikler nedeniyle geçerliliğini yitirir.
Lenin, aynı süreçte her ülkedeki kapitalizmin gelişiminin ve devrimin
olgunlaşmasının bir olmadığı gerçeğinden hareketle devrimin tüm kapitalist ülkelerde ya da çoğunluğunda
birden aynı anda başlamasının ve zafere ulaşmasının mümkün olamayacağı
sonucuna varır. Ama aynı zamanda
“Ekonomik ve politik gelişmenin
eşitsizliği, kapitalizmin mutlak yasasıdır. Bundan şu sonuç çıkar ki,
sosyalizmin zaferi ilk olarak az sayıda
kapitalist ülkede ya da hatta tek başına bir ülkede bile mümkündür”
diyor.
Ve 17 Ekim 1917’de Rusya’da ilk
proleter devrim gerçekleşmiştir…
Biz de dünyanın Türkiye’sinde
emperyalist sömürücüleri ülkemizden
kovup halkların anti emperyalist, anti
oligarşik iktidarının kuracağız...
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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Emperyalizm; Savaș, Katliam, Açlık, Yoksulluk ve Göç Demektir
Emperyalizm Ayak Bastığı Her Yere Zulüm Götürüyor!
-Emperyalizm; Katildir,
İşkencecidir, İşgalcidir,
Sömürücüdür…
-Emperyalizm;
İnsanlıktan Çıkmıştır,
Kimseye İnsanlığı
Öğretemez…
-Emperyalizm;
Özgürlüğe ve Bağımsızlığa
Düşmandır, Özgürlük
Götüremez…
-Dünyayı Kan Gölü ve
Hapishaneye Çeviren
Emperyalizm,
Demokrasiyi
Savunamaz…
-Halklara Soykırım
Uygulayan Emperyalizm,
İnsan Haklarını
Savunamaz…
-Emperyalizmin
Medeniyetinin Temelinde
Dünya Halkların KanıCanı Vardır.
-Çaresi Yok!
Emperyalizm Yenilecek ve
Halklar Özgürleşecektir.
-Çünkü Emperyalist
Çağ, Proleter Devrimler
Çağıdır.
Emperyalizm, dünyanın en ücra
köşesine ve tüm kıta Avrupası’nda
bir baştan bir başa yayılarak işkence,
katliam, soykırımlarıyla tarihin en
kanlı sayfasının yaratıcısıdır.
Emperyalist tekellerin doymak
bilmez açgözlülüğü, doymak bilmez
kar hırsı, yaşanan savaşların, yıkım-

ların, işsizliğin, açlığın da nedenidir.
Emperyalizmin tarihi; kar, daha
fazla kar için tekellerin, kartellerin,
tröstlerin ölümüne tutuştukları savaşların tarihidir.
Bu nedenledir ki, emperyalizmin
tarihi, tekeller dünyasının amansız
savaşlarının tarihidir.
Emperyalizm ilk oluşumundan
bugüne varlığını sürdürmek için dünya halklarına karşı amansız bir savaş
içerisindedir. Halkları sömürmek,
katletmek emperyalizmin varlık koşuludur. Bu yüzden de yüzyıldır,
dünyanın her karış toprağında emperyalizmin vahşeti, kıyımı, sömürüsü, kısacası işlediği suçlar vardır.
Tekellerin çıkarı için 5 yıl süren
1. EMPERYALİST PAYLAŞIM
SAVAŞI boyunca 10 milyon insan
öldü, 20 milyondan fazla insan yaralandı ve sakatlandı.
2. EMPERYALİST PAYLAŞIM
SAVAŞI’nda, 30 milyon insan öldü,
35 milyon insan sakatlandı.
2 milyona yakını Sovyetler Birliği
Komünist Partisi üyesi olmak üzere,
20 milyon şehit verdi.
Emperyalizm, 6 milyondan fazla
Yahudi ve komünisti toplama kamplarında ve gaz odalarında katletti.
1 milyon 300 bin Iraklı katledildi,
30 bin Iraklı’ya tecavüz edildi. Irak'ın
şehirleri bombardımanlarda yıkıldı.
2 milyon Iraklı evsiz, 4 milyon çocuk
yetim kaldı. 5 milyon Iraklı göç etti.
Latin Amerika'da, Afrika'da,
Irak'ta, Afganistan'da, Avrupa'nın göbeğinde; Yugoslavya'da emperyalist
müdahalelerde yüzbinlerce halk katledildi. Emperyalist saldırganlık şimdi
Suriye üzerinden devam ediyor.
Suriye’de bugüne kadar 300 bin
Suriyeli’yi öldürdü. 8 milyon insanı
göç etmek zorunda bıraktı. 600 bin
ev kullanılmaz hale geldi. Suriye’de
işbirlikçileriyle katletmeye devam
ediyor.

Yaşanan Savaşlar, Yıkım,
İşsizlik, Açlık,
Emperyalizmin
Krizinin Sonuçlarıdır!
Emperyalizm, Savaş
Demektir ve Tekelci
Kapitalizm Var Oldukça
Yeni Savaşlar Sürecektir!
Emperyalizmin yeni dünya düzeni,
devrimleri engelleme, halkların kurtuluşunu boğma, halkları teslim alma
ve dizginsiz bir sömürü için uygulamaya sokulan bir politikadır.
“YENİ DÜNYA DÜZENİ” İLE;
- Yeni dünya düzeni ile bütün
dünyada demokrasicilik oyununun
başlatılması,
- Sömürge ülkelerdeki diktatörlüklerin tasfiyesi ve sözde demokrasilerin kurulması,
- Halkların yeniden birlikte olmalarını engellemek amacıyla, dağılan sosyalist ülkelerdeki ulusal,
mezhepsel vb. temeldeki farklılıkların
kışkırtılması ve bölgesel çatışmaların
yaratılması,
- Ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi veren güçlerin ehlileştirilmesi
silah bırakmaya ve teslimiyete zorlanması,
- Sosyalizme ve ulusal değerlere
yönelik çok yönlü ve geniş kapsamlı
bir saldırı kampanyası,
- Halklara ait birçok değerin içini
boşaltarak sahiplenme ve barış havariliğine soyunma hedeflendi.
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- Kurtuluş umudunun boğulması
ve düzen içi çözüm umutlarının yaratılması,
- Ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi veren güçlerin ehlileştirilmesi
silah bırakmaya ve teslimiyete zorlanması,
- Kirlenen yüzlerinin aklanması,
- Başıboş, örgütsüz, ahlaksız, hiçbir değere inanmayan kitleler yaratılması amaçlandı.
- Yeni dünya düzeni ile başta
ABD olmak üzere emperyalistler,
"demokrasi" adına, yeni sömürgelere
daha fazla ve doğrudan müdahale
etmeye başladılar. Emperyalizmin
değiştiğini ilan ettiler ve bu iddialarına
"tek kutuplu dünya", "globalleşme",
"küreselleşme" yalanlarını buldular.
-EMPERYALİZMİN "ÖZGÜR
DÜNYASI” HALKLAR İÇİN HAPİSHANE VE KATLİAM DEMEKTİR.
- EMPERYALİZM, SİLAH TEKELLERİNİN KARLARINA
KAR KATMAK İÇİN KAN DÖKÜYOR.
- EMPERYALİZMİN TARİHİ,
GERİCİLİK VE FAŞİST DİKTATÖRLÜKLER TARİHİDİR.
- EMPERYALİZM, ASYA'DAN
AFRİKA'YA, LATİN AMERİKA'YA YENİ TERÖR YÖNTEMLERİ VE KATLİAMLARIYLA
FAŞİZMİ İHRAÇ ETTİ.
- TERÖRİZM... EMPERYALİZMİN 20. YÜZYILDAKİ EN
BÜYÜK YALANIDIR.
- DÜNYANIN EN BÜYÜK TE-

RÖRİSTİ EMPERYALİSTLER
VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR.
Emperyalizm "terörizm" suçlamasıyla kurtuluş hareketlerini gayri
meşru duruma düşürüp, kendi terörizmini meşru kılmak istemektedir.
“Terörizm”in amacı; sömürüye
karşı çıkan insanları, grup ve örgütleri,
ülkeleri, baskı altında tutmak, yıldırmak ve tüm dünyada ekonomik,
askeri ve siyasal olarak kendi düzenini
egemen kılmaktır.
Emperyalizmin NATO vb. zirve
toplantılarında ele aldıkları en önemli
konu ve KARAR “ya düşünce değişikliği ya ölüm”dür.
Emperyalizm kendisine direnenleri
bastırmak ve direniş düşüncesini yok
etmek için TERÖRİZM demagojilerini de kullanarak İMHA’ya yöneliyor. Dünya halklarına yeryüzünü
yaşanmaz kılan, halklara acı ve gözyaşı götüren emperyalist terördür.
- TERÖRİZMİN ASIL KAYNAĞI EMPERYALİZMDİR!
- HALKLARIN BAŞ DÜŞMANI, BİR NUMARALI TERÖRİST
ABD EMPERYALİZMİDİR!
-HALKLARIN KANINI EMEN
KATİL EMPERYALİZME KARŞI
SAVAŞMAK MEŞRUDUR!
-EMPERYALİZMDEN NEFRET ETMEK İÇİN MİLYONLARCA NEDENİMİZ VAR...
Emperyalistlerin halklara sömürü,
zulüm, işgaller, katliamlar, provokasyonlar, yozlaşma, açlık, işsizlik...
dışında başka verebileceği hiçbir şey
yoktur.

Emperyalizme karşı sınırsız bir
kin duymamızın nedeni, emperyalistlerin halkların baş düşmanı olmalarındandır.
Dünya halklarına karşı suç işleyenlerin başında ABD emperyalizmi
gelir. ABD dünyanın baş düşmanı
ve bir numaralı terörist devletidir.
Kendi kanlı yüzünü gizlemek için
teslim alamadığı, sömürüsüne karşı
çıkan grup ve örgütleri, ülkeleri, liderleri terörist ilan eder.
ASIL TERÖRİSTLER; "özgürlük
hamisi" ABD'sinden, demokrasinin
"beşiği" Fransa'ya kadar tüm emperyalistler ve onların desteklediği
ülkelerdeki sömürücü, zalim yöneticilerdir.
SUÇLUDURLAR! Dünya halklarını iliklerine kadar sömürüyorlar.
Yeraltı, yerüstü zenginliklerini çalıyorlar.
SUÇLUDURLAR! Açlıktan, hastalıktan, iş kazalarından her yıl milyonlarca insanın ölmesinden sorumludurlar.
SUÇLUDURLAR! Halkların her
türlü bağımsızlık talebini, hak ve özgürlük istemini bombalarla, kurşunlarla bastırıyorlar.
SUÇLUDURLAR! Dünyayı ahtapot gibi saran haber ajansları, gazeteleri, televizyon kanalları ile dünyaya duyurdukları terör raporları, bu
suçluluğu gizleme telaşlarını gösteriyor.
SUÇLUDURLAR! “Vahşet”in
yaratıcısı emperyalizm, halkları birbirine boğazlatmak için din ve milliyetçiliği kullanma suçu işledi.

2015 satış geliri ise
ABD’nin en büSilah Tekellerinin Karı İçin
5.8 milyar dolar.
yük silah tekeli
Halklar Katlediliyor!
İngiltere’nin en
Lockheed Martin,
büyük silah tekeli
2015’in Nisan, MaBAE Systems’in bu yılın Nisan, Mayıs, Haziran satışı
yıs, Haziran aylarında 11.6 milyar dolar satış geliri
6.2 milyar dolar. Bir önceki yıla oranla artış 100
açıkladı.
milyon dolar.
Bu tutar, şirketin beklentilerinin yüze 4.5 üzerinde.
Her üç silah tekeli de geçen yılı tahminlerinin de
2014’ün aynı aylarındaki satıştan 300 milyon dolar
üstünde büyük karla kapattılar. En çok silah sattıkları
daha fazla satış yapmış.
Lockheed Martin, satışlarının iç pazarda daha “zayıf”
ülkeler Ortadoğu, Afrika ve Kafkaslar...
olduğunu, yükselişin uluslararası piyasalardaki talep
Silah tekellerinin satışının artması demek, daha
artışından kaynaklandığını açıkladı.
çok savaş demektir. Daha çok ölüm, daha çok açlık,
ABD’nin diğer büyük silah üreticisi Raytheon’un
yoksulluk, daha çok göç demektir.
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SUÇLUDURLAR! Emperyalizm, Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'ya yeni terör yöntemleri ve katliamlarıyla faşizmi ihraç etti.
SUÇLUDURLAR! 5 kıtayı aç
ve yoksul bıraktılar.
SUÇLUDURLAR! Halkları, yoksul, işsiz, sosyal güvencesiz bıraktılar.
Çocukları yetim ve öksüz bıraktılar.
SUÇLUDURLAR! Dünyayı,
halkların kanını döken savaş karargahları, üslerle doldurdular. Sadece
ABD emperyalizmi dünyayı 5 binin
üzerinde üslerle kuşattı.
SUÇLUDURLAR! 60 milyon
insanı çıkardıkları savaşlar nedeniyle
vatanlarından koparıp, göç etmek
zorunda bıraktılar.
BU SUÇ DOSYASINDA;
-Faşist diktatörlükler var. Hitler'ler,
Mussolini'ler, Şah'lar, Somoza'lar,
Pinoşet’ler, Duvalier'ler, Marcos'lar,
Evren'ler var... Mussolini'yi, Hitler'i
de iktidara getiren emperyalist tekeller
var.
-Gaz odaları, toplama kampları,
Hiroşima'lar, Nagazaki'ler var...
-İşkenceler, katliamlar, savaşlar,

kayıplar, suikast ve sabotajlar var.
-Halklara karşı açılmış savaş suçları var. Bombalarla katledilen, kimyasal silahlarla yakılan mazlum halklar var.
-İşgaller, askeri darbeler, katliamlar, provokasyonlar, kontrgerilla
operasyonları var.
-Ambargolar, ekonomik, siyasi,
askeri ablukalar,
Emperyalizm; hala suçlarına yeni
suçlar eklemeye devam ediyor.
SUÇLULAR; Başta ABD olmak
üzere tüm emperyalistler, onların işbirlikçileri, gizli servisleri, ordu ve
polis teşkilatları, bürokratları, iletişim
tekelleri, bankaları, borsaları, mahkemeleridir. Her gün dünya halklarına
karşı suç işlemeye; ekmek, aş, adalet
isteyen, bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, sosyalizm isteyen, ulusal
onuru için, insanlık onuru için, daha
güzel bir dünya için direnen ve savaşan halklar üzerinde terör estirmeye,
halkları katletmeye devam ediyorlar.
-HALKLARIN GÜCÜ EMPERYALİZMİ DÖKTÜĞÜ KANDA BOĞACAK!

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya
gibi halkların katili başka terörist
ülke ve örgütleri de var elbette. Ancak
bu saydığımız devlet ve terör örgütleri
terörizmin odağıdırlar. Ve dünya
halklarına karşı işlenmiş suçların büyük bölümü bu suçluların dosyasında
toplanmıştır.
Dünyanın ezilen halklarının nefreti
her geçen gün daha da büyüyor.
Onlar, halkların sonsuz direnme gücünü göremeyecek kadar gerçekte
kendi kâr ve çıkar hırslarıyla körleşmişlerdir. Emperyalizmin yaptığı yanına kalmayacak!
-SON SÖZÜ EZİLEN DÜNYA
HALKLARI SÖYLEYECEK!
-DÜNYA HALKLARININ
GÜCÜ, EMPERYALİZMİ DÖKTÜĞÜ KANDA BOĞACAK!
-TERÖRİZMİN ASIL KAYNAĞI EMPERYALİZMDİR.
-EMPERYALİZME KARŞI
SAVAŞMAK MEŞRUDUR.
-EMPERYALİZME KARŞI DİRENEN VE KURTULUŞU İÇİN
SAVAŞAN HALKLAR KAZANACAK! BİZ KAZANACAĞIZ!

Emperyalizmin Savaş Karargahı NATO Zirvelerinde Alınan Karar:

“Ya düşünce değişikliği ya ölüm”
Emperyalizm kendisine direnenleri bastırmak ve direniş düşüncesini yok etmek için her yolu, her türlü
yöntemi kullanır.
Emperyalizm; 19 Aralık'ta yakılan 6 kadınımız,
Büyük Direniş’te şehit verdiğimiz 122 DEVRİMCİDİR...
Emperyalizmin NATO vb. zirve toplantılarında ele
aldıkları en önemli konu ve KARAR “Ya düşünce değişikliği ya ölüm”dür. Bu politikanın temelinde BEYİNLERİN TESLİM ALINMASI ve teslim olmayanların
imhası vardır.
Türkiye'deki hapishaneler NATO'da tartışılmış, devrimcilerin düşüncelerinin teslim alınması ve tecrit emperyalizmin suç örgütü NATO’nun dayattığı bir politika
olarak Türkiye'de uygulanmıştır. Bu yüzden 122 şehidimizin sorumlusu EMPERYALİZMDİR!
1988’de NATO’nun Anti-Terör komitesinde alınan;
“Cezaevlerinde politik ilişkileri olanları izole etmek ve
rehabilitasyon için acele etmeliyiz” kararı “Ya düşünce
değişikliği ya ölüm!” kararıdır. Hücrelerin ne amaçla
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yapıldığının asıl kanıtıdır. Bu
karar açıkça gösteriyor ki,
hücreler nezdinde süren mimari değil devrim ve karşı
devrimin iradelerinin çatış-

masıdır...
Emperyalizm neden devrimci tutsakları hedef almıştır?
Halklar ve devrimci örgütler için en temel moral değerlerin başında gelmekteydi tutsaklar. Devrimci tutsaklar
teslim alınarak halkları, devrimci kadroları moral
değersiz bırakmayı hedeflemiştir.
Saldırı görünürde tecrit politikası oligarşiye aitmiş
gibi ve yine sadece devrimci tutsakların teslim alınması
gibi bir görüntü oluştursa da, asıl olarak emperyalizm,
devrimci tutsakları teslim almaktan başlayarak, Türkiye
devrimci hareketini tasfiye etmeyi ve halkımızı teslim
almayı hedeflemiştir. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit
bunu: "IMF politikalarının uygulanabilmesi için cezaevleri
sorununun çözülmesi gerekir" diyerek, en özlü şekilde
ifade etmişti.
-Emperyalizm; ülkemizin 35 milyon metrekaresindeki üslerdir.
Başta İncirlik olmak üzere bütün üs’lerde söz hakkı
emperyalizmindir. En yüksek komuta düzeyindekiler
bile Amerikalı komutanlardan izin almadan giremez.
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POLİSE TALİMAT VERİLDİ!
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Polis her dönem halkı ve devrimcileri katleder. Polisin varlık nedeni,
halka karşı düşman olmasıdır. Her dönem insan öldürmeyi meslek haline
getirmiş polise, belli dönemlerde
daha fazla katliam yapması için talimat verilir. Katliamları artırmaya
olan ihtiyacı, polisin hizmet ettiği emperyalizm ve onun hizmetkarları belirler. Bazen bu sayı onlar olur, bazen
de milyonlar.
Eli kanlı AKP de şu süreçte daha
fazla kan istemektedir. Bu nedenle verilmiş olan “katliamları artır” talimatı,
Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi basına yansıdı.
“...Emniyet Genel Müdürü
Celalettin Lekesiz, geçen Temmuz ayı
sonunda 81 il emniyet müdürüne iki
sayfalık bir genelge gönderdi.
Genelgede, 4 Nisan 2015 tarihinde
yürürlüğe giren iç güvenlik paketinde toplumsal olaylarda kamu düzenini
bozucu eylemlere karşı alınacak güvenlik tedbirlerinin belirlendiğine
dikkat çeken Lekesiz, “Son günlerde meydana gelen toplumsal olaylarda bu yetkilerin tam ve etkin bir
şekilde kullanılmadığı müşahede
edilmiştir” dedi.
İç güvenlik paketinin polisi ilgilendiren maddelerini tek tek sıralayan
Lekesiz, genelgenin devamında polisin kişilerin üstlerini ve araçlarını
mahkeme kararı olmadan arayabileceğine, başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürenlerin “koruma altına alma veya uzaklaştırma”
yetkilerini de hatırlattı. Lekesiz, yeni
yasal düzenlemede, ‘Kendisine veya
başkalarına, işyerlerine, konutlara,
kamu binalarına, okullara, yurtlara,
ibadethanelere, araçlara ve kişilerin
tek tek veya toplu halde bulunduğu
açık veya kapalı alanlara molotof,
patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran
veya saldırmaya teşebbüs edenlere
karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla
ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanılabilmesi’ yetkisinin kolluğa ta-

nındığına işaret ederek, silah kullanma talimatı verdi”. (24 Ağustos 2015 tarihli basından)
AKP iktidarının, halka
karşı daha fazla katliam talimatını alan polis 24
Temmuz 2015 tarihinde
Günay Özarslan’ı katletti.
AKP yine 81 ilin valilerine, emniyet, jandarma, başsavcılık ve MİT'e gönderdiği tüm yurtta "fişleme" yetkisi veren genelge gönderdi.
Talimatı alanlar gerillaları katlediyor. Kadın gerillanın çıplak bedenine işkence yapıyor. Cizre’yi,
Şırnak’ı, Silopi’yi, Diyarbakır’ı yakıp
yıkıyor, Kürdistan’da her yeri savaş
alanına çeviriyor. Şehirleri yasak bölge ilan ediyor. Sokakları halka yasaklıyor. Sokağa çıkanı katlediyor.
İşkence yapıyor. Polis kendi yetmediğinde mafyaları, eli kanlı katilleri
devreye sokuyor. Devrimci kurumları
yakıyor. Sadece Kürt olduğundan
dolayı insanlarımıza saldırıyor. Linçler
örgütlüyor.
Polis eğer silah sıkamazsa, gözaltına aldıklarına işkence yaparak
“öldürmedim madem, bunu yaparak talimatı yerine getiririm” diyor.
Hukuk maskesini çöpe atıyor.
Canları istedikleri herkesi, her yeri polis arıyor.
Emniyet genelge yayınlayarak talimatını verebiliyor. Açıkça bunu yapabiliyor.
Polise verilen talimatın adı “Daha
fazla öldürün, işkence yapın, hukuk
maskesine bile ihtiyacınız yok” talimatıdır.
Talimat yetmez diye düşünen eli
kanlı AKP’liler basın önünde talimatlarını yineliyor.
Eli kanlı katil Recep Tayyip
Erdoğan “Polis ve askerin kalkanla müdahale etmesi yeterli değil, artık ne gerekiyorsa onu yapacaklar”

diyor.
Bu da yetmez diye düşünen katiller, Ethem Sarısülük’ün katilini serbest bırakıyor. Hem de bunu yetkisi
olmayan mahkemeyle yapıyor.
Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu kameralar önünde öldüren 1’nci Sınıf
Emniyet Müdürü Celal Yılmaz’ı serbest bırakıyor.
Polise söylenen açık; “sen yeter ki
katliamları arttır. Biz senin arkanızdayız.”
Peki, onlar bunu söylerken halkın
ve devrimcilerin onlara söyleyecekleri yok mu?
Tabi ki var.
“Elif, Şafak, Bahtiyar olup saltanatınızı yıkacağız.”
“Günay olup teslim olmayacağız.”
“51 yaşında Hatice Aşık olup
mermimiz bitse de taşlarla sizi teslim
alacağız.”
“Dolmabahçe gibi saraylarınızın
önünde bekleyen katilleriniz kafalarını kaldıramayacak.”
Katliamları, işkenceleri onlar büyütmek istiyor. Bu çağrılarına teslim
olmayacağız. Savaşları kabulümüzdür. “İşte buradayız, şimdi burada”
Günay’ın adıyla adalet mücadelesini büyütüp, halkın ve tüm şehitlerin hesabını soracağız. Korkunuzu
her geçen gün büyütüp adaleti sağlayacağız.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Parasız Eğitim Meşru Haktır!
Paralı Eğitim Eğitim Hakkının Gaspıdır!
Eğitim Hakkımız İçin Paralı Eğitimi Boykot Ediyoruz!
Parasız eğitim en meşru temel haklarımızdan birisidir.
Onun için düzenin yasalarına göre de ilk ve
ortaöğretimde eğitim parasızdır.
Anayasa’nın 42. Maddesinde şöyle diyor; “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz.”
Yasaya göre devlet okumak isteyen
herkesin eğitim hakkını güvence altına
almak zorundadır. Ancak bizzat eğitimden
çeşitli gerekçelerle paralar alarak eğitim
hakkını gasp etmektedir.
Daha okul kayıtları yapılırken bağış adı
altında asgari ücretle çalışan bir işçi için çok
yüksek paralar alınmaktadır.
Yıl içinde temizlik parası, sınav parası, karne parası, okul aile birliğine yardım
denilerek her ay çok çeşitli sebeplerle paralar alınmaktadır.
İstenen paraları ödeyemeyen öğrencilerin
ailesine aşağılayıcı bir şekilde okul temizliği, badana, boya gibi işler yaptırılmaktadır.
En temel haklarımızdan birisi olan eğitimin parasız olması gerekirken kayıttan başlayarak karne alıncaya kadar her aşamada
bizden para isteniyor. Ailelerimiz bu paraları zorluklarla ödüyor. Boğazımızdan kesiyoruz, eskimiş ayakkabılarımızı değiştiremiyoruz, pek çok fedakarlık yapıyor anne
babalarımız sadece bizi okutabilmek için.
Çünkü “okuyup bir yere gelirsek” tüm
sorunların çözülebileceğini düşünüyorlar.
Ama çok yanılıyorlar. Çünkü eğitim sistemi aslında bir elektir. Un eler gibi eliyorlar
bizi. Her okul döneminde binlerce genç eğitim hakkından mahrum kalıyor. Milyonlarca
genç üniversiteye gidemiyor. Meslek liselerinde emeğimiz staj adı altında sömürülüyor. Eğitim paralı bir tuzak olmuş, paraları ödedikçe yeni paralar isteniyor. Sözde
parasız olduğu söylenen eğitim paralı hale
geliyor.
Oysa bu devlete vergi ödüyoruz.
Vergilerimizin bize en temel haklarımızın
sağlanması olarak geri dönmesi gerekirken,

devletin başına oturmuş hırsızlar bizden çalmaya devam
ediyor.
Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak hakkımız olan parasız eğitimi istiyoruz.
Geleceğimiz sınavlarla gasp edilmesin, un eler gibi elenmeyelim istiyoruz.
Eğitim parasız olmalıdır. Kayıt parası,
harçlar, karne parası vb. adı altında öğrenci gençliğin soyulmasına derhal
son verilmelidir.
Herkesin yüksek öğrenim görme
hakkı vardır. Üniversiteler halkın hizmetinde, halkın yararına hizmet verecek
nitelikte olmalıdır. Ailelerimizin, eğitim
masraflarımızın altında ezilmesini istemiyoruz.
Okullara sokulan uyuşturucularla,
böcek ilaçlar gibi bizi yok etmelerini
istemiyoruz.
Biz öğrenciyiz. Vatanımız ve halkımız için bağımsız, özgür, açlığın yoksulluğun olmadığı bir gelecek kurma görevine hazırlanmak istiyoruz. Buna engel
olan, bizi gericiliğe mahkum eden, haklarımızı çalan eğitim sistemini, iktidarı
tanımıyoruz.
BU HAKLARIMIZI ALABİLMEK İÇİN FAŞİST AKP İKTİDARININ OKULLARDAKİ PARALI
TÜM UYGULAMALARINI BOYKOT EDİYORUZ!
Tüm gençliği, faşist AKP iktidarının
okullardaki tüm paralı uygulamalarını
reddederek boykota çağırıyoruz.

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

Boykot Nedir?
Neden Boykot?
1- Boykot, pasif bir direniştir. Bir
hakkı kullanıp kullanmama üzerine verilen iradi karardır.
2- Boykot, iktidarın yöneticiliğini tanımamaktır. "Ben seni ve senin düzenini kabul etmiyorum" demektir.
3- Boykot, düzenin bozukluğu karşı-
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Liseliyiz Biz
sında halkın en basit siyasi tavrıdır.
4- Boykot, haksızlıkların düzeltilmesini sağlamak için iktidar üzerinde baskı yaratmak için yapılır.
5- Boykot, ben uymazsam eğer senin yasalarının, kurallarının, yönetiminin hiçbir hükmü yoktur demektir.
6- Boykot, gençliğin kendi gücünü gördüğü önemli bir eylemdir.
Birlik olunduğunda, gençliğin gücü
gösterildiğinde okul idaresinin nasıl
geri adım attığını gösteren denenmiş
bir eylemdir.

Sayı: 486
13 Eylül
2015

Ailelerimizi de çocuklarının parasız eğitim talebine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Eğitimin paralı olması, eğitim hakkımızın çalınması anlamına geliyor.

8- Boykot, yönetememe krizini
derinleştirmek için bir araçtır.
9- Boykot, emre itaat etmemek,
kurallara uymamak, yasaları tanımamaktır.

Bu Düzen Kimin Düzeni?
Eğitim Neden Paralı?

Eğitim hayatı anlamak için gereklidir. Dünyayı değiştirmek için
gereklidir. Bu nedenle kimsenin eğitim hakkı elinden alınamaz.
Eğitim görerek, sıyırırım, ezip
geçerim, kimse beni yenemez diye
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Hayallerimize sahip olmak istiyorsak
örgütlü olmaktan başka yol yoktur.
Eğitim en temel haklarımızdan birisidir. Eğitim, devletin görevidir.
Devlet, vergilerimizle zenginleşirken, bizim olanı bize yine parayla veriyor.
Ülkesinin aydın, vatanını seven,
ailesinin, halkının emeğine sahip çıkan, Amerikan emperyalizmine karşı vatanının bağımsızlığını savunan
gençliği, eğitim hakkına da sahip
çıkmalıdır.

PARASIZ EĞİTİM, SINAVSIZ GELECEK, BERKİN ELVAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

KATLEDİLEN ÇOCUKLARIMIZIN ACISI KADAR
ACIMASIZ OLACAĞIZ SİZE
Emperyalizm, azgın kar hırsı için
savaşlar başlatır katliamlar yapar.
Marks derki kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. Emperyalisler için
insanın canının degeri yoktur. Onlar için
kasalarındaki paraların değeri vardır. Bu
yüzden Nikaragua’da Somoza diktatörlüğü yüzde doksanı 13-18 yaş arası olan 50 bin Nikaragualı’yı öldürdü.
Emperyalizmin beslemesi Somoza’nın
Nikaragua’da yıllık öldürdüğü çocuk
sayısı budur. Tüm bunları faşist iktidarını biraz daha sürdürmek için yaptı.

Emperyali̇zmi̇n Sömürü
Düzeni̇ni̇n Tablosu
Dünyada dakikada 15 çocuk açlıktan ölüyor. 130 milyon çocuk
okuldan uzak şekilde yaşıyor.
Savaşlarda 10 yılda 2 milyon çocuk
öldü. Dünyada 40 milyon hiçbir
haktan yararlanamayan yok sayılan
resmi kayıtlarda bile görünmeyen çocuk var. Dünyada her yıl bir milyon
çocuk ölüyor. Her yıl 15 milyon ço-
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Parasız eğitim, sınavsız gelecek
istiyoruz. Bunun için hepinizi Liseli
Dev-Genç saflarında örgütlenmeye
çağırıyoruz.

Sabancılar’ın, Koçlar’ın çocukları
en pahalı okullarda okurken,
Tayyip’in çocukları Amerikalar’da
eğitim görürken biz mahallemizdeki
okula bile gidemez durumdayız.
Gitsek bile okulun istediği, gerektirdiği eşyaları dahi alamıyoruz.

7- Boykot, iktidarı tecrit etmek demektir. Gençlik üzerinde hiçbir hükmü kalmayan bir okul idaresine,
iktidara, senin yönetimini kabul etmezsek sen hiçbir şeysin demektir.

Yürüyüş

Eğitim Hakkımızın
Gasp Edilmesine
İzin Vermeyelim!

cuk anne oluyor. Küçük çocuk çalıştırma oranı en az olan Türkiye
Kenya, Bangladeş ve Haiti’den sonra 4. sırada geliyor. Ülkemizde her 4
çocuktan biri çalışıyor. Son 5 yıl içinde 26 çırak öğrenci iş kazasından dolayı hayatını kaybetti. 56 çırak öğrenci ise iş kazası sonucunda fiziksel
özürlü oldu. Çalışan çocukların yüzde 5’i sigara, yüzde 6’sı sürekli içki
içiyor.” (Yürüyüş, Sayı 6)
Bu istatistikler kapitalizmin sömürüsünün boyutunu göstermektedir.
Geleceğimiz oldugunu söylediğimiz
çıkarları için katledilmektir. Bu yüzden 3 yaşında kıyıya vuran bir çocuk
değil emperyalizmin vahşetidir.

Bu Katli̇ama Sessi̇z
Kalıp Ortak Mı
Olacağız, Örgütleni̇p
Mücadele Edeceği̇z!

çuk aylıkken gözü açık ölüyor çocuklarımız. Şimdi katliama sessiz mi
kalacağız yok durdurma sorumluluğunu alacağız. Mahkemelerde savcılarda hakimlerde adalet yok. Adalet
için mücadele etmeden adalet sağlayamayız.
Biz Berkin’i Uğur Kaymazlar’ı
çok sevdiğimiz için mücadele ediyoruz emperyalizme karşı. Biz çocuklarımızı vatanımızı dünya halklarını çok sevdiğimiz için halkların
baş düşmanına vuruyoruz. Daha fazla çocuk katledilmesin diye mücadele
ediyoruz ve siz liselileri de
bu mücadeleye çağırıyoruz.

Liseli
DevGenç

3 yaşında savaştan kaçarken denizde boğuyor. 14’ünde gaz kapsülüyle kafasından vuruyor daha iki bu-
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Ülkemizde Gençlik

Çocuk Katili AKP’den Hesap Soralım!
Katil AKP her gün yeni bir katliam yapıyor ve katliamlarına
doymuyor.
4
Eylül’de
Gençlik
Federasyonu’nun, Dağevleri’nde saat 17.00-19.00 arası,
AKP’nin katlettiği çocuklar için oturma eylemi ve resim
sergisi yapıldı. Liseli Dev-Genç’in aynı gün, konuyla
ilgili yaptığı açıklamada: “ Kapitalizm çıkarları uğruna
her şeyi satar, çocuklarımızı katleder. Katil AKP hükümeti de, iktidarda olduğu süre boyunca milyonlarca
çocuğu katletmiştir. O kadar yüzsüzdür ki Berkin’in katledilmesinden sonra, mitinglerde, meydanlara da “emri
ben verdim” diyebilmiştir. Bugün aynı yüzsüzlükle 3
yaşındaki Aylan Kürdi’nin denizde boğularak ölmesinden sonra çıkıp ‘hesabını tüm insanlık verecek dedi.

Soma’da kapitalizm kar hırsı için 301 insanımızı katletti, AKP iktidarı İŞİD’e silahları MİT’ in
TIR’larıyla silah göndererek milyonlarca
insanın katledilmesini sağladı. Şimdi
çıkıp ‘tüm insanlık hesap verecek’ diyor.
Halkımız; katiller hesap
vermez, veremezler.
Çocuklarımızın,
katledilen tüm halkımızın
hesabını
katillerden biz sorduk,
soracağız!”
denildi.

Kork Bizden Amerika!

Yürüyüş Dergisini Susturamazsınız!

Size Ne Karada, Ne Denizde,
Ne de Havada Rahat Yok!
Dev-Genç; Amerikan Devlet Başkanı Barack
Obama’nın ‘G-20 zirvesi’ denilen emperyalist temsilcilerinin buluştuğu Türkiye’de yapılacak toplantıda karada kalmayı ‘güvenli’ bulmadığıyla ilgili 7 Eylül’de bir
açıklama yaptı. Açıklamada; “Amerika Devlet Başkanı
Barack Obama, sömürü ve katliam, yağma ve işgal
kararlarının alındığı, adına ‘G-20 zirvesi’ denilen
emperyalist temsilcilerin buluştuğu, Türkiye’de yapılacak toplantıda karada kalmayı ‘güvenli’ bulmadığını
açıkladı. Bu sebepten iki günlük konaklamasını ABD
donanmasına ait savaş gemilerinden birinde gerçekleştirecekmiş. Size ne karada ne denizde ne de havada
rahat yok! Sanmayın ki aldığınız imha kararı sonucu
Bağcılar’da 15 kurşunla katledilen Günay Özarslan’ın
yoldaşları yaptıklarınızı yanınıza bırakacak. Mahirler
gibi cevap veriyoruz: Hayır Bin Kere Hayır!
Amerika’yı ve AKP’yi ülkemizden ayak izlerine kadar
silecek Dev-Genç’liler, çaldığınız milyonlarca metrekare toprağımızı özgürleştirecek. Alişan Şanlılar bu topraklarda hep olacak.
Herkes sussa, barışı ve özgürlüğü sizin kanlı ellerinizden beklese bile biz sizinle Kurtuluşa Kadar
Savaşacağız” denildi.

Baskılar Bizi Yıldıramaz!

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

Arşiv
Kartal’da Yürüyüş dergisi dağıtmak için 8 Eylül’de
buluşan iki liseli dergi dağıtımına başladıkları an
AKP’nin katil polisleri tarafından sebepsiz yere gözaltına alınmak istendi. Halkın yoğun tepkisiyle karşılaşan
katil polisler, halktan bir kişiyi de gözaltına alaya çalıştı fakat gerekçeleri olmadıkları için serbest bıraktı.
Liseli Dev-Genç’lileri gözaltına almak için sebep bulamayan katiller, 1 Liseli Dev-Genç’liyi ”aranman var”
gerekçesiyle gözaltına aldı. Yaşı 18 olduğu halde çocuk
şubeye götürülmek istenen ardından adliyeye götürülmek istenen liseli türküler eşliğinde direnerek getirildi
ve serbest bırakıldı.

Halk Meclisleri Komiteleri Kahvaltıda Buluştu

Birliğimizden Güç Alıyoruz

Halk Meclisleri Komiteleri 6 Eylül’de Gazi’de Hasan Ferit
Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde buluştular.
Çayan, Armutlu, Gazi, Sarıgazi, Okmeydanı, Alibeyköy ve İkitelli Halk Meclisleri’nin katıldığı kahvaltı da halk meclislerini
daha iyi duruma nasıl getirebilir, mücadele nasıl büyütülür konuları üzerinde duruldu. Kahvaltıya yaklaşık 20 kişi katıldı.

Liseli Dev-Genç’liler 5 Eylül’de, 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan Yılmaz Güney’in “Umut” filminin gösterimi için kapı ve bildiri çalışması yaptı. Halkla
neden film gösterimi yaptıkları, mahallenin birlik - beraberliğinin korunması gerektiği ve Kentsel dönüşüme
karşı neler yapılması gerektiği üzerine sohbet edildi.
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Ülkemizde Gençlik
Sivas’ta Dev-Genç’lilere
Polis Tacizi Sürüyor
Sivas Dev-Genç’liler polis taciziyle ilgili 2
Eylül’de bir açıklama yaptı. Açıklamada:
“Halkımız bu arabayı iyi tanıyın. Sivas’ta DevGenç’lileri katil polis sürekli takip etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz gün bir arkadaşımızı evine
girene kadar sivil polisler ve sivil onlarca araçla takip etmiştir. Baskılarınız bizi yıldıramaz.
Onlarca şehidimizin toprağı Sivas’ta, korkularınızı büyütmeye devam edeceğiz! Unutmayın
bu yaptıklarınızı, çünkü hesabını soracağız!”
denildi.
Not: Aracın plakası 58 AJ 751

Faşist Saldırılara Baskıya
Adaletsizliğe Karşı
Umudun Türkülerini
Gelin Birlikte Söyleyelim
Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

Antalya’da 20 Eylül’de yapılacak olan Grup
Yorum konseri için hazırlıklar sürdürülürken,
Kışlahan Meydanı üzerinde de her gün Grup Yorum konser masası açılıyor. Masada Grup Yorum biletlerinin halka ulaştırılmasının yanında;
Grup Yorum ’un 30. yılına özel, verdiği halk konserlerinin, AKP faşizminin bütün yasaklamalarına ve baskılarına rağmen nasıl yapıldığı anlatılıyor. Antalyalılar’ın ilgi gösterdiği masada gerçeğin sesi Yürüyüş dergisi ve Boran Yayınlarına ait kitaplar da halka ulaştırılıyor. Kışlahan
Meydanı’nda bulunan Grup Yorum Masası,
her gün 14.00 ile 21.00 arasında açık tutuluyor.

Sormayan,
Tartışmayan,
Adalet İstemeyen
Kalmasın!
Okmeydanı’nda Halk Meclisi 31 Ağustos’ta
adalet kampanyasıyla ilgili panel düzenledi. Sibel
Yalçın Parkı’nda yapılan panelde halk meclisinden ve kampanya komitesinden konuşmacılar adaletin ne olduğu, ülkemizde adaletin nasıl uygulandığı üzerine anlatımlarda bulundu. Panele katılanların öneri ve düşünceleri alındı, komiteler
oluşturuldu. Panele 25 kişi katıldı. Panelin sona
ermesinden sonra Sibel Yalçın Parkı’nda adalet halayı çekildi.
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Tutsak Dev-Genç’ liler Onurumuzdur,

Seslerini Her Alana
Taşıyacağız!
Ankara: Dev-Genç’liler Ankara
Kızılay’da 4 Eylül’de Tutsak Öğrenciler için 2 tane “Tutsak Öğrenciler
Serbest Bırakılsın!/ Dev-Genç” 1 tane
de
“Tutsak Öğrencileri Zulmün
Hücrelerinden Alacağız!/ Dev-Genç”
olmak üzere toplam 3 tane ozalit asıldı.

Tutsak Dev-Genç’lileri
Zulmün Elinden Alacağız!
Ankara’da Dev-Genç’liler 8
Eylül’de tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması için Beytepe
Kampüsü’nde masa açtı. Sabah saat
10.00’da açılan masada 150 tane tutsak öğrenciler için bildiri dağıtılıp
imza toplandı. Öğrencilerle sohbet
edildi. Saat 15.00’da masa kapatıldı.
Dev-Genç’liler
7
Eylül’de
Ankara
Hacettepe
Beytepe
Kampüsü’nde 4 Dev-Genç’linin
katıldığı masa çalışması yaptılar.
Dev-Genç’i anlatan yaklaşık 500 bildiri öğrencilere dağıtıldı.
Sivas: Seyrantepe Mahallesi’nde
tutsak öğrenciler için 2 Eylül’de 2
tane yazılama yapıldı. “Tutsak
Öğrenciler Serbest Bırakılsın !” ve
“Tutsak Öğrencilere Özgürlük!” sloganları yazıldı.

Ankara

Ankara

AKP’nin Katil Polisleri
Yaptıkları Katliamların
Hesabını
Verecekler!
Dersim’de
4
Eylül’de
AKP’nin katil polisleri, halkın
üzerine ateş açarak yoldan geçen
genç bir kadını katletti. DevGenç’liler de yaşanan polis terörünü teşhir etmek için 5 Eylül’de Dersim’de Cumhuriyet Caddesi
üzerine “AKP’nin Katil Polisleri Halka Hesap Verecek! Dev-Genç”
yazılı pankartı astı. Katil polisler pankartı sökmek için saatlerce
uğraştılar. 7 Eylül’de ise Dev-Genç’liler polis kurşunuyla katledilen
kadın için Merkez’de “AKP’nin Katil Polisleri Kürdistan’da
Katliamlarına Devam Ediyor. Hesabını Soracağız!/ Dev-Genç” yazılı afişleri astılar. 2 Dev-Genç’li katıldıgı çalışmada 30 afiş asıldı.
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Sivas

AKP iktidarının yağma ve talanının faturasını halkımız canıyla ödüyor!

Hopa’da 8 İnsanımız Öldü!
Biri Çocuk 3 İnsanımız Kayıp, Yüzlerce İnsanımız Yaralandı,
Onlarca Ev Yıkıldı, 200 Ev Oturulmaz Halde...

Hopa’daki Doğal Afet Değil, Katliamdır!
Sorumlusu AKP ve Emperyalist Tekellerdir!

HALK CEPHESİ HOPA’DA
HALKIMIZIN YANINDA!

“Burada devlet yok, bize
devlet mevlet demeyin”

Diren Kazova Kooperatifi ve Halk
Cephesi Hopa’da yardım dağıtıyor

24 Ağustos’ta Hopa'da yaşanan
sel faciasının ardından Halk Cephesi
üyeleri 4 Eylül gecesi Hopa'ya gitmek
üzere yola çıktı. İçerisinde Halkın
Hukuk Bürosu’ndan avukat, memur,
Grup Yorum elemanı, Kazova çalışanı ve DİH’lilerin de olduğu 9
kişilik heyet 5 Eylül akşamı Hopa’ya
vardı. Sabah faciadan etkilenen köyleri gezmek üzere gece Hopa’da kalındı.
6 Eylül sabahı köyler gezildi.
Yakınları ölen ailelerle görüşüldü.
Devletin hala gelip hasar tespiti bile
yapmadığı köylerde, evler yıkık viran
ve balçıkla kaplı olduğu için hiçbir
şekilde evlere girilemediği, köylülerin
komşularında kaldığı görüldü.
Çaresiz bir şekilde yardım bekleyen köylüler “Burada devlet yok,
bize devlet mevlet demeyin.” diyerek öfkelerini dile getirdiler.
Annesi ve yengesi ile birlikte göçük altında kalıp ölen, 17 yaşındaki
Erdal Eren’in babası ve amcası ile
konuşuldu. Babası; “Erdal Eren’imin
ismini 17 yaşındayken yaşı büyütülerek asılan Erdal Eren’den dolayı
koymuştuk. Benim Erdal Erenim
de 17 yaşında öldü. Erdal Eren devrimcileri severdi, Erdal Eren’in neden idam edildiğini merak ederdi

hep” dedi.
Köylüler kayıplarını kendi çabalarıyla arayıp bulduklarını anlattılar.
Hopalılar’a
Halkın
Hukuk
Bürosu’nun kartları dağıtılarak her
türlü hukuki hak arama taleplerinde
yanlarında olunacağı ve mutlaka aramaları istendi.
Hala kayıpların olduğu Hopa’da
halk yardım bekliyor. Her türlü yardıma ihtiyaç var. Son olarak ellerindeki
Kazova kazakları ve yardım kolilerini de dağıtan Halk Cepheliler,
tekrar geleceklerinin sözünü verip
kaymakamlığın önüne basın açıklaması yapmaya geçtiler.
Ölümlerin, kayıpların kader olmadığını, devletin alacağı en basit
önlemlerin bile böyle bir facianın
önüne geçebileceği, bu katliamın sorumlusunun, devlet olduğu söylenen
açıklamada, köyü ve evi faciadan
etkilenen bir kişi facianın sebeplerini
ve alınabilecek önlemleri anlattı.
Eylemde “Katil Devlet Hesap
Verecek”, “Hopa’nın Hesabını
Soracağız”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı. Ve
ardından heyet, polis takibi altında
İstanbul’a geri dönmek üzere yola
çıktı.
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Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015
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İçeride de Dışarıda da
Direnmeye Savaşmaya
Devam Edeceğiz!
Tüm Bunlar Ne Demek?
Özgür Tutsaklardan

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015
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AKP, iktidarı kaybetme korkusuyla dışarıda – hapishanelerde halka ve
devrimcilere saldırılarını günden güne
arttırıyor.
Dışarıda polise katletme özgürlüğü
veren, baskıyı, işkenceyi katmerleştiren,
mücadeleyle kazandığımız haklarımızı gasp eden İç Güvenlik Yasası’nı çıkardı AKP. Hapishanelerde benzer içerikte olan “Ceza İnfaz Kurumları
Güvenlik Hizmetleri Kanunu”nu çıkardı. Tüm gündemi İç Güvenlik Yasası
tartışmaları doldurmuşken hiç gündeme getirilmeden, sessiz sedasız geçirildi
hapishanelerdeki yeni saldırı kanunu.
Çıkarılan yasaya göre hapishanelerde tutsaklara saldırıda köpekler, biber gazı, basınçlı su ve silah kullanılabilecek. "Direniş, kanuna uygun bir
evin ifası sırasında aktif veya pasif direniş, asayişi bozan benzeri olaylar”
geliştiğinde görevliler kademeli olarak
derecesini arttırarak uyarı yapmadan
“zor kullanabilecekler”. Tutsaklar, el
konulmak istenen eşyasını vermeyi
reddedip direndiğinde görevliler silahla dahi “mücadele edebilecek”.
Saldırılarda temel araçlardan biri de içeriği ne olduğu açıklanmamış “tozlar”
olacak.

Hapishanelerde ne olursa olsun direnen tutsaklar değişik şekillerde saldırıya uğrayacak. 24 saat gözetlenmeye direnip kameraları kıran tutsaklara
silahla saldırılacak. Kitaplara el konulmasına karşı çıkmak, kademeli olarak artan saldırıyla karşılık görecek.
Dışarıda açık alanda dahi insanlarımızı öldüren biber gazı, dört duvar arasında kullanılıp tutsaklar katledilecek.
Katledilmeyenler sakat bırakılacak.
Hapishane idaresi istediği her resmi, fotoğrafı, yazıyı, dergiyi, gazeteyi “örgütü
temsil ediyor” diyerek engelleyebilecek.
Bunları bulundurduğu için tutsağa ve
gönderene hapis cezası verilecek.
Yani yeni Ulucanlar, 19 Aralıklar
“yasal”
olarak
yaşanacak.
Katletmelerinden, işkenceciliklerinden
ötürü hiçbir görevli, yetkili yargılanmayacak. Bu yapılan değişikliklerin, yasanın anlamı, amacı bundan başka bir
şey değildir.
Bu yasayı çıkarmakta genel gerekçe olarak şunu söylüyor AKP:
“Toplumsal yaşama karşı uyumsuzluk
göstermiş kişilerin iç dünyalarına nüfuz ederek iyileştirilmeleri…”

“İyileşmeyeceğiz!”
19 Aralık Katliamı’ndan, büyük bir
güvenle açtıkları F tipi hücrelerden, 15
yıldır uyguladıkları tecritten sonuç ala-

mayan devlet, bugün bu yasayla sonuç
almaya çalışıyor. 15 yıldır tecritle, katletmeyle devrimci tutsakları istediği gibi
“iyileştiremeyen” AKP yeni saldırılarıyla “iyileştirmeyi” planlıyor.
AKP çaresiz ve bu yasa AKP’nin çaresizliğinin ilanıdır. 15 yıldır yola getiremediği Özgür Tutsaklar karşısında
çaresiz kalan AKP yeni saldırı yasalarına sığınıyor. Yeni yasalarla da, saldırılarla da başaramayacak.
Çözüm olmayacak, istediğini başaramayacak. Dışarıda Cephe’ye karşı İç
Güvenlik Yasası, hapishanelerde Özgür
Tutsaklara karşı güvenlik kanunu…
Dışarıda da hapishanelerde de halkın,
devrimcilerin kendi yasaları var, savaşın kanunu var. AKP’nin yasalarını
tanımadık, tanımayacağız. AKP istediği
saldırı yasasını çıkarsın, hiçbir yerde
Cepheliler’i teslim alamayacak, yola getiremeyecek, “iyileştiremeyecek”!
Sözümüzün kanıtı Şafak, Bahtiyar ve
Elif Sultan’dadır.
Şafak, Bahtiyar, Elif Sultan tecrit
hücreleriyle, tutsaklıkla teslim almaya
çalışıldı. Teslim alamadılar. Yere çaldılar tecriti.
Dışarıda AKP katletmek için ararken, her gün evleri mahalleleri basıp terör estirirken tıpkı hapishanelerde tecriti yere çaldıkları gibi yere çaldılar tüm
saldırılarını. Temellerinden sarstılar
AKP’yi.
Biz Özgür Tutsaklar’ız… Direnişle
yoğrulmuş tarihimiz. Bu tarih üzerine
kurulmuş bugünümüz. Şafaklar,
Bahtiyarlar, Elif Sultanlar yaratarak onlardan güç alarak direniyoruz zalime.
Herkes direnmekten vazgeçebilir,
Özgür Tutsaklar geçmez. Biliriz devlet
bizi teslim aldığında halkı da teslim alabilir. Teslim alamayacaklar!
AKP’nin yasalarına boyun eğmiyoruz. Her saldırı yasası yeniden savaş
ilanıdır ve biz savaştan, bedelden kaçmıyoruz. Savaşarak, direnerek, bedeller ödeyerek varacağız kurtuluşa…
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Tuzla Pamsan İşçisi Yalnız Değildir!
işçileri, Oya Baydak’ın direnişini 6 Eylül’de ziyarete geldiler.
“Oya Baydak Yalnız Değildir” sloganlarıyla direniş
çadırı önüne gelen yaklaşık 15 işçi Oya Baydak’ı ve
DİH’lileri ziyaret ettiler. Her direniş bir okul, bu okulda
işçiler kendilerini eğitmeli, geliştirmeli. Bugün ülkenin her
yanındaki adaletsizliklerin nedeni ortak denildi. Pamsan
işçisi hazırladıkları bildirilerle direnişlerine destek istiyorlar:

Yaşasın Pamsan Direnişimiz!

Oya Baydak Direniyor, Sarıyer İşçisi Direniyor ve
Pamsan İşçisi Direniyor. Dayanışmayı Büyütelim!
Tuzla Organize Sanayi’nde bulunan Pamsan Klima
işçileri 2,5 aylık maaşlarını alamadıkları için 14 Ağustos
tarihinde iş bıraktılar ve fabrika içinde direniş başlattılar.
Şuan 40 işçi ile direniş devam ediyor. Patronun fabrika
makinelerini kaçırma ihtimaline karşı Pamsan işçisi gece
gündüz fabrikada nöbet tutuyor. Fabrikada üretim halen 30
işçi ile devam ediyor. Direnişlerinin 22. gününde Pamsan

Pamsan Klima işçileriyiz. Maaşlarımızı 4 senedir
gecikmeli ve sıkıntılı bir şekilde almaktaydık. Son üç aydır
ise maaşlarımızı alamıyorduk. 3 aylık maaşlarımızı almayı
beklerken 14 Ağustos akşamı patron fabrikayı boşaltmaya
kalktı, suçüstü yakaladık. Ödenmeyen maaşlarımız, kıdem
tazminatlarımız için 14 Ağustos’tan bu yana direnişteyiz.
Pamsan işçileri olarak, tüm işçi ve emekçileri sürdürdüğümüz direnişe sahip çıkmaya ve bizlerle dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz.
Pamsan Klima Fabrikası İşçileri
Yer: İstanbul Deri OSB. Dolap Cad. 3.Yol. No:7
K-4 İLETİŞİM: 0530 505 03 66

Sayı: 486

Yürüyüş

Sarıyer İşçilerine Saldırı
3 Eylül Perşembe günü Direnen Sarıyer Belediyesi
İşçi Meclisi işçileri bildiri dağıtmak için saat 13.00’da
Sarıyer Belediyesi önüne gittiler. Bildiri dağıtımına sloganlarla başlayan işçiler daha sonra belediyenin bulunduğu yerdeki korkuluklara pankartlarını astılar.
Ajitasyonlarla ve ellerinde bildirilerle kendilerini
halka anlattılar. Sarıyer Belediye Başkanı ve CHP'nin
yalanlarını teşhir ettiler. İşçiler bildiri dağıtımına başlar
başlamaz CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı zabıtaları
belediye önüne doldurdu. Yarım saat kadar sonra CHP’li
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç 20 kadar zabıtayı 3
işçiye ve pankartlarına saldırttı.

13 Eylül
2015

Zabıtaların saldırısı sonrası işçiler, belediyenin karşısında pankartlarını açtılar ve orada bildiri dağıtımına
devam ettiler.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ İŞÇİLERİNE SESLENİYORUZ !
Şişli Belediyesi İşçi Meclisi Hukuk Komisyonu açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: “Muvazza davasını
kazandınız...
Bundan sonra yapmanız gereken; geriye dönük haklarınızın tarafınıza tahsil edilmesini sağlayacak davaları açmanızdır.
Açılacak bu davanın sizin lehinize sonuçlanıp
sonuçlanmaması söz konusu değildir.
İşçiler artık geriye dönük olarak kadrolarla eşitlene-

cek ücret farklarını almaya hak kazandılar. Dolayısıyla
davanızın lehinize kazanılıp kazanılmaması gibi bir
durum ile karşı karşıya değilsiniz.
Alacaklarınız muvazzanın tespiti kararı ile kesinleşmiştir artık.” denildi. Ve son olarak; “Bu dava ile sizin
alınterinizin sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Bu
nedenle gönüllü ve ücretsiz davanızı takip edecek işçi
kardeşlerimizle dayanışma içinde olacağız!” çağrısı
yapıldı.

DÜNYA HALKLARINA ÇAĞRIMIZDIR; VATANINIZI TERK ETMEYİN!
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Kıble Düzen, Araç Seçim Olunca
Tutarsızlıkta Sınır Tanınmıyor!

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

Kürt milliyetçi hareketin hemen
tüm politikaları düzene yerleşmek
üzerine kurulmuş durumdadır. Son
zamanlarda silahlı eylemleri yükseltmesi ve yüzlerce kiloluk bombaların patlatıldığı eylemlerin yapılmasıyla “acaba uzlaşmadan vaz
mı geçildi?” diye düşünenler yanılırlar. Çünkü yapılan eylemlerin hepsi
uzlaşma sürecinin devamı ve düzene
yerleşmenin sağlanması amaçlıdır.
Kürt küçük burjuva milliyetçiliği
uzun zamandır tüm politikasını düzene yerleşme üzerine kurmuştur.
Ve en son gelinen noktadaki en önemli araçlardan biri de seçimler olmuştur.
Seçimler üzerinden düzene mesajlar
verilmiş ve düzene nasıl yerleşecekleri
ve düzeni nasıl koruyacaklarının politikası temel seçim propagandalarını
oluşturmuştur.
Ancak AKP’nin tek başına iktidar
olamaması nedeniyle; seçimleri çöpe
atma tavrı karşısında, HDP’nin politikaları da deyim yerindeyse çöp
olmuştur. AKP yeni bir süreci başlatırken; bu süreçte iktidarı garantilemek
için, açık bir savaş başlatmış ve
Kürdistan’a karşı adeta bir seferberlik
başlatmıştır. Kürt milliyetçi hareketin
eylemleri de AKP’nin bu saldırılarına
karşılık verme, misilleme temelinde
gelişen eylemlerdir. Bu bizim iddiamız değil, kendi söyledikleridir.
Bu yaşananlar HDP içinde ve genel olarak Kürt milliyetçi hareket
içinde tartışmaları beraberinde getirmiştir. Tartışmaların bir yanı HDP
içindeki sol yapılardaki çatlakların
giderilmesi iken, diğer yanı ise
KCK’nın HDP’yi beceriksizlikle
suçlayan tavırları biçiminde ortaya
çıkmaktadır.
Bunu yaparlarken de aslında düzene yerleşmenin nasıl temel politikaları olduğunu da ortaya koymaktadırlar.

KCK Düzene Yerleşmek
İçin Özeleştiri Veriyor!
“Adil Bayram” mahlas ismiyle
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Özgür Gündem’de "Özeleştiri başarının anahtarıdır" isimli bir yazı
yazan Duran Kalkan'ın düzene yerleşebilmek için nasıl özeleştirel yaklaştığını görüyoruz. Bugüne kadar
halka ve devrimcilere karşı işlediği
hiçbir suçta özeleştirel bir tavrını
görmediğimiz PKK'nin, düzen söz
konusu olunca, tutarlı olmayı dahi
bir kenara bırakarak, nasıl özeleştirel
bir tavır içinde olduğunu görüyoruz.
Şöyle diyor Duran Kalkan:
“.Evet, yaşanan faşist saldırı ve
katliamların yaptırıcıları AKP ve
MHP gibi güçlerdir; ama onları engelleyemeyen ve dolayısıyla mevcut
katliamları önleyemeyenler de bizleriz. Bu gerçeği görerek hepimizin
özeleştirel yaklaşım göstermemiz gerekir. (.)
“Meclisi işletmek de sadece Tayyip
Erdoğan’ın mı elindeydi?
Elbette değildi. Başta HDP ve
CHP olmak üzere siyasal partilerin
ve tüm demokratik siyasal güçlerin
de belli bir imkânı vardı. Ama bu
imkânlar zamanında ve yerinde doğru
ve etkili olarak kullanılamadığı için
siyaset işletilemedi ve bu da Tayyip
Erdoğan ve Devlet Bahçeli gibi faşist
güçlere zemin sunup fırsat verdi.
Hiç kimse bu görüşler doğru değildir, “Elimizden bir şey gelmezdi”
dememelidir. Başta HDP olmak üzere
tüm demokratik siyaset partileri, sendikalar, dernekler, özgür basın, kadın
ve gençlik örgütleri, tüm demokratik
güçler ve herkes seçimden sonraki
sürece özeleştiri temelinde yaklaşarak
gereken dersleri çıkarmalıdır. Çünkü
yeni başarılara ulaşmak eskinin özeleştirisi ile başlar.” diyen Kalkan,
HDP'ye burjuva siyaset dersleri de
sıralıyor. Emanet oy dememeliydi,
seçimi kazanan parti deniliyordu;
bunları kullanmalı ve siyasette etkili
olmalıydı vb. diye bir dizi dersi sıralıdıktan sonra ise ağzındaki baklayı
çıkarıyor ve esas konuya geliyor.
“HDP yönetiminin, yine AKP ile
seçim sonrası o denli karşıtlaşması
ve ‘CHP-AKP hükümet kursun, biz

destek verelim’ demesi de hatalıydı.
HDP olmadan CHP ile AKP’nin bir
hükümet kuramayacağı ve kursalar
bile bu hükümetin demokratik değerinin olmayacağı açıktı. Yani CHPAKP hükümet kurma çalışmalarının
içinde HDP de olmalıydı ve de buna
öncülük etmeliydi.
Bütün bunlar, seçimde çok başarılı
olan HDP’yi, seçim sonrası siyaseti
yürütmede zayıf ve etkisiz hale getirdi.
Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli
gibi faşist kişilikler de bundan yararlanarak meclisi işlemez kılıp bugünkü savaş ve katliam sürecini ortaya çıkardı. Oysa demokratik siyaset
etkili olsa ve siyaset kurumunu işletmeye öncülük edebilseydi, o zaman
bugünkü durum yaşanmayacaktı.”
Ve işte bu kadar basittir her şey!
Bir yandan sözde savaş yürüten ve
bir dolu eylemler yapan, kiminin
gözlerini kamaştıran PKK'nin gerçek
gündemi ve yaklaşımı budur. Ne
olursa olsun düzene yerleşmek.
HDP'ye açıkça şunu söylüyor
Duran Kalkan: AKP ile çatışmayacaktın ve onunla birlikte koalisyon
kuracaktın. Sen bir düzen partisi
olduğunu göstermeliydin. Kurulacak
koalisyonların dışında ne diye kalıyorsun diye azarlıyor. Özeleştiri vermeye davet ediyor. Öyle ya “sol
tavır sergileyeceğim” demenin ne
lüzumu vardır? Seçim bitmiş ve herkes seni başarılı olarak görmektedir.
O halde bunu kullan ve AKP ile karşılıklı söylediğin sözlerin hepsini de
unut ve koalisyona dahil ol.
Söylenenin özeti budur.
Duran Kalkan ve PKK'de omurga
denilen bir şey kalmamıştır gerçekten
de. “Dün dündür bugün bugündür”
burjuva politikası ülkemizde
Demirel'in ağzından dile getirilen
bir politikadır. PKK'liler daha düzene
tam yerleşmeden bunu fazlasıyla benimsemişler. AKP'ye ilişkin seçim
öncesi söyledikleri her şeyi unutup,
onunla kolkola girmekte bir sakınca
görmemeliyiz diye özeleştiri veriyor
Duran Kalkan ve HDP'yi de buna
davet ediyor.
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Levent Tüzel ve EMEP'i
Hizaya Çekme
HDP'nin bundan uzak olduğu da
söylenemez elbette. Bakanlık teklifini;
Kalkan'ın bu söylediklerini de ortaya
koyduğu, bu bakış açısı nedeniyle
canla başla kabule hazır olan HDP'nin
içinden, aykırı tavır gösteren Levent
Tüzel konusunda Selahattin Demirtaş
şunları söylemektedir:
“Parti kararına herkesin uyması
gerekir. Bu bakış açısıyla değerlendireceğiz. Bizimle ittifak yapan bütün
partilerin ittifak hukukuna uyması
gerekir. HDP'nin aldığı bir kararın
başka bir partide değerlendirilmesi
bu hukuka aykırıdır" diyor.
Ve bu konuyu ilgili kurullarında
değerlendireceklerini söylüyor
Demirtaş. Kısacası bizim isteğimizin
dışında hareket edemezsiniz diyor.
Bu konuya ilişkin ertesi gün
EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan
bir açıklama yapıp, aykırı bir tutumları
olmadığını, bağımsız tavır sergileyebileceklerini söylese de, HDP'nin
esas yöneticisi Kürt milliyetçileri
açısından bunun bir hükmü yoktur.
EMEP biraz hafızasını kullansa;
geçmişteki yaşananları ve Kürt milliyetçilerinin ittifak ve politika anlayışlarını daha iyi anlardı. Ama oportünistlikleri izin vermez. Zira onlar
da burjuva politikacılığında ilerlemenin çabası içindeler.
Demirtaş bu yaklaşımıyla; aslında
Duran Kalkan'ın altını çizerek belirttiği, özeleştirel tavrın gereğine
uygun davranmakta ve buna aykırı
tavır içinde olanlara da haddini bildirmeye çalışmaktadır.
AKP ile koalisyonda geç kalan
HDP, bu kez geç kalmama, geri kalmama gayretiyle hareket etmektedir.
AKP'nin kurduğu ve gerçekte bir savaş
hükümeti olan “seçim hükümeti”nde
yer almak için bu nedenle canla başla
uğraştılar. Şimdi tezkereye aykırı oy
verdiler diye, bakanlarının azledilebilme
olasılıklarına ilişkin soruya verdiği cevapta bile, AKP ile birlikte yürüme
konusundaki kararlılıklarını görüyoruz.
“Yetkileridir azledebilirler” vb. diyor.
AKP karşısında kadere terketmiş kendini HDP! Fakat EMEP konusunda
katı, bizim kararımıza aykırı karar alamazsınız diye dayatıyor.

Savaş Yükseliyor!
Ama Ne Pahasına?
Gün geçmiyor ki PKK yüzlerce
kiloluk patlayıcı kullanarak bir eylem
yapmasın. Her gün çok sayıda askerin
polisin öldürüldüğü eylemler yapılıyor. Ancak silahlı bir eylemin etkisi
ne kadar asker-polis öldürüldüğünde
değildir; faşizmin politikalarını ne
kadar gerilettiğindedir.
Bir eylem halkların kurtuluşunu
sağlamıyor, mücadelesini yükseltmiyor ve emperyalizme ve oligarşiye
darbe vurmuyorsa eylemin askeri
olarak kayıplar verdirmesi hiçbir anlam ifade etmiyor.
PKK’nin son yaptığı eylemlere
baktığımızda da bunu görüyoruz.
Askeri olarak etkili eylemler.
Yöneldiği hedefi imha ediyor.
Ancak öte yandan yapılan eylemlerin hiçbirinin, yöneldiği stratejik
gücü; yani oligarşiyi yıkmaya ve
yok etmeye dönük olmadığını görüyoruz. Eylemlerin hem hedefleri ve
hem de talepleri oldukça sınırlıdır.
Eylemlerin yapılış nedenini; PKK
yöneticileri, kendileri esas olarak misilleme amaçlı olduğunu söylüyorlar.
Bize yönelik bir imha harekatı başladığı
için, biz de karşılık veriyoruz diyorlar.
Duran Kalkan açıklamasında hedeflerini de, çatışmalara ilişkin düşüncelerini de şöyle açıklıyor:
“Aslında bizim orduyla çatışmak
gibi bir planımız yoktu.
Paradigmamız, stratejimiz öyle
değil. Biz yönetim sorununu çözmekle uğraşıyoruz.
Demokratikleşmeyle uğraşıyoruz.”
İşte çatışmaların başlama nedeni
bu kadar basit ve nasıl durdurulacağını
da KCK Yürütme Konseyi Üyesi
Zübeyir Aydar açıklıyor:
“Siyasete şans tanındı ama siyasette tek taraflı bu işler olmuyor,
yani olabilir bazı yerlerde bazı aşırılıklar da olabilir; ama bizim cenahta biz ateşkesi bozuyoruz olmamıştır, devamlı saldırılara bir misilleme yapılmıştır. Halen de biz değerlendiriyoruz, siyasetin yolunu
açabileceğimizi, bugün hükümet 28
Şubat’ta varılan mutabakata uygun
hareket edeceğini açıklarsa,

İmralı’nın kapısı açılırsa herhalde
bu bizim karşılıksız bırakacağımız
bir adım olmaz. Türkiye aslında bir
tehdit altında değil, böyle bir şey
yoktur, bu bir saray savunmasıdır.”
İki yöneticinin açıklamaları çok
açık ve net. Her ne kadar Duran
Kalkan konuşmasının devamında
“Bütün bunları ortaya çıkartan nedenler var. O nedenler üzerinde durulmazsa öyle ateşkes olmaz, çözüm
olmaz. Bir kere eskisi gibi de olmaz.
Eski çamlar bardak oldu, diyelim.
Bu tür şeyler karşılıklı olur, anlaşmalı olur” şeklinde yüksek perdeden
sözler söylese de aslında beklentileri
ve istekleri Öcalan’la görüşmelerinin
tekrar başlatılması ve içi boş 28
Şubat deklarasyonuna dönülmesinden
ibarettir tüm istekleri.
Çünkü tüm bu sözleri söyleyen
Duran Kalkan aynı zamanda AKP
ile koalisyon yapılmadığı için HDP’yi
eleştiren kişidir. Yönünü seçime çevirmiş ve tek çare olarak seçimi görmektedir. Oligarşi, AKP seçime giderken elini güçlü tutmak için saldırıya geçtiği PKK de çar naçar buna
karşılık vermektedir. Yaşananın en
özet hali budur.
Evet, savaş yükseliyor ve PKK
güçlü askeri eylemler yapıyor. Fakat
açıklamalardan da görüldüğü gibi bunu
sadece ve sadece seçim başarısı için,
seçimde AKP ile bir koalisyon yapabilmek için yapıyorlar. Bunca ölümlerin
hedefi düzende bir yer kapabilmek,
düzenin faşist partisi ile de olsa bir
koalisyon hükümetinde yer alabilmek.
Böylece 28 Şubat deklarasyonunun önü açılacak, Öcalan ile görüşmenin olanaklarına kavuşacaklar.
Kürt halkının özgürlüğü, yoksulluğunun çözümü, ulusal taleplerinin
karşılanması gibi talepler gündemde
bile değildir.
Böyle olunca sıkılan kurşunların
da, askeri başarıların da bir hükmü
yoktur. Kıblesi düzen, en temel aracı
seçim olanlar; pekala seçimler ile
silahlı mücadeleyi aynı potada birleştirebilecek bir tutarsızlık içine girebiliyorlar. Ya da başka bir deyişle;
silahlı reformizm bataklığında kulaç
atabiliyorlar.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Kürt Halkını ve Aylan Bebekleri
Katleden Emperyalistlerden Medet
Umanlar Devrim Yapamazlar!
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Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın
Bodrum ilçesinde bir Kürt çocuğunun
sahile vuran cesedi gündemin baş
sırasına oturdu.
Kanada'ya gidebilmek için
Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye
çalışırken teknenin batması sonucu
boğularak can veren 2 yaşındaki
Aylan, 3 yaşındaki ağabeyi Galip
ve anneleri Rihan Kurdi'nin cenazeleri Türkiye'den Kobane'ye
götürülerek burada defnedildi.
Aylan bebek dünya gündeminin
baş sırasına oturur ve bunun gerçek
sorumlusu olan tüm emperyalistler
ve işbirlikçileri timsah gözyaşları
içinde olayı anmaya çalışırken;
Kobane'de cenazeye katılan, Kobanê
Kantonu Yürütme Konseyi Eş
Başkanı Enver Müslim törende
Türkiye ve emperyalistlere yönelik
olarak şunları söylüyor:
"İnsanlarımızın Kobane’den kaçışı
yerine Kobane’de yaşamlarına devam
etmeleri için gerekeni yapmalıydılar.
Kobane direnişiyle, insanlık düşmanlarına karşı bir set oluşturdu.
Kuzeye geçen insanlarımızın ve
Suriyeli yurttaşlarımızın Kobane’ye,
Rojava'ya geri dönüşlerini kolaylaştırmak yerine hep engel çıkarıldı.
Türkiye insan kaçakçılarına göz yumarak, insanlarımızın denizlerin ortasında boğulmalarına neden oluyor,
sorumluluğunu gizliyor. Bu konuda
Türkiye'den beklentimiz, insanlarımızın Avrupa'ya kaçışlarına ön ayak
olmak yerine, Kobane'de yaşamlarını
kolaylaştıracak desteği sunmasıdır...”
"Türkiye Kobane'ye dönüşleri
kolaylaştırmalı ve gereken desteği
sunmalıdır."
Enver Müslim bölgedeki katli-

amların yaratıcılarından yardım bekliyor. Aylanlar’ın katledilmesinin gerçek sorumlularından kendilerine yardım etmelerini istiyor. Onlar eliyle
ülkelerini yeniden inşa etmekten söz
ediyor.
Sözde devrim yapılmış olan bir
bölgeden söz ediyoruz. “Rojava
Devrimi” demediği için devrimcilerin
saldırıya uğradığı bir bölgeden söz
ediyoruz.
Öyle bir bölge ki emperyalistlerin
isteklerine göre biçimlendiriliyor.
Öyle bir bölge ki, bölge yöneticileri
ülkelerini yeniden inşa edebilmek
için bölgedeki IŞİD’in de, bölgede
dökülen kanların da sorumlusu olan
güçlerden, emperyalistlerden destek
istiyor ve umuyorlar.
Nasıl bir devrimdir ki, devrimlerin
baş düşmanı olan emperyalistlerden
destek ve yardım beklentisi içine giriyor.
Hatta sadece destek ve yardım
da istemiyor. PYD yöneticisi Salih
Müslim daha da ileri giderek İngiliz
Sky News televizyonuna şunları söylüyor:
“Koalisyonun Rojava’da faaliyetini sürdürmesi ve Özgür Suriye
Ordusu’nu da eğitmesini memnuniyetle karşılarız.”
Evet, Salih Müslim ülkenin emperyalistler için üs alanı olabileceğini
de söylüyor.
Devrime bakın! Emperyalizmin
desteğiyle ayakta duruyor, emperyalistlere kapılarını sonuna kadar
açıp, üs bölgesi olmasını sağlamaya
çalışıyor. Sonra da halk için, halkın
yararına bir devrimden söz ediliyor!..
Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren
emperyalistler ve onun işbirlikçisi

bölge devletleridir... IŞİD denilen
canavarı yaratan ve halkların başına
bela eden de aynı güçlerdir... Ve hala
daha, IŞİD ile ilişkilerini devam ettirdiği belirtilen bir ülkedir Türkiye.
Ki bundan söz edenlerden biri de
Salih Müslim’dir... Ama buna rağmen
yöneticilerden Enver Müslim,
Türkiye’den destek istiyor. Hem de
bunu IŞİD’e karşı başarılı bir mücadele yürüttükleri için istiyor.
Emperyalistler için bölgedeki Kürt
silahlı güçlerinin IŞİD’e karşı başarılı
bir mücadele yürütüp yürütmemesi
belirleyici değildir. Belirleyici olan
bu güçlerin emperyalizmin çıkarı
doğrultusunda hareket edip etmedikleridir.
Salih Müslim’in emperyalistlere
üs olarak açacağını açıklaması işte
bunun cevabıdır. Bölgedeki Kürt
güçlerini ve Kürt bölgesini, tümüyle
emperyalistlerin hizmetine açmaktadır
Salih Müslim.
İşte bu emperyalistlerdir; Aylan
bebeklerin yerinden yurdundan olmasına neden olan. Bu emperyalistlerdir sahile vuran bebek ölülerinin
gerçek sorumluları... Teknelerle yola
çıkan denizlere gömülen Kürt halkının
yaşadıklarının gerçek sorumlusu emperyalistler ve onların işbirlikçilerinden başkası değildir.
Bu çıplak gerçeğe rağmen “Rojava
Devrimi” gibi süslü sözlerin arkasına
gizlenmenin gereği yoktur. Buradaki
süslü devrim lafları emperyalizmle
kurulan ilişkiler gerçeğinin üstünü
örtmekten başka bir anlama gelmemektedir. Halkların baş düşmanı ve
gerçek katili ile kol kola bölgeyi yeniden şekillendirmenin adı devrim
değildir, olamaz. Emperyalizme üs
bölgesi yapılan bir bölgenin yapısına
devrim demekle, işleyişine kanton
vb. denilerek halk için bir bölge yaratıldığı, halkın çıkarlarına göre bir
işleyiş yaratıldığı söylenemez.
Emperyalizme üs olan bir bölgede
halkların çıkarına hiçbir şey olamaz...
Emperyalistlere üs olunur, köle olunur... Efendilerle kol kola halkın devrim yaptığını tarih yazmamıştır! Aylan
bebeklerin kıyıya vuran bedeni bunun
ispatıdır.
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TAYAD’lı Ailelerimiz; Şehit ve Tutsak Ailelerini Örgütlemelidir

Ailelerin Örgütlenmesinin
Temelini Faşizm Yaratmıştır!
TAYAD’lı Aileler
Faşizmle yönetilen bir ülkede yaşıyoruz. Faşizme karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadele büyük bedellerle sürüyor. Devrimcilerin ödediği
bedeller; ölüm, sakatlık, tutsaklık,
işkence gibi oluyor. Devrimciler halkın hakları için mücadele ediyorlar.
Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi ve kapitalizme
karşı sosyalizm mücadelesi verdikleri
için şehit ve tutsak düşüyorlar. Onlar
devrim mücadelesinin şehitleri ve
tutsaklarıdırlar.
Şehitlerimiz ve tutsaklarımızın
elbette aileleri de var. Düzende yaşayan, düzenin eğittiği, örgütlediği ailelerimiz. Örgütlememiz gereken halkın parçası olan, halkın içinde olan ailelerimiz.
Şehit ve tutsak ailelerimizi de örgütleyeceğiz. Halkımızın içinde oldukları için örgütleyeceğiz. Şehit ve
tutsaklarımızın aileleri oldukları için
örgütleyeceğiz. Halkın yaşadığı acıları aynen yaşadıkları yetmezmiş gibi
ek olarak şehit çocuklarının acılarını
da yaşarlar. Tutsak çocuklarının acılarını yaşarlar. Faşizm onlara öğretmiştir ki, hapishanede bulunan bir tutsak ölü olarak kabul edilmelidir.
Faşizm bunu devrimcileri katlederek,
işkence yaparak, yakarak öğretmiştir.
Faşizmin öğrettikleri ailelerimizin
aklında kalır. Dolayısıyla kaygıları,
korkuları vardır. Yaptıklarına, söylediklerine korkuları yön verir.
TAYAD’lı Ailelerimiz; işte bu aileleri örgütleyecektir.
Yani düzende yaşayan, düzen tarafından eğitilen aileleri örgütleyeceğiz. Yani devrimcileri ya da devrimciliği tanımayan aileleri örgütleyeceğiz. Unutmayalım ki düzen aileleri doğdukları andan itibaren elindeki tüm araçları kullanarak eğitir.
Aileyi kullanır, okulu kullanır, basını kullanır, televizyonları kullanır, hapishaneleri kullanır, polisini-askerini

kullanır. İşkenceleri, infazları kullanır. Bütün bunlar düzenin halkı yönetme araçlarıdır. Düzen halkı eğitirken kendi kültürünü, ahlakını da benimsetir. Egemenliğini de böyle sürdürür. Yani düzen esas olarak beyinleri teslim alır. Düzen halka kendi düzeninin değişmez olduğunu, böyle
gelmiş-böyle gider olduğunu kabul ettirmeye çalışır. Ekonomik olarak
kendine bağlamıştır. Borçlarla iyice
kendine bağlar.
İşte TAYAD’lı Aileler bu şehit ve
tutsak ailelerini örgütlemek zorundadır.

Peki, Nasıl Örgütleyeceğiz ?
Ailelerimize karşı önyargılı olmadan; ailelerimizin değiştirmemiz
gereken gerçekliklerini, kendi önümüze engel olarak koymadan, onları kazanmaya çalışacağız.
Şehit ailelerimiz tanıdığı devrimcileri kendi oğul ve kızlarının yerine
koyar. Ailelerimizin dünyasına gireceğiz. Bize güvenmelerini sağlayacağız. Unutmayalım ki bize güvenmelerini sağlama sorumluluğu da
bize aittir. Ailelerimize merhaba diyeceğiz. Kapılarını çalacağız. Onları
dinleyeceğiz. Halkımız kendisini dinlemeyeni asla dinlemez. Ailelerimizle
beraber yemek yemeli, çay içmeliyiz.
Paylaşılan sofra kurulan bağdır.
Ailelerimizin kafalarındaki, beyinlerindeki gündemler bizim gündemlerimiz olmayabilir. En başından onların doğru bulmadığımız gündemlerini, dertlerini, tasalarını eleştirmemeliyiz. Emek vermeden eleştirmek,
bilgi aktarmadan, çaba göstermeden
eleştirmek doğru değildir. Hiç kimse
böyle örgütlenmez.
Burada TAYAD’lı bir anamızın nasıl örgütlendiğini anlatmak isteriz.
“12 Eylül darbesinin hemen ertesidir. Yaprak kımıldamamaktadır.
Olanaksızlık, yokluklar devrimcileri

hareket edemez hale getirmiştir. Bir
devrimci tanıştığı ana ile sadece çiçek
üzerine konuşur. Çünkü ana çiçekleri çok sevmekte ve evinde çiçek yetiştirmektedir. Devrimci aylarca gelir- gider ve sadece çiçek üzerine konuşur. Çiçek üzerine konuşma ana ile
devrimci arasında bağ kurar. Ana
devrimciyi dinlemeye başlar. Artık
devrimciyi dostu olarak kabul etmiştir. Ve bundan sonra ülke gündemini, baskıları konuşmaya başlarlar.”
Yukarıda birkaç cümlede anlattığımız bu süreç 6 ay sürmüştür. Bu anamız daha sonra TAYAD’lı olarak mücadeleye katılır. Yani örgütlemenin temeli sabır ve emektir. Unutmayalım
ki herkes eğitilebilir, değiştirilebilir.
Devrimcilerin yapması gereken bu değişimi yapmaktır. Değiştirmek ve
eğitmek için yol ve yöntem bulmaktır. Kung-Fu Panda isimli çizgi filmi
izleyenlerin dikkatini çekmiştir, usta
pandayı eğitmek için yemek düşkünlüğünü kullanır. Ve sonuç alır. Biz de
aynı şekilde her insana emek harcamalı, kazanmak ve eğitmek için yol ve
yöntem bulmalıyız.
Nasıl yapacağız sorusunu tekrar
soralım ve hep soralım. Öncelikle
kendimizi eğiteceğiz. Düzenli ve sürekli okuyacağız. Basını, televizyonları izleyeceğiz. Bizim gelişimimize
katkı sağlayacak filmleri izleyeceğiz.
Beynimizi çöplüğe döndürmeyeceğiz.
Dil ve üslubumuzu halklaştıracağız.
Basit ve sade bir dil kullanacağız.
Ve esas olarakta halkımız bizim ne
dediğimize değil ne yaptığımıza bakar.
Pratiğimize bakar. Söylediklerimizi
kendi yaşamımızda uygulayıp uygulamadığımıza bakar. Halk iyi bir
gözlemcidir. Bir şey demese bile
gözler. Güvendiği zaman da sonuna
kadar peşimizden gelir. Biz halka ne
veriyorsak halk er ya da geç bize geri
verir.
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Bütün Sorunların Çözümü
İktidar Sorunuyla İlgilidir!

İktidarı Hedeflemeyen Hiçbir
Politikanın Başarı Şansı Yoktur!

İ ktidar İddiası
Kitleleri Kazanmak, Kitleleri Örgütlemektir!
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yeni ilişkilerde; örgütlenmemize, faaBÖLÜM-3
içinde çalışmak, her gün yeni insanliyetlerimize kattığımız ilişkilerde;
Deriz ki; Tüm faaliyetlerimizin
larla tanışmak, bağ kurmak; bizi büözü, kitleleri devrim saflarına kaaidat ilişkilerinde; olanaklarını savaşa
yütecek, coşku ve dinamizm kazanzanmaktır. Onları örgütlemektir.
sunmasında; adımlarını attığımız,
dıracak, ufkumuzu ve dünyamızı büDevrim stratejimizin temeli de budur.
kurduğumuz halk örgütlenmelerinde
yütecek temel araçların başında gelir.
Öncü savaşı, silahlı propaganda kitsomutlanır.
Halka emek harcadıkça halkın
lelerin devrim saflarına katılmalarının
Kitle çalışması olmaksızın bir
bizi hiç de ummadığımız kadar saönündeki engelleri kaldırmak içindir.
devrimci faaliyet, ruhsuz bir faaliyete
hiplendiğini göreceğiz. Çünkü biz
Silahlı mücadelenin amacı, faşizm
dönüşecektir. Yapılan faaliyetler,
halka kurtuluş yolunu gösteriyoruz.
koşullarında halkı savaştırmanın, saÇünkü biz halk için adalet istiyoruz.
basit, sıradan bir işe dönüşecektir.
Çünkü biz halkımızı gerçekten sevivaşı halklaştırmanın zeminini oluşTV’miz yok, radyomuz yok, günyoruz.
turmak içindir. Devrimci politikalalük gazetemiz yok. Peki ideolojik
rımızın özü kitleleri faşizmin ideolojik
mücadele aracı olarak elimizde ne
İlke ve Kurallar
etkisinden kurtarmak ve devrime
Bizi İktidara Taşıyan
kazanmaktır.
Tüm faaliyetlerimizin özü kitleleri Değerlerdir!
Kitleleri örgütlemek, faşizme
devrim saflarına kazanmaktır.
Devrimci yaşam ilkeli, kurallı
karşı birleştirmek, savaştırmak
Onları örgütlemektir. Devrim
bir yaşamdır. Örgütsel işleyiş
devrim ve iktidar iddiamızın da
stratejimizin temeli de budur. Öncü ilke ve kurallar üzerinde şekilsomutudur.
İşte bunun için günlük pratik
savaşı, silahlı propaganda kitlelerin lenen bir işleyiştir. Kuralların,
hiçbir faaliyet kitle çalışmasının
disiplinin, hiyerarşinin olmadığı
devrim saflarına katılmalarının
önüne konulamaz, kitle çalışbir devrimcilik, devrimcilik deönündeki engelleri kaldırmak
ması yapmamanın gerekçesi yaiçindir. Silahlı mücadelenin amacı, ğildir; bunların olmadığı bir
pılamaz.
örgüt devrimci bir örgüt, devrim
faşizm koşullarında halkı
Çünkü dediğimiz gibi devrim
iddiası taşıyan bir savaş örgütü
savaştırmanın, savaşı
stratejimizin de, tüm pratik faaolamaz.
halklaştırmanın zeminini
liyetimizin özü de kitleleri kaDevrimci kurallarımız, dünya
zanmaktır. Bu ise kitlelere gitoluşturmak içindir. Devrimci
devrimci pratiğinin ve bizzat ülmektir. Onlara politikalarımızı
politikalarımızın özü kitleleri
kemiz mücadele pratiğinin degötürmektir. Günlük pratik her
faşizmin ideolojik etkisinden
neyimleridir. Bu deneyimlerde
faaliyetimizi kitleleri örgütlekurtarmak ve devrime kazanmaktır. emek vardır, bedeller vardır, yamede bir araca dönüştürmektir.
ratıcılık vardır, feda vardır.
Devrimci pratik, günübirlik işDevrimci ilkelerimiz, bizi biz yalerden ibaret olamaz. Bu dar pratiktir.
var?
pan değerlerdir. Dünya görüşümüzün,
Devrimci pratiğin özü kitlelerdir, onDergimiz var, kitabımız var, biz
kültür ve ahlakımızın, ideolojimizin,
larla kurduğumuz bağlardır, onlarla
varız...
eylemimizin
ifadesidir. Bu ilkeler
yürüttüğümüz çalışmalardır, onları
Düzenli okumaz-okutmazsak, kityön
verir
düşüncemize,
çalışmamıza
örgütlemek ve kazanmanın kendisidir...
lelere gitmezsek ideolojik mücadeleyi
ve
yaşamımıza.
Kitle faaliyeti soyut değil somuttur.
nasıl yayacağız? Politikalarımızı
İşte devrimci yaşam kurallarımız
Dağıttığımız dergi de ve bu derhalka nasıl taşıyacağız? Biz ne kadar
bunun içindir. Toplantı kurallarımız,
ginin örgütleyici olmasında; örgütkavramış olacağız?
gözaltı kurallarımız, bilgisayar kullediğimiz eylemlerde ve bu eylemlere
Korkmayalım! Kitleler bizi yelanım kurallarımız vb. bunun içindir.
kattığımız kitle sayısında; tanıştığımız
meyecektir. Kitlelere gitmek, onlar
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Yönetmek stratejik hedeflerde
ısrarcı olmak, sonuç almaktır.
Yönetmek, iddialı olmaktır.
Yönetmek, meşruluktur.
Yönetmek, iktidar olmaktır.
Peki biz nasıl yönetiyoruz?
Sorunun cevabı yukarıdaki başlıkların kendi pratiğimizde nasıl
somutlandığıdır.
Kendini yönetemeyen başkalarını
yönetemez.
Kendini yönetemeyen bir işi
yönetemez.
İşe önce kendimizi yönetmekle
başlayacağız.

Her İşimizde Önce İlke
ve Kurallarımızı
Belirlemeliyiz!
Madde madde, şunu şunu yapmayacağız; şunu şunu yapacağız diyeceğiz. Bu işimizi kolaylaştırır, yolumuzu aydınlatır. Bizi hatalardan,
yanlışlardan korur.
Devrimci kural ve ilke yoksa, şekilsizlik vardır. Burjuvazinin, düzenin
kural ve ilkeleri vardır. Devrimci
kural ve ilkeler yoksa devrimci iktidar
da yok demektir. Düzenin iktidarına
boyun eğmek vardır.
Devrimci kural ve ilke yoksa,
boşluk vardır. Bu boşlukları da düzen
ve onun ideolojisi hızla dolduracaktır.
Devrimci ilke ve kuralın olmadığı
yerde hedeflerimizi gerçekleştirmek,
sonuç almak, bir işi başarmak olanaklı
değildir.

İktidar İddiası;
Düzene Alternatif
Olmak,
Her Alanda Alternatifler
Yaratmaktır!
Her birimde insanlar, bizi yalnız
“duymamalılar”, doğrudan görmeliler.
Yalnız cezalandırmalar yapan, silahla
vuran değil, her konuda söyleyecekleri olan, iktidar iddiası olan, yıktığının yerine yenisini koyan bir örgüt
olarak tanımalılar.
Bu alternatif olmaktır.
Politikalarımızla, çözümlerimizle,

projelerimizle geleneklerimizle, adalet anlayışımızla, kültürümüzle, ideolojimizle, insan tipimizle, kurumlarımız, kurumlaşmalarımızla alternatif
olmaktır.
Halkı devrime ancak böyle kazanabiliriz.
Halk; bizi, ideolojimizi, kültürümüzü gerçek anlamda ancak böyle
tanımış olur.
Halk Meclislerimiz, Berkan
Abatay Spor Merkezimiz, Halk
Kütüphanelerimiz, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezimiz, Şenay-Gülsüman Halk
Bahçemiz, Halk Okullarımız, Rüzgar
Türbinlerimiz, Ferhat Gerçek
Yürütecimiz...
Bunun somuttaki ifadeleridir.
Bunları arttırmak, bunları büyütmek iktidar iddiamızdır. Bu adımlarımızda iktidarı, devrimi görmeliyiz.
Alternatif olmanın ifadesi ne istediğini bilmektir. Çözümsüz olmadığımızı bilmektir.
“Partimizin Türkiye halkları için
bir alternatif olması, kapitalizmle
sosyalizm arasındaki savaşta sosyalizmi savunmasındandır.
“Halkımızın her alandaki sorunları, çözümsüz değildir; (...) Partimizin
alternatif olması, emperyalizmi ülkemizden kovmayı, oligarşik diktatörlüğün yıkılmasını önermesindendir.
“Alternatifiz; çünkü yıktığımızın
yerine Devrimci Halk İktidarı’nı koyacağız; iktidarın niteliği değişmiş
olacaktır; sömüren azınlık değil, sömürülen çoğunluk yönetecektir.
“Alternatifiz; emperyalizmin nasıl
kovulacağını ve oligarşik diktatörlüğün nasıl yıkılacağını biliyoruz;
anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim
stratejisi temelinde, bütün halkı birleştirerek, kırlarda ve şehirlerde yürütülecek bir halk savaşıyla alacağız
iktidarı.” (DHKP Açıklaması, Sayı:
41 Tarih: 30 Mart 2009)
İşte bu anlayış yön vermeli atacağımız adımlara, pratiğimize, düşüncemize.

İktidar İddiası
Yönetmektir
Yönetmek nedir?
Vakıf olmaktır.

Organize etmektir.
Denetlemektir.
Çözüm üretmektir.
Birleştirmektir.
Eğitmek, emek harcamaktır.
Örgüt kurmak, kurumlaşmalar yaratmaktır.
Kadrolaştırmaktır. Örgütçü, yönetici insan yetiştirmektir.
Plan, program, disiplin ve hedeftir.
Doğru düşünmektir.
Kim olduğunu, ne istediğini unutmamaktır. Büyük, küçük tüm işlerini
bu gerçeği gözden kaçırmadan ele
almaktır.
Yönetmek; stratejik hedeflerde
ısrarcı olmak, sonuç almaktır.
Yönetmek; iddialı olmaktır.
Yönetmek; meşruluktur.
Yönetmek; iktidar olmaktır.
Peki biz nasıl yönetiyoruz?
Sorunun cevabı yukarıdaki başlıkların kendi pratiğimizde nasıl somutlandığıdır.
Kendini yönetemeyen, başkalarını
yönetemez.
Kendini yönetemeyen, bir işi yönetemez.
İşe önce kendimizi yönetmekle
başlayacağız!
Kendimizi tanıyacağız, neyi nasıl
ve ne kadar yaptığımızı bileceğiz.
Sınırlarımızı aşacağız. Önlemler
alacağız. Yöntemler geliştireceğiz.

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

İktidar İddiası
Kurmayca Çalışmaktır!
Bir yönetici, bir kadro düşünün
çalışma yaptığı alana vakıf değil.
İnsanları tanımıyor, kitleleri tanımıyor,
olanakları, koşulları bilmiyor.
Neyi hedefliyor?
Ne sonuç almak istiyor?
İhtiyaçlarımız ve sorunlarımız neler?
Geçmiş tecrübe ve birikimler nedir?
Tüm bunlara doyurucu cevaplar
veremiyorsak orada iddiasız bir çalışma var demektir.
Böyle bir çalışma tarzı hiçbir sonuç alamaz. Hiçbir sorun çözemez.
Boğulur, yorulur, yılgınlaşır ve düzene
dönmek kaçınılmaz olur.
Oysa biz kurmayca çalışmadan
söz ediyoruz.
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Yönetmek nedir?
Nedir kurmayca çalışma?
Örgütlü, hedefli, planlı, programlı
çalışmadır. Bunlar aynı zamanda bir
yöneticinin iktidar iddiasının somut
halidir.

Devrim ve İktidar
İddiası; Bitmez
Tükenmez Enerjimizin,
İnancımızın Kaynağıdır!

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

Bir yönetici düşünün; sürekli üretiyor, dinamik, canlı, sorumlu olduğu
her konuya, en ufak detayına kadar
vakıf. Çoğu zaman düşünürüz, “nasıl
haberi var”, “nereden biliyor” vb.
deriz. Ya da ne zaman baksak hep
ayaktadır, hep koşturur “hiç uyumaz
mı” deriz.
Bu dinamizmin kaynağında devrim ve iktidar iddiası vardır.
İnancı ve coşkuyu besleyen, devrim iddiasıdır.
Ancak devrim iddiasına, iktidar
hedefine sahip olanlar bu kavgada
halka ve kendi gücüne güvenenler,
sonuna kadar kararlı, inançlı olabilirler.

Devrim önderlerinin yaşamları,
Vakıf olmaktır.
pratikleri bunun en güzel örneklerini
Organize etmektir.
sunar bize.
Denetlemektir.
“Ateşi Çalmak” kitabını okumuş
Çözüm
üretmektir.
olanlar bilir; Marks’ın yeni bir şey
Birleştirmektir.
öğrenmek, bunu sömürülen, ezilen
Eğitmek, emek harcamaktır.
milyonlara ulaştırmak için nasıl
yanıp tutuştuğunu, aç kaldığını,
Örgüt kurmak, kurumlaşmalar
uykusuz kaldığını, şikayet etmediyaratmaktır.
ğini...
Kadrolaştırmaktır. Örgütçü,
Stalin’le ilgili kitap okuyanlar
yönetici insan yetiştirmektir.
bilir; en küçük ayrıntıdan en temel
Plan, program, disiplin ve hedeftir!
şeylere kadar nasıl her şeye vakıf
olduğunu, her ayrıntıyla nasıl özenle
larında, önlerinde olmaları; daha
ilgilendiğini...
20’li yaşlardan Türkiye devriminin
Lenin’in uzlaşmazlığı, polemikçi
önderi olması...
yanları, bıkmadan usanmadan tartışması, anlatması...
Dayımızın, “benim çocuğum, anChe’nin Küba’daki devrimin zanem, öğretmenim, özgürlüğüm, her
ferinden sonra yeni devrimler için
şeyimdir” dediği bir örgütü yaratması,
nasıl yanıp-tutuştuğu, Kongo’da,
Parti-Cephe’ye taşıması, PartiBolivya’da emperyalizme ve işbirCephe’yi dünya devrimci hareketinin
likçilerine karşı savaşı...
ideolojik önderi haline getirmesi...
Mahir’in, halkımızın hemen her
Tüm bunlar kaynağını devrim ve
kesiminin direnişinde; Karadeniz’de
iktidar hedefinde, sosyalizm inancında
fındık, tütün üreticilerinin, Ege’de
bulmaktadır.
tütün, madenlerde maden işçilerinin,
Kürdistan’da yoksul köylünün yanSÜRECEK...

İşçi Düşmanı Şükrü Genç'i Teşhir Etmeye Devam Edeceğiz...

Direnişimiz Zafere Kadar Sürecek!
Direnen Sarıyer İşçileri, 2 Eylül'de direnişlerinin
100. gününde açtıkları çay bahçelerinde halka neden
direndiklerini anlatırken CHP İstanbul İl Yönetiminden
İl Saymanı aşağı gelerek işçileri kışkırtmaya ve direnişi
provoke etmeye çalıştı.
İşçilerin astığı pankartlardan rahatsız olduklarını ve
kaldırmalarını istedi. İşçilerden kesin ve net bir cevap
aldı “hayır, çözün sorunu indirelim” dediler. Daha
sonra sesini yükselterek kışkırtıcı ve tehditkar konuşan
CHP İl Saymanı’nı işçiler; “Bu adam provokatördür” diyerek ajitasyon çekti ve
CHP İl Saymanı hızlı bir şekilde il binasına girdi.
CHP İl Saymanının ardından işçi düşmanı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç koruma ordusuyla koşarak CHP
İstanbul il binasına girdi. Direnen işçiler
slogan atarak ve ajitasyonlarla teşhir etmeye devam etti. 2 saat il binasında kalan işçi
düşmanı Şükrü Genç’i hiç susmadan protesto ettiler. Direnen işçiler çektikleri ajitasyonda “CHP İl Başkanı Murat
Karayalçın bizlere Şükrü Genç bizi dinlemiyor demişti. Ama bu gün 2 saattir ne
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konuşuyor içeride. Biz biliyoruz seçim, seçimde kurtaramaz sizi. Sizler işçi düşmanlığı yapıyorsunuz.
Halkımız size oy vermeyecek. Hepiniz aynısınız. Bütün
partiler aynı, siz solcu değilsiniz. Biz haklarımızı alana
kadar direnmeye devam edeceğiz. Bizim kaybedecek
bir şeyimiz yok ama sizin çok” dedi. İşçi düşmanı
Şükrü Genç geldiği gibi polis ve koruma ordusuyla
koşarak kaçtı. İşçiler bir süre daha slogan atmaya
devam etti ve eylemlerini bitirdiler.

EMPERYALİZM, 60 MİLYON İNSANI VATANINDAN SÜRGÜN ETTİ!

Ethem Sarısülük'ün Katili Serbest!
Faşist Devlette İşkencenin, Katliamın Cezası Yok!

ADALETİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ!
ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR
Ethem Sarısülük, Haziran
Ayaklanması’nın ilk günlerinde
Ahmet Şahbaz isimli polisin doğrudan
hedef alması sonucu, dünyanın gözü
önünde katledildi. Katili 1 Haziran
2013 tarihinde tutuklanmak yerine
7 Temmuz 2014 tarihinde davanın
6. duruşmasında tutuklanabildi.
Devlet yaklaşık bir yıl boyunca
halk düşmanı katil polisi aklamak,
korumak için çalıştı. Ethem
Sarısülük’ün vurulduğu ana ait kamera görüntüleri bulunmasına karşın,
polisin kimliği uzun süre gizlendi.
Emniyet Müdürlüğü, polisi terfi eder
gibi görev yerini değiştirdi. Savcılığa
ismini ise ancak 18 Haziran 2013'te
bildirdi. İfadesinin alınması için 24
Haziran 2013’te savcılığa getirildiğinde “meşru müdafaa” gerekçesiyle
serbest bırakıldı.
Otopsi raporuna göre, Ethem 4.8
metreden 9 mm’lik mermi çekirdeğinin
başına isabet etmesi ile vurulmuştu.
Bilimsel raporlarda da, polis dönerken
değil, Ethem ile yüz yüze iken silahı
ateşlediğini aktardı. Buna rağmen iddianame, “kasıt olmadan meşru müdafa sınırının aşılması suretiyle adam
öldürmek” suçundan bir yıl dört aydan
beş yıla kadar hapisle cezalandırılması
istemi ile hazırlandı. Tabi davayı açan
savcıda hızla ödüllendirildi. Ne tesadüftür, savcı Veli Dalgalı daha sonra
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar
Bürosu’nun başına getirildi.
Dava açıldığında da aklama çabaları bitmedi. Katil polis mahkeme
önüne çıkartılmak istenmedi.
Şanlıurfa'ya tayin edilerek mahkemeye katılımı engellendi.
Davanın halka kapalı yapılmasına
karar verildi. Yani halk mahkeme
salonlarına "güvenlik" gerekçesi ile
alınmadı. Katil polis, kendini aklamak

için sahte belgeler de düzenledi.
Ahmet Şahbaz mahkemede yaptığı
savunmada kaçtığı sırada kendisine
taş atıldığını ve yaralandığını savundu. Hatta çağırılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve
16 gün iş göremez raporu aldığını
söyledi. Fakat polisin olayda yaralandığına dair aldığı üç ayrı sağlık
raporunun sahte olduğu anlaşıldı.
Ankara Tabip Odası raporları düzenleyen doktorlar hakkında da disiplin soruşturması başlattı. Öte yandan, katil polis hakkındaki idari soruşturmada, sadece 24 ay kıdem durdurma cezası verildi.

Ethem'in Katili Sadece
1 Yıl 2 Ay Tutuklu Kaldı
Katil polis 3 Eylül 2014 tarihinde
“olası kasıtla adam öldürmek” suçundan 21 yıl hapis ile cezalandırılmıştı.
Mahkeme bu cezayı "suç işlenirken
kamu görevine ait araç ve gereçleri
kullandığı" gerekçesiyle cezayı 28
yıla yükseltti ve "haksız tahrik" nedeniyle cezanın üçte ikisini indirerek,
cezayı 9 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme
daha sonra takdiri indirim de uygulayarak, katili sadece 7 yıl 9 ay 10 gün
ile cezalandırdı. Bu ceza onaylanırsa
dahi, katil sadece 4 yıl 10 ay yatacak.
Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi,
davayı usul yönünden bozdu ve davayı aynı mahkemeye geri gönderdi.
Dava mahkemeye geri gelir gelmez,
katil polis Ahmet Şahbaz, mahkemeye
başvurarak can güvenliğinin olmadığı
gerekçesiyle davanın nakli için Adalet
Bakanlığı’na başvurulmasını istemişti.
Ankara Valiliği de şu gerekçeyle davanın naklini istemişti:
“Tutuklu olarak yargılanmakta olan
Sanık Ahmet Şahbaz duruşma sırasında
bazı marjinal gruplar tarafından şiddet
uygulanabileceği adliye çevresinde
yasadışı gösteriler yapılabileceği, adliye binasına ve güvenlik kuvvetlerine
karşı saldırıda bulunulabileceği, mahkeme heyetinin baskı altına alınabileceği, sanığın cezaevinde ve adliyede,

cezaevinden adliyeye getirilip götürülmesi sırasında kargaşa çıkarılabileceği, saldırıya uğramasının, kaçırılmaya ve öldürülmeye çalışılmasının
muhtemel olduğu, alınan güvenlik tedbirlerine rağmen öngörülemeyen ve
kamu güvenliğini ciddi olarak ihlal
edebilecek infial yaratabilecek müessif
olaylar çıkabilir.”
Bu talepler sonunda dosya,
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderildi.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, güvenlik
gerekçesiyle davanın Aksaray Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülmesine
karar verdi. Bu karardan sonra Ankara
6. Ağır Ceza Mahkemesi, normalde
davada hiç bir işlem yapmayarak
dosyayı olduğu gibi Aksaray’a göndermesi gerekiyordu.
Ancak 6. Ağır Ceza Mahkemesi
dosyayı Aksaray'a göndermeden önce
Ahmet Şahbaz ile ilgili tutukluluk durumunu inceledi ve polisin tahliyesine
karar verdi. Bunu yaparken mağdur
tarafa hiç bir tebligat yapılmıyor. Haber
verilmiyordu... Aksaray Ağır Ceza
Mahkemesi’nin vermesi gereken kararı
kendisi vererek yetki gaspı yapıyor.
Ethem Sarısülük davası, devletin
katil polisleri aklamak için nasıl bir
çaba içerisinde olduğunu, mahkemelerin polis teşkilatından farklı davranmadığını gösteren davalardan sadece bir tanesidir. Haziran
Ayaklanması şehitlerinin davasının
tümünün durumu budur. Ya da 7’den
70’e katledilen halk çocuklarının tümünün durumu bundan farksız değildir. Roboski, Suruç, Ceylan Önkol,
Berkin Elvan, Günay Özarslan katliamlarında böyleydi... Fail devletse,
katiller serbest mi kalacak?
Hiç kimse bunu beklemesin, yapılanlar katledenlerin yanına kar kalacak sanılmaktadır. Kalmayacak.
Katledilenler, yitip gitmiyorlar...
Arkalarında hesap soracak gücü ve
halkı yeniden yaratıyorlar... Çaresiz
bırakmaya çalışıyorlar bizi ama çaresiz değiliz. Her şart altında hesap
soracağımız kararlılığın içersindeyiz.
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Kumar Kardeşinizin Cebindeki Parayı Çalmaktır

Emperyalistler Para Makinaları ile
Halkın Cebindeki Son
Kuruşlarını da Gasp Ediyor

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015
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Kapitalist düzendeki çürüme ve
yozlaşma yaşamın her alanına yansır.
Bencillik, çıkarcılık, yolsuzluk, hırsızlık, her türden ahlaksızlık devletin
bütün kurumlarında mevcuttur.
Burjuvazinin “şans oyunları” dediği
kumar da bunlardan biridir.
Yoksulluk arttıkça, umudunu kumara, çekilişlere bağlamak gittikçe
daha yaygın bir duygu haline getirilir.
Halk, içinde bulunduğu yoksullukla
sürekli bir boğuşma içindedir. Ama
ne yaparlarsa yapsınlar, yoksulluktan
kurtulamazlar. Bu nedenledir ki,
“daha iyi bir yaşam”, geniş halk
kitlelerinin hiç bitmeyen özlemi durumundadır. Yoksulluğun, işsizliğin
çözümü ve daha iyi bir yaşam elbette
mücadele ve nihayetinde sömürü düzeninin yıkılmasıyla gerçekleşebilir.
Fakat kapitalist sistem, kitleleri mücadeleden uzaklaştırmak için, yoksulluktan kurtuluş umudu olarak,
emeksiz para kazanmayı özendirir.
Kumar, emeksiz para kazanmanın
ve kitleleri yozlaştırmanın yollarından
sadece biridir. Kumarla, suni bir
hayal dünyası yaratılır ve kitleler
sahte umutlarla oyalanır, sorunlarının
kaynağının bu sistem olduğu düşüncesinden uzaklaştırılır. Böylece kendi
benliğini yitirmesi, çevresine yabancılaşması sağlanır.
Ekonomik ve sosyal bunalımın
arttığı, çözümsüzlük ve yoksulluğun
derinleştiği dönemlerde toplumun
büyük çoğunluğu şans oyunları ile
umut arayışına yönelir. Bu yönlendirme basın ve TV aracılığıyla özellikle körüklenir. Her sokak başındaki
iddaa bayileri, büfelerde de sigara
ve çikolatanın yanında Spor Toto
kuponları, at yarışları, piyangolar,
kazı kazanlar, TV’lerde çok da masum
görülen, gösterilen yarışma programları ile kumarı hayatımızın içine
sokarlar. Televizyonlarda, haftanın
hemen her günü, günün her saati insanların kumar oynamaları için programlar düzenleniyor. Bir gün On

Numara, diğer gün Şans Topu, ertesi
gün Süper Loto, daha sonra Sayısal
Loto diye devam ediyor. Ayda üç
kez Milli Piyango çekilişi yapan
Milli Piyango İdaresi, Spor Loto ve
Spor Toto’yla beraber, Altılı
Ganyan, Kazı Kazan ve İddaa ile
birlikte haftanın hiçbir anını boş bırakmıyor.
***
Okmeydanı Halk Meclisi kahvehaneciler ile bir toplantı yaptı...
Toplantının konusu kahvehanelerde kumar oynatılmasıydı.
Toplantıda görüldü ki, “büyük
ya da küçük” her kahvede kumar
oynatılmaktadır.
Yine her kahvehanede emperyalist
tekellerin, halkın cebindeki bozuk
paralarına dahi el koyduğu para makinesi denen kumar makineleri bulunmaktadır.
Kahvecilerle yapılan toplantıda
sigarasına ya da küçük miktarda paralarla oynanan “oyunlar”ın yine
para makinalarının mazur görülmesini
isteyenler oldu. Bunu da ekonomik
durumun bozukluğu, ekmek parası
gibi gerekçelere dayandırıyorlar...
Hemen belirtelim; kumarla, uyuşturucuyla, fuhuşla “ekmek parası”
kazanılmaz...
“Ekmek” demek, emek demektir.
Emek, onurdur... Oysa kumar ile
“emek”, “onur” kavramları asla yan
yana konulamaz.
Kumar oynamak asalaklıktır...
Kardeşinin, arkadaşının, komşusunun
cebindeki paranın çalınmasıdır.
Bir kahvehanede bir masa etrafında oturup kumar oynayan 4 kişiyi
düşünün; kimdir bunlar? Aynı mahallenin insanlarıdır. Birbirlerinin arkadaşıdır, komşusudur, akrabasıdır,
hatta kardeşidir...
Masada kumar oynayanların biri
ütmüşse diğeri ütülmüştür. Ütülenin
verdiği para evinin kirasıdır, elektrik
faturasıdır, çoluğunun çocuğunun nafakasıdır...

Ağlayanın malı gülene hayır etmez
der halkımız... Komuşusunun, arkadaşının evinin nafakasını kumarda
kazanan kişi o para ile ne yapabilir?
Kahve sahiplerine ve kumar oynayan insanlarımıza soruyoruz;
Kumarda kazandığınız para ile çocuğunuza üst-baş alabilir misiniz?
Gönül rahatlığıyla bir markete girip
yiyecek alıp evinize götürüp çoluğunuza çocuğunuza yedirebilir misiniz?
Ya da bir hastanızı tedavi ettirebilir
misiniz?
Kumarda üttüğünüz o paralarla
içiniz rahat olarak ne yapabilirsiniz?
Hiçbir şey...
Oysa bir hastanız olsa kumarda
parasını üttüğünüz komşunuza gitseniz son kuruşuna kadar hiç düşünmeden verip yardımcı olurdu.
Evinizde ekmeğiniz kalmasa komşunuzdan alırsınız...
Kumar ile insan ilişkilerinin birbirine ne kadar yabancı olduğunun,
kumarın insanları ne kadar yozlaştırdığının farkında mısınız?

Büyük Küçük Kumar
Hiçbir Şekilde
Meşrulaştırılamaz
“Buna kumar denmez ki, arkadaşlarla aramızda sigarasına vakit
geçirmek için oynuyoruz” deniyor.
Vakit geçirmek için arkadaşınızın
sigara parasını; kumarda ütmeniz mi
gerekiyor? Arkadaşınızdan sigara isteseniz zaten size bir paket alıp verir.
Kendi sigarasını paylaşır. Bunlar arkadaşlık, komşuluk, dostluk, ilişkilerinin özünde vardır...
Kumar bütün bu değerleri yok
eden kapitalizmin yarattığı bir hastalıktır. İnsanlığın, arkadaşlığın, dostluğun, komşuluğun çürümesidir...
Devrimciler örgütlü oldukları mahallelerde; kumar gibi insanlık değerlerini tüketen yozlaştırma saldırılarına izin veremez.
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Para Makineleri
Emperyalist Tekellerin
Halkın Cebindeki
Son Kuruşuna Kadar
Sömürmek İçin
Kullandığı
Kumar Araçlarıdır!
Halk Meclisi toplantısında bazı
kahvehane sahipleri “para makineleri
kalsa olmaz mı” diye Meclis Kararı’nı
esnetmek istedi.
Yine şöyle bir yanlış anlayış içindeler; “Biz kahvehanelerden kumarı
kaldırırsak, para makinelerini koymazsak bu seferde başka mahallelere
gidip orada oynarlar...”
Bu, dürüst olmayan kabul edilemez bir gerekçedir. Ne diyorsunuz;
başka mahallelere gidip kaybedeceğiniz parayı biz mi alalım diyorsunuz.
Bunu da iyilik yapmış gibi söylemek
doğru değildir.
Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz;
mahallelerimizdeki kahveciler de bizim insanlarımızdır. Halkımızın bir
parçasıdır. Oturup çayını içtiğimiz,
selam verdiğimiz, sohbet ettiğimiz
mahallemizin esnaflarındandır. Kumar
oynayanlar da oynatanlar da mahallemizin insanlarıdır...
Biz insanları birbirine, hatta kendi
özüne yabancılaştıran, yozlaştıran
kumar oyununun halkımıza zarar
vermesine izin veremeyiz...
Kumar halkımızı çürütüyor. Hiçbir
kahveci “ekmek parası” diye kumar
oynatmayı savunmasın...
Kahvecilere diyoruz ki; gün boyu
yoğun emeğinizle kazandığınız kazançlara, kumarın zehirli parasını
karıştırmayın. Kumardan gelen paralar bizim mahallemizdeki yoksul
halkımızın parasıdır...
Sigarasına oynuyoruz diye kumarı
masumlaştırmayın, meşrulaştırmayın...
Kumarda para kaybeden kişi kapı
komşunuzdur, arkadaşınızdır, belki
de kardeşinizdir. Onların çocuklarının
rızkıdır. O rızkı alıpta kendi ailenize
rızık mı yapacaksınız?
Uyuşturucu, fuhuş, kumar emperyalizmin, faşist düzenin yarattığı
pisliklerdir. Bu pisliklere karşı mücadelemizde bize omuz verin.

Yardımcı olun...
Biz kendi ailemizden, sokağımızdan, mahallemizden sorumluyuz öncelikle. Mahallemizde kumarın kökünü kazımalıyız...
Halk Meclisleri olarak ülke çapında
uyuşturucuya, fuhuşa, hırsızlığa, kumara
karşı ülke çapında mücadele ediyoruz...
Her yerde karşımıza faşist
AKP’nin polisi çıkıyor... Uyuşturucu
çeteleri çıkıyor...
Bu uğurda şehitler verdik...
Kumara ilişkin aldığımız kararlarımızın hayata geçirilmesinde halkımızın bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Esnaflarımızın yardımcı olmasını istiyoruz.
Kumar oynayanlar her seferinde
bir daha oynamayacağım diye tövbe
ederler. Onlar da bilirler, çünkü kumar ocaklar söndürür...
Kahvehane sahipleri hiçbir gerekçenin arkasına sığınmadan bu mücadelemizde bize destek vermelidir...
Bugün kahvehanelerin hemen hepsinde para makinası vardır. Para makinası kumar değil, oyun makinası
diye masumlaştırılıyor.
Hayır, kumar makineleri kumarların en tehlikelisidir...
Birincisi bu makinalar emperyalist
tekellerin makinalarıdır...
Hem de “şans oyunu” adı altında
kumarın yasallaştırılmış halidir...
Üstelik kumarı küçük yaştaki çocukların dahi oynayabildiği seviyeye
indirmiştir para makineleri...
Para makinasının sahipleri emperyalist tekellerdir. Kahvehanelere bırakarak kumarı en ücra köşelere kadar
taşımaktadır... Emperyalist tekeller bu
makinelerle halkın cebindeki en küçük
paralara kadar göz dikmiştir. Tüm kumar oyunlarında olduğu gibi para makinalarında da kazanma şansı sıfırdır...

Kumarı Teşvik Eden
Devlettir!
Halkımızı Sahte
Umutlarla
Uyuşturmasına
İzin Vermeyeceğiz!
Yasalara göre, Türkiye'de kumarhane açılması yasaktır ve kumarhane

açana ve oynatana hapis cezası vardır.
Fakat kumar, "şans oyunları" adı altında yasallaştırılıp, masumlaştırılarak
bizzat devlet eliyle oynatılmaktadır.
Kumar sadece kağıt üzerinde yasadışıdır. Devlet eliyle oynatılan sanal
kumarlarda Türkiye 1 milyar dolarlık hacimle dünya üçüncüsüdür.
Devlet, kumar ve şans oyunlarını
yozlaştırma politikasının bir aracı
olarak kullanır. Özellikle emekçiyoksul semtlerde, gecekondu mahallelerinde kıraathanelerin, “kulüp”lerin
çoğalması, “küçük çaplı” kumarın
adeta masumlaştırılıp, meşrulaştırılması bu politikanın sonucudur.
Türkiye Cumhuriyeti’ne gelmiş
geçmiş kumara en büyük yatırımı yapan AKP iktidarıdır. İstatistiklere göre;
Milli Piyango İdaresi’ne bağlı şans
oyunlarının satış gelirleri, AKP'nin
iktidarda olduğu son 10 yılda 4 kat
artış göstermiş ve Türkiye’de Milli
Piyango’dan İddaa’ya, Ganyan’dan
Loto Toto’ya varıncaya kadar şans
oyunu adı altında kumarda dönen
para 9 milyar doları bulmuştur.
Şans oyunları bayileri, dağ başındaki bir köyden şehrin en dışındaki
gecekondulara kadar yayılmış durumdadır.
Devletin Maliye
Bakanlığı’na bağlı Milli Piyango,
Spor Toto, Süper Loto, Sayısal
Loto, Hemen Kazan, Şans Topu,
İddaa, Müşterek Bahis, Ganyan,
On Numara gibi bahis oyunları her
geçen gün yaygınlaşıyor. Özellikle
futbol maçlarına bahis yapılarak oynanan "İddaa" oyunu futbolu bir
“kumar aracına” dönüştürdü. Milli
Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,
Spor Toto Genel Müdürlüğü, Türkiye
Jokey Kulübü... vb. kurumlarla bizzat
devlet eliyle oynatılan kumarlardır.
Amaç “şans oyunları” adı altında
sahte umutlarla halkımızı mücadeleden uzaklaştırmaktır...
Kahvehanelerdeki sigarasına
oyunlardan, para makinelerine, at
yarışlarından “şans oyunları”na kadar
hiçbirisine, mahallelerimizde izin
vermeyeceğiz... Kimse bunları ekmek
parası diye meşrulaştıramaya çalışmasın...
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SORUDA

ğit öncüleri olan devrimcileri katletmektedir.
Örneğin polis, asker sokaklarda çocuklarımızın beynini sokağa akıtmaktadır.
Haziran Ayaklanması’nda, 68 Ekim Kobane eylemlerinBilgi Tarihten, bilimden,
de onlarca insanımız polis
önderlerimizden, geleneklerimizden
tarafından katledilmiştir.
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
İşkence karakolları aşıp, sokaklara taşmıştır artık. İnsan
“Halkın Güvenliği”
Hakları Vakfı’nın verilerine göre
2003-2011yılları arasında 121 “faili
Denilince Ne
meçhul” cinayet işlenmiştir. 388 kişi
Anlaşılmalıdır?
polis ve jandarma tarafından infaz
Bu düzende Halkın
edilmiştir. En son Günay Özarslan
kaldığı evde polis tarafından “çatışGüvenliği
maya girdi” denilip infaz edilmiştir.
Neden Yoktur?
Mahallerde iktidarların beslediği
“Halkın Güvenliği” denilince;
uyuşturucu ve fuhuş çeteleri artık halhalkın 24 saat boyunca hiçbir karşıt
kın kendisini tehdit eder duruma gelgüç tarafından baskı-zor yöntemlerimiştir. Gençlerimizi uyuşturucu ve fune vb. maruz kalmadan, günlük yahuş batağına çekmek istemektedirler.
şamını (iş, eğitim, sosyal- kültürel etHırsızlıklar artmış, halkın malınakinlikleri, dinlenme vd.) esenlik içincanına kasteder duruma gelmiştir.
de sürdürmesinin sağlaması anlaşılır.
İşte, özetle halkın güvenliğini tehdit
Günümüz koşullarında, emperSayı: 486
edenler bunlardır
yalizmin ve işbirlikçi oligarşinin çifYürüyüş
te sömürüsü altında, yeni-sömürge ve
Oligarşinin Polis,
13 Eylül
faşizmle
yönetilen ülkemizde halkın
2015
Asker vd.leri Halkın
hiçbir kesiminin güvenliği yoktur.
En başta can güvenliği olmak üzere
Güvenliğini Neden
barınma, iş, eğitim, seyahat ve dinAlmaz, Alamaz?
lenme güvenliğinden yoksundur halAlamazlar, çünkü halkın güvenlikımız.
ğini öncelikli olarak tehdit edenler
Emperyalizm, oligarşi ve onların
bunlardır. Sözde polis, asker “halkın
faşist düzeni halka karşıdır. Hepsi de
güvenliği”, “Mutluluğu-huzuru” için
halka karşı örgütlenmiş ve halkın
vardır. Bu ise kocaman yalandan
kendilerine karşı isyanını, ayaklanbaşka bir şey değildir.
masını bastırmak, sindirmek, susturHalka işkence edenler, halka zulmak için elinden geleni yapmaktadır.
medenler halkın güvenliğini de alKitle katliamları, infazlar, kayıplar, famazlar, alamazlar! Onların görevi
şist iktidarların ve faşist çetelerin
halkın güvenliğini almak değil, bursaldırıları; onyıllardır ülkemizin gerjuvazinin çıkarını, karını, maçeğidir. Bu nedenledir ki bu düzende
lını-mülkünü yani özel mülkihalkın güvenliği yoktur!
yeti korumaktır.
yargının büHalkın Güvenliğini tünüMahkemeleri,
de bu amaçla vardır. Bu ülTehdit Edenler Kimlerdir?
kede adalet yoktur. Halka işkence edenler, onu her gün soHalkın güvenliğini en başta tehdit
yanlar, yolsuzluk rüşvet bataeden ülkemiz ve dünya halklarının baş
ğına batanları, bir gün hapisdüşmanı ABD emperyalizmi ve onun
hanede yatmazken, oligarşiülkemizdeki işbirlikçisi oligarşidir.
nin- AKP yargısı bunları yarEmperyalizm ve oligarşi; her gün sogılamazken, halka-halkın evkakta, işte, evde, okulda, hapishanelatlarına herhangi bir nedenden
lerde, dağlarda halkımız ve halkın yi-

Halkın Güvenliği

1-)

3-)

2-)
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dolayı on yıllarca ceza verebilmektedir.
Kısacası, oligarşinin hiçbir kurumu halkın güvenliğini almaz, alamaz!.. O kurumlar zaten halka baskı
kurmak için oluşturulmuş kurumlar.
“Halkın Güvenliği” Sorun, esasen
bu kurumlara karşı güvenliğinin sağlanması sorunudur.

4-) Halk Kendi
Güvenliğini
Nasıl Alacak?
Polis, asker vb. oligarşinin kolluk
güçleri halkın güvenliğini almaz alamaz dedik. Bu noktada halkın güvenliği nasıl ve kimler tarafından
alınacak? Tüm halk kendi öz örgütlülükleri olan Halk Meclisleri aracılığıyla kendi güvenliğini almalıdır.
7’den 70’e genci yaşlısı, çocuğu engellisi kısacası halkın her kesimi faşist teröre karşı bulundukları mahallelerde kendi öz güvenlik örgütlenmelerini yaratmalıdırlar.
Bu noktada polise, askere ihtiyaç
yoktur! Örneğin uyuşturucu çetelerine karşı halk, mahallelerde etkin mücadele edebilir. Uyuşturucu satıcıları-torbacılar günün belli zamanlarında atılan devriyelerle bulunup, halka
teşhir edilip, orada kurulan, Halk
Mahkemeleri’nde suçuna göre cezalandırılabilir.
Hırsızlığa karşı geceleri nöbet tutulabilir. Yakalanan hırsızlar, yine
halk tarafından suçunun durumuna
göre cezalandırılabilir. Bu listeye polis saldırıları, sivil faşist çetelerin
saldırılarına karşı halkın güvenliğinin
alınması da eklenmelidir.
Elbette halk bunu kendi meşrulu-

Oligarşinin hiçbir
kurumu halkın
güvenliğini almaz,
alamaz!
O kurumlar zaten halka
baskı kurmak için
oluşturulmuş kurumlar!
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Tüm halk kendi öz örgütlülükleri
olan Halk Meclisleri aracılığıyla
kendi güvenliğini almalıdır. 7’den
70’e genci yaşlısı, çocuğu engellisi kısacası halkın her kesimi faşist teröre karşı bulundukları mahallelerde kendi öz güvenlik örgütlenmelerini yaratmalıdırlar.
ğuna inanarak yapmalıdır. Ona bu
meşruluğu sağlayacak olan da biz
Cepheliler’iz.

5-) Halk Meclisleri’nin
Güvenlik Komiteleri
Olmalı mıdır?
Halk Meclisleri, halkın kendi öz ve
meşru örgütlenmeleridir. Halk
Meclisleri aracılığıyla kendi kararını
kendisi almakta, kendi kendisini yönetme becerisini kazanmaktadır.
Halk Meclisleri aracılığıyla mahallelerdeki halkın kimi sorunları
çözüme kavuşturulmaktadır. Halkın
güvenlik diye bir sorunu da vardır.
Nasıl ki halk, Halk Meclisleri aracılığıyla kimi sorunlarına çözümler
bulabiliyorsa, halkın güvenliği sorununa da Halk Meclisleri’nin bir organı
olacak olan Güvenlik Komiteleri aracılığıyla çözümler bulunabilir.
Güvenlik Komiteleri, halkın can
ve malının tehdit altında olduğu ve faşizm saldırılarının arttığı bu dönemde elzemdir.

6-) Bu Güvenlik
Komitelerine Asıl
Olarak Halkın Katılması
Neden Önemlidir?
Halk Meclisleri halktan oluşur
dedik. Güvenlik Komiteleri de elbette
halktan oluşacaktır.
Ayrımsız halkın her kesimini kendi güvenliğini alması için Halk
Meclisleri’nin bir alt komitesi olan
Güvenlik Komiteleri’nde buluşturmalıyız.
Güvenlik Komiteleri’nin meşruluğunu kavratmalıyız.
Halk topyekün, Güvenlik
Komiteleri aracılığıyla kendi güvenliğini oligarşinin polisinden, aske-

rinden vb. daha iyi alabilir.
Sonuçta halkın dahil olmadığı hiçbir örgütlenme düşünemeyiz. Mahallelerimizde kuracağımız
Güvenlik
Komiteleri’ni de bu şekilde
görmeliyiz.

7-) Bu Güvenlik
Komiteleri’nin İşleyişi
Nasıl Olacak?

Güvenlik Komiteleri halktan oluşmaktadır. Halkın her kesimi Güvenlik
Komiteleri içinde yer alırlar.
Elbette halkın her kesiminin yer
aldığı Güvenlik Komiteleri’nin bir
programıda olmalıdır. Örneğin, belirli
aralıklarla toplantı yapıp, güvenliğini tehdit eden gelişmeleri değerlendirip kararlar alabilmelidir. Güvenlik
Komitesi.
Örneğin; toplantılarda artan hırsızlığa karşı geceleri nöbet tutma
kararı çıkmışsa kimler nöbet tutacak
nöbet sırasında yakalanan hırsızlara
neler yapılacağı, yapılacak toplantılarda belirlenmelidir. Ki örnekteki durumla karşılaşınca, neler yapılacağı
önceden bilinmiş olur böylelikle.

8-) Güvenlik
Komiteleri’nde Halk
Kendi Güvenliğini
Alırken Nelere dikkat
Etmelidir?
Güvenlik Komiteleri’nde halk
kendi güvenliğini alırken öncelikle
dikkat etmesi gereken şey; o mahalledeki halkın canı ve malı olmalıdır.
Ve elbette kendi güvenlikleride.
Örneğin mahalleye faşist çetelerin
saldırısı oldu. Anında elde ne varsa
(taş, molotof, sopa vb.) karşılık verip,
mahallenin güvenliğinin alınması için
en uygun yerlere barikatlar kurulmalıdır. Bunu örneğin polis saldırısı, sivil faşistlerin saldırısı vb. saldırılar için
de düşünebiliriz. En temelde Güvenlik
Komiteleri’nin bakışı, halkın, mahallenin güvenliğini almak olmalıdır.

9-) Halkın Güvenliği için
Halk Milisleri

Oluşturmak
Gerekli midir?
Evet, gereklidir! Milisler, halktan
oluşan yerel güçlerdir. Mahalleleri,
halkın durumunu, düşman güçlerinin
nerelerden saldırabilecekleri veya
düşman güçlerinin merkezi yerlerini
vb. en iyi halk milisleri bilirler. Halk
Milisleri, halktan oluşmaları ve halkın milisleri olmaları yanıyla avantajlıdırlar.
Mahallelerde halkın can ve malını, güvenliğini koruyacak; düşman
saldırısına eldeki tüm imkanlarla direnip ve düşman güçlerini mahalleden
püskürtecek olan Halk Milisleri’dir.
Bu yanıyla halkın güvenliğini almada, halk milisleri vazgeçilmezdir.

10-) Halkın Güvenlik
Kaygısı Yaşamayacağı
Tek Düzen Devrimci
Halk İktiarıdır! Neden?
Devrimci Halk İktidarı, halkın
kendi kendisini yönettiği bir iktidardır. Yani iktidarda halk vardır.
Devrimci Halk İktidarı’nda; ülkenin
ve halkın güvenliğini Halk Ordusu ve
Halk Milisleri sağlayacaktır.
Halkın ordusu; üretime, yönetime
katılacaktır. Halkla iç içe yaşayacak, bugünkü gibi halktan kopuk olmayacaktır. Temel amacı ise; Madde
96- “Gücü ve kaynağını halktan alan
Cumhuriyet Ordusu halk iktidarını
her türlü halk düşmanı sabotajlara,
emperyalist saldırılara karşı koruyan
savunma
ordusudur”
(Halk
Cephesi’nin Hazırladığı Halk
Anasayası Taslağı Sy. 73)
Halk Milisleri’nin görevi ise;
Madde 104- “Güvenlik örgütü
a) Halkın güvenliğini esas olarak
halk milisleri sağlayacaktır. Karşı
devrimcilerin, halk düşmanlarının
ve diğer suçluların halka karşı eylemlerinin engellenmesi, faaliyetlerinin açığa çıkarılarak yakalanmaları
için uzmanlaşmış, bir güvenlik örgütü de oluşturulur.” ( A.g.y Sayfa 75)
Devrimci Halk İktidarı’nda, Halk
Ordusu ve Halk Milisleri’yle halkın
güvenliği alınacak, devrim büyütülecektir!
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Röportaj

“Patron Sendikacılığı Anlayışı DİSK’te Tamamen Kökleşti!
İşçilerle İşçi Meclisleri’ni Örgütleyerek
Mücadelemize Devam Edeceğiz!
Enerji-Sen Sendikası’ndan İstifa Edeceğiz!
Bu Anlayışla Birlikte Yürümeyeceğiz!”
Eneriji-Sen Üyesi Ali Çakır
ile Yapılan Röportaj:
Yürüyüş: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ali Çakır: Ben Ali Çakır. DİSK
Enerji Sen disiplin kurulu üyesiyim.
Şimdiye kadar iki direniş yaşadım.
İlk direnişimizi 400 civarında işçiyle
yaşadık. İkinci direnişimi işe başladıktan 1 ay sonra 3 kişiyle yaşadım.
2 ay sonunda zaferle sonuçlandıran
bir işçiyim.
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Yürüyüş: Sendikada genel
kurula kadar yaşanan süreci
anlatabilir misiniz, neler oldu?
Ali Çakır: 2013 Genel Kurulu’ndan sonra yönetim anlayışı tamamen halkevi siyaseti güdümünde
olan işçilerin komite kurma isteğini
ve işçi iradesini reddeden, merkez
Arzu Çerkezoğlu anlayışıyla devam
ederken yönetimden ayrılan arkadaşlarımız oldu. En son 3 ay önce
genel başkanın TV lere yansıyan
AVM’lerde taciz vakası ve ahlaksızlığı biz işçilerde bardağı taşıran
son damla oldu. Bunun üzerine mevcut 3 yönetici ve işçilerin oluşturduğu
komite sendikaya el koydu. Sendikaya
yeni bir yer tutuldu işçiler tarafından
ve 6 Eylül Pazar günü için Genel
Kurul kararı alındı.
6 Eylül’e kadar işçilerle yapılan
toplantılarda, tamamen işçilerin oluşturduğu işçi iradesinin yarattığı ortak
listemizi oluşturduk.

Yürüyüş: Kısa süre önce EnerjiSen’de bir genel kurul yapıldı,
neler yaşandı anlatabilir misiniz?
Ali Çakır: 5 Eylül sabahı seçimle
ilgili son hazırlıklarımızı tamamlarken,
başkan adayımız Mustafa Bozali,
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HDP’den bir
kişinin ESP’ye
gelerek yönetim içerisinde
Halk Cepheliler’in olamayacağını, ESP’nin
nasıl Halk Cephesi ile yan
yana gelebildiğini, doğuda
1.000 civarı
Enerji-Sen
üyesinin olduğunu, Halk Cephesi’nin
doğuya giremeyeceğini söylemesi üzerine, ESP’nin konuyla ilgili sorumlu
kişinin Mustafa Bozali olduğunu, onunla görüşülmesi gerektiğini söylemesi
üzerine Mustafa Bozali’nin bize cevabı,
bu zamana kadar işçinin iradesiyle
hareket ettiğini, işçilerin haklı olduğunu
fakat kendisinin haklı olmasından kaynaklı kendisinden istenen doğrultuda
hareket edebileceğini, Halk Cephesi’ni
HDK’nın istemediğini, kongre sabahı
saat 09.00’da içinde SYKP, ESP, TKP
1920 ve diğer siyasetlerinde ortak
yönetim oluşturacağını ve kendisinin
de bu irade içerisinde yer alacağını
söyledi.
Ben ve iki arkadaşımın cevabı
ise, direnişlerde ve bölgelerde şimdiye
kadar verilen emeği çiğneyemezsiniz
ve bu yaşananları işçilere anlatacağız
oldu. Kongreye gitmedik, yönetimi
7 HDK bileşeni oluşturdu.

Yürüyüş: Şu an sendikaların geldiği durum ve yeni yeni kurulmaya başlanan işçi meclisleri
konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ali Çakır: için sendikaların durumu ortada. Patron sendikacılığı anlayışı
DİSK’te tamamen kökleşti. İşçilere,
devrimcilere kapanan DİSK’in bugün

Ali Çakır
somut halidir. İşçilerle işçi meclislerini
örgütleyerek mücadelemize devam
edeceğiz. Enerji-Sen sendikasından
istifa edeceğiz. Bu anlayışa tekrardan
destek olmak istemiyoruz. Bu anlayışla
birlikte yürümeyeceğiz.

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
Ali Çakır: İşçi Meclisleri’ndeki
örgütlü gücü büyütmek istiyoruz. İşçileri, bugün ki reformist, oportünist
bataklıktan kurtarmalıyız. Teşekkürler.

ŞİŞLİ TEMİZLİK
İŞÇİLERİNE
MUVAZA DAVASI
ÇAĞRISI YAPILDI
5 Ağustos Pazar günü akşam
saat 19.00’da Şişli Temizlik
İşçileri’nin toplanma yerine giden
DİH’liler, işçilerle tek tek sohbet
ederek Muvaza davası ile ilgili
toplantı çağrısı yapan bildirilerini
dağıtıp, iş yerlerine çağrı afişlerini astılar.
Yapılan çalışmada 100 kadar
işçi ile görüşüldü ve 200’e yakın
bildiri dağıtıldı.
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Bugün, Belediyelerde Hangi İşçi İşten Atılacak,
Hangi İşçi İşe Alınacak Bunu Belirleyen Sendikalardır!
Bu, Patronların Görevi Değil mi?
Sendikanın ve sendikacıların asli
görevlerinden biri olan işçinin iş güvencesi konusu, toplu sözleşme kitapçıklarında, işçi kadrolu olduğunda
işten atılamaz şeklinde yer alsa da,
sendikacıların ağızlarında “size bir
şey olmaz siz kadrolusunuz” söylemleri olsa da bu artık çok eskide
kalmıştır.
Şu günlerde patron sendikacıları
her konuda olduğu gibi işçilerin işten
atılma kararını da, patronlarla ortak
alıyorlar.
Artık patronlar hangi çalışanından,
hangi işçisinden rahatsızlık duyuyorsa
tamda bu noktada sendikacılar hemen
araya girip, “tamam biz hallederiz”
diyorlar. Sendikacı ve patron ilişkileri
öyle boyuta gelmiştir ki; sendikacı
ve sendika yöneticileri işçisine, üyelerine “Bak kendine çeki düzen ver,
işverene seni şikayet ederiz yada
seni attırırız” diyebilmektedir.
Böylelikle işçinin patrona karşı olan
korkusu patron sendikacıları tarafından büyütülmektedir.
Sendikalar geldiğimiz aşamada
işçilerin patronlardan önce korktukları, üstelik kendi aidatlarıyla kendi
karşılarında oluşturdukları kırk haramiler gibi, işçinin 1 günlük yevmiyeleri olan aidatları ile kendilerinin

karşısında oluşturdukları kolluk güçleridir.
Daha iki hafta önce bunun örneği
Silivri Belediyesi’nde çalışan 3 kadrolu
belediye işçisinin başına geldi. 3 belediye işçisinin şube başkanının (aynı
zamanda asıl mesleği müteahhatlik
olan) talebi doğrultusunda işine son
verilmiştir. Ne tesadüftür ki bu işçiler
aynı zamanda Genel-İş şube yönetimine muhalif olan işçilerdir. Belediye
başkanınında canına minnettir. Çünkü
patronlaşmış bir şube başkanı demek,
belediye başkanına sorun yaşatmayan
onun önünde el pençe divan duran,
hiçbir direniş yapmayan, karşı muhalefet sergilemeyen şube yönetimi,
zaten yok demektir.

Böyle Sendikacıyı; Hangi
Patron, Hangi Belediye
Başkanı Sevmez?
Yani işin özü, bugün sendikacılar,
patronların, işverenlerin belediye
başkanlarının sendikacıları olmuştur.
İşçisini değil; patronları ve işverenleri
koruyup kollayan ve işveren adına
işçiye tehditler savuran, mobbing
uygulayan, sürgünler organize eden,
gerektiğinde işçiyi fişleyip işten atılmasına ön ayak olan, isim listelerini

hazırlayıp, sürgün yada işten atılacak,
emekliye zorlanacak işçi listelerini
oluşturan durumundadır.
Çünkü sendikacılar artık sadece
ve sadece işçilerin aidatları ve sayılarıyla ilgileniyor. Kaç işçi ne kadar
eder mantığıyla bakıyor, işçisini patrona pazarlıyorlar. Patron sendikacıları bugün kaç işçi, kaç delege
eder, kaç delege kaç üst kurul delegesi
eder, üst kurul delegeleri kaç yıl
daha koltuklarında oturabilir, işçileri
sömürebilir, bunların hesabını yapıyorlar.
Lüks yaşamlarını, dolgun maaşlarını ne kadar yıl daha devam ettireceklerini belirliyorlar. Bu da onların
bir işçi işten atıldığında, direnişe
geçip eylem çadırı kurduğunda işçisini linç ettirmeyi kendisine mübah
görmesi için yeterde artar. En büyük
yegane sebeptir.
Tek bildikleri ve savundukları;
sadece ve sadece bulundukları mevki
ve makamları, kendi yandaşlarını,
dost akrabalarını ağırlayıp tatil yaptırdıkları; sözde işçilerin adına inşaa
edilmiş ama işçinin ismini bile duymadığı, varlığından habersiz tatil
köyleri, dinlenme yerleridir. Tıpkı
holding sahipleri gibi tavır ve davranışları, yaşam biçimleri ile yozlaşmış, tamamen patronlaşmışlardır.
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DİSK Genel-İş’teki işinden atılan
ve işine dönmek için DİSK önünde
direnişte olan:

Oya Baydak

Kendimiz Üretip Kendimiz Yönetiyoruz!
Diren Kazova Emekçileri, 2 Eylül'de yaptıkları açıklamada, emeği
ve onuru için mücadele eden Oya Baydak'ın yanında olduklarını dile
getirdiler. Açıklamada ayrıca Şişli Forum'da Hopa'ya gıda yardımında bulunmak için ürettikleri penye ve tişörtleri gıda maddeleriyle
takas ettiklerini ve Halk Cephesi’yle beraber Hopa’ya gideceklerini
ve ihtiyaç sahiplerine vereceklerini dile getirdiler. Yaptıkları duyuruda ise yeni çantaların üretimini tamamladıklarını ve almak isteyenlerin mail ve telefon üzerinden ulaşabileceklerini söylediler.
Mail: kazovaiscileri@gmail.com
Tel: 0212 613 50 19
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Halk Bahçeleri, Halkın Kendi Gıda İhtiyacını Kendisinin Üretmesidir!

Gıda Tekellerine İhtiyaç Duyulmadan da İhtiyacımız Kadar

Gıda Üretebileceğimizin Alternatifidir!
HALK BAHÇELERİ:
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Halk bahçesi, Halkın Mühendis
Mimarları’nın halk için halka beraber
ürettiği projelerden bir tanesidir.
Halk bahçeleri, halkın kendi gıda
ihtiyacını kendilerinin üretebilmesini
sağlar. Gıda tekellerine ihtiyaç duyulmadan da ihtiyacımız kadar gıda
üretebileceğimizin alternatifidir.
Bu üretimi yaparken yani gıdayı
üretirken çok uluslu tekellerde olan
tohum, zirai ilaç ve kimyasal gübre
kullanılmadan da gıda üretilebileceğinin
kanıtıdır. Bu tekellerin bizlere dayattığı
şekilde bir üretime ihtiyacımız yoktur.
Halkımız Anadolu'nun bereketli topraklarında evrimleşmiş yerel tohumları
ile kimyasal gübre ve zirai ilaç gibi
zehirler kullanmadan da üretim yapılabileceğini gösterir. Bu yanı ile köylerdeki çiftçinin tohum, ilaç ve gübre
tekellerine karşı vermesi gereken bağımsızlık mücadelesine hizmet eder.
Halk bahçeleri kollektivizmi örgütler. Birlikte emek verilirse o emeğin
meyvesinin yenebileceğini gösterir.
Halk bahçeleri; ülkemize sokulmaya çalışılan genetiği değiştirilmiş
ürünler olan GDO’lu gıdalara karşı
yerel tohumlarımızı, geleneksel beslenme kültürümüzü savunmaktır.
Halk bahçelerinde kısa vadede hedef, kurulan bahçeler ile o bölgedeki
tüm halkın gıda sorununu çözmek,
tüm halka gıda üretmek değildir. Hedef
halka bu alternatifi sunmak ve iste-

dikleri takdirde kendilerinin üretebilmesini sağlamaktır.
Halk bahçesini
ilk olarak 2 yıl önce
Küçükarmutlu'da
kurduk. Yıkılmış
bir gecekondu olan
yaklaşık 1 dönümlük bir alanda kurulu bahçe. Bahçeyi
kurmadan önce
dünyada halk bahçesi var mı? Var ise nerelerde ve
nasıl kurulmuşlar diye kapsamlı bir
araştırma yaptık.
Bugün Küba'da şehir merkezinden
köylere kadar her yerde halk bahçeleri var. Halk burada üretiyor ve
başkent Havana'nın % 80’i bugün
bu bahçelerden besleniyor. Tam olarak aynı olmasa da İspanya, Fransa,
İngiltere gibi ülkelerde benzer halk
bahçeleri mevcut.
Halk bahçesinde yükseltilmiş yataklarda üretim yapıyoruz. 16 adet
yükseltilmiş tablada yazlık olarak 2
dönemdir üretim yapıyoruz.
Yükseltilmiş tablalar bitkilere bakım
rahatlığı, çalışma rahatlığı ve toprak
yönetimi konusunda avantajlara sahip
olduğu için tercih ediliyor. Halk bahçesinde üretime başlamadan önce
Anadolu başta olmak üzere tüm
Türkiye'ye çağrı yapılarak yerel, ilaçsız
tohumları istendi ve bahçe o tohumlar
ile kuruldu. Bu sene ve geçen sene
alınan tohumlar ile üretim yapıldı.
Ülkemiz bir tarım ülkesi olmasına rağmen emperyalizmin
uyguladığı politikalar
yüzünden artık kendisine yetebilen bir
ülke konumunda değil. Çünkü emperyalizm ve işbirlikçileri
Türkiye'nin gıda üretiminde bağımsız bir
ülke olmasını istemiyorlar. Bu yüzden
ne ekeceğimizden ne

kadar ekeceğimize kadar tüm süreci
kendileri belirlemeye çalışıyor. Bu nedenle katma değeri yüksek olan ve
büyük çoğunluğu bizim topraklarımızda yetişen fındık, çay, zeytinyağı
gibi ürünlerin ekimini desteklemiyor.
Zeytinyağı tekeli olarak İtalya ve
İspanya'yı destekliyor. Bu yüzden
Karadeniz’deki fındıkları söktürüp yerine kivi ekimini teşvik ediyor.
Kapitalizmin bugün ülkelere biçtiği
tarım ürünleri belli. Bizim gibi geri
bıraktırılmış ülkelerde yoğun emek
gücüne dayalı sebze üretimini istiyorlar, çünkü bizi ucuz emek gücü
olarak görüyorlar. Buğdayı bile yurtdışından alır hale gelmemiz bize uygulanan bir dayatmadır. Biz kurduğumuz halk bahçeleri ile halkımızın
çaresiz olmadığını göstermek istiyoruz.
Elbette ki birkaç halk bahçesi ile
halkımızın gıda sorununu çözebileceğimizi söylemiyoruz. Ama bugünden yarına kurmayı istediğimiz sistemde üretim araçlarının biz halkın
elinde olduğunda neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz.
Bu amaçla geçtiğimiz hafta ilkini
gerçekleştirdiğimiz halk bahçeciliği
okulunda, hem bahçemizi tanıttık
hem de herkesin kendi bahçesinde
nasıl üretim yapabileceğinin yol ve
yöntemlerini hem teorik hem de pratik
olarak anlatmaya çalıştık. Bu okul
çalışmasının devamı önümüzdeki haftalar da tekrarlanacak. Bizler Halkın
Mühendis Mimarları olarak halkımızın
her şeyin en güzeli hak ettiğini biliyoruz ve onlarla birlikte toprağa umut
ekiyoruz.

EMPERYALİZM, 60 MİLYON İNSANI VATANINDAN SÜRGÜN ETTİ!

LÜKS OTOMOBİLLERE BİNEN, LÜKS OTELLERDEN ÇIKMAYAN

PATRON SENDİKACILARININ HER YERDE
YAKASINA YAPIŞACAĞIZ!
DİSK Genel-İş Sendikası
Yöneticileri 28 Adet Lüks
Otomobille Geldikleri
4 Yıldızlı Bolu Koru Otel’de
İşçi Sınıfının Hangi Çıkarlarını
Tartışabilir?

DİSK’İN, DİH’LİLERE
LİNÇ SALDIRISI
BU SALTANATI
KAYBETMEMEK İÇİNDİR!
İŞÇİ SINIFINI BU
ASALAKLARDAN
KURTARACAĞIZ!

30-31 Ağustos tarihinde Bolu
Koru Oteli önünde DİH’liler, toplantı
için orada bulunan DİSK Genel-İş
Sendikası’nın yöneticilerini protesto
ettiler.
Genel-İş’te çaycılık yaparken sendika yönetimi tarafından işten atılan
Oya Baydak ve DİH’liler iki günlük
bir çadır eylemi yaptılar.
Bu süre boyunca Bolu’da Koru
Otel’in önündeki alanda iki ayrı dünya kuruldu.
Bir tarafta asalak patron sendikacılarının dört yıldızlı lüks otel meraklıları, yemekli toplantıları, dizi
dizi son model lüks otomobilleri vardı.
Diğer tarafta ise direnen işçilerin
çadırları, dayanışması, direnişleri,
sloganları, birlikte yedikleri yemekleri...
İki ayrı dünya demek, iki ayrı
sınıf ve iki ayrı ideoloji demektir.
DİH’lilerin Bolu’daki lüks otelin
önünde patron sendikacılarının yakasına yapışması, bu saflaşmayı çok
daha net biçimde açığa çıkardı.
Bir sendika, üstelik adının başında
"devrimci" sıfatı olan bir sendika
lüks bir otelde neyi tartışabilir?
İşçilerin çıkarlarını nasıl savunabilir?
İşte Oya Baydak’ın direniş çadırı
bu soruyu işçilerin sormasını sağladı.
Patron sendikacılarının orada olmalarının tek bir nedeni vardır. Patron
gibi düşündükleri, patron gibi yaşadıkları için oradadırlar. Sınıf mücadelesini yaratan koşullar da budur
zaten. Herkes yaşadığı gibi düşünür.
Marks’ın deyişiyle "kulübede yaşayan kulübedeki gibi, sarayda yaşayan saraydaki gibi" düşünür.
Bu nedenle otellerde toplantı yapan, lüks otomobillerle yolculuk yapan sendikacılardan işçilerin çıkarlarını savunmaları beklenemez.

BOLU’DAKİ TABLO DİSK’İN
NEDEN TEK BİR DİRENİŞ ÖRGÜTLEMEDİĞİNİN DE AÇIKLAMASIDIR!
Bolu’daki tablodan çıkarılacak
sayısız sonuç vardır.
DİSK’in neden yıllardır tek bir
direniş ya da grev örgütlemediğinin
açıklaması da buradadır.
İzmir’de 10 bin İZELMAN işçisini toplu sözleşme masasında nasıl
sattığına; devrimcileri neden tasfiye
ettiğine; Erol Ekici’yi oligarşinin
mahkemelerine nasıl ihbar ettiğine
kadar sayısız suçunun nedenini
Bolu’daki bu tabloya bakarak anlamak mümkündür.
Bu çürüme artık çıkarları için her
şeyi yapacak hale getirmiştir onları.
Burjuvaziye ait olan her tür yöntem
mübahtır.
Başkanlık koltuklarından, kiraladıkları ya da satın aldıkları lüks
otomobillerden, yemekli toplantılarından vazgeçmelerini sağlayacak
en küçük bir adımı dahi atamazlar.
Onlar yaşamlarıyla ideolojileriyle
burjuvazinin hizmetindedirler. Linç
dahil direnenlere karşı kullandıkları
her tür yöntem, Amerikan sendikacılığı gibi kalaslı, sopalı işçi kanı
dökmeler vb hepsi işte bu saltanatın
devamı içindir.
Başkanlık odalarından çıkıp işçi
evlerine gitmeyen patron sendikacılarının geldiği çürüme bu noktaya
ulaşmıştır.
İş verenler, müdürler-yöneticiler
aracılığıyla, düzen partileri ile ilişkileriyle, işverenler adına "örgütlenme" yapan, sendikaya üye kaydı
yapanlar bunlardır.
Patrondan alacakları para, kariyer
ya da özel çıkarlar karşılığı, sendika
temsilcileri olarak seçilenler; sendika
yönetimini patronların belirleyiciliğine bırakanlar bugün lüks otellerden,
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otomobillerden çıkamaz hale
geldiler. Sendika yönetimleri,
başkanlar, yönetim kurulları,
işçilerin temsilcileri olarak değil; adeta işverenin birer elemanı gibi çalışıyorlar. Ortaya
çıkan bir anlaşmazlıkta, direniş
ve grevde, toplu sözleşme vb.
süreçlerinde işçilerden yana
davranmıyor; patronların sınıf
çıkarlarını savunuyorlar.
Patron sendikacılarının
artık tek bir görevi vardır.
Patronlar adına tabandaki
tepkileri yumuşatmak, işçileri
örgütsüzleştirerek direnişlerden uzak tutmaktır.

DİSK; Patron
Sendikacılığı
Noktasına Birdenbire
Gelmemiştir
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2015
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DİSK’i patron sendikacılığına getiren nedenler vardır.
DİSK’in bir tabanı ve kitlesi
kalmamıştır. İçi ciddi biçimde
boşalmıştır. Kitle gücü kalmadığı için patronla uzlaşarak
varolmak dışında koşulları yoktur. Uzlaşmak yozlaşmayı, yozlaşma da çürümeyi getirmiştir.
Reformist sivil toplumcu
anlayışı hem onun kitlelerden
kopmasını, hem de taban gücünü kaybetmesine neden olmuştur.
İçinde devrimciliğin ve devrimci mücadelenin olmadığı
her yerde sivil toplumculuk
vardır.
DİSK reformizmden sivil
toplumculuğa, sivil toplumculuktan patron sendikacılığına
uzanan çizgisiyle bugün kitlelerle bağı kalmamış bir sendikadır.
Kitlelerle bağı koptukça da
patron sendikacılığı, bataklığına
daha çok gömülmüştür.
Hak ve özgürlükler mücadelesini sadece devrimciler verebilirler.

Kitlelerle bağı sadece devrimciler kurabilirler.
Kitlelerin taleplerini örgütlemek, her koşulda bedeli ne
olursa olsun mücadeleyi örgütlemek sadece devrimcilerin
özelliğidir.
Uzlaşmacı icazetçi anlayışlar ideolojik ve fiziki güçsüzlükleri gereği bir direniş için
bedel ödemeleri gerektiğinde
bedel ödemeyi değil; o direnişi
satmayı tercih ederler.
Tam da bunun için işçilerin
güvenini yitirirler.

Linç Saldırılarıyla
Direnen İşçileri
Susturmaya
Çalışmak, Patron
Sendikacılarının
Yöntemidir!
Otomobillerin, lüks otellerin
parası işçilerden çalınan paralarla karşılanıyor. Oya Baydak
işte bu sendikacılar tarafından
işten atıldı ve linç saldırısına
uğradı. Bu sendikacılar devrimci işçilere Amerikan mafyacı sendikacıları gibi kalaslarla saldırdı.
Çünkü; devrimciler tamamen tasfiye edilmeden, bu saltanat sürdürülemez. İşçi ve
devrimci düşmanı asalak patron
sendikacıları başka türlü işçileri
sömürmeye devam edemezler.
Koltuklarına, otellerine, kahvaltılı-yemekli "bol yıldızlı" otel
toplantılarını yapamazlar.
Düzen partilerinden milletvekilliği de alamazlar.
Devrimci işçiler her yerde
patron sendikacılarının yakasına yapışmaya devam edecek.
Çürüyeni ortadan kaldırmak
için; işçilerin örgütlenmesinin
önünü açmak; meclisler aracılığıyla işçilerin söz ve karar
haklarına ulaşmalarını sağlamak için patron sendikacığını
tarihe gömeceğiz.

Kamu Emekçileri Cepheliler’in
Duruşması Yapıldı!

19 Şubat 2013 tarihinde 28 ilde Devrimci
Kamu Emekçilerine yönelik yapılan saldırıda yüzlerce kamu emekçisi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bir yıldan fazla tutsak kalan emekçiler,
simdi tutuksuz yargılanıyor. 4 Eylül’de yapılan
duruşmada, Anayasa Mahkemesi’ne Kamu Emekçi
Cephelilerin yaptığı başvurunun sonucunun gelmemesi nedeniyle sonraki duruşma 14 Ocak 2016
tarihine ertelendi.
Mahkeme çıkışı C kapısı önünde açıklama
yapmak isteyen Kamu Emekçileri Cepheliler, önce
özel güvenlikçilerin engelleme girişimine maruz
kalırken, ardından bir sivil polis pankartlarını
çaldı. Buna tepki gösteren emekçiler, sloganlar
atarak durumu protesto ederek, pankartları olmasa
da basın açıklamasını istedikleri yerde yaptılar.

Hakkımız Olanı İstiyoruz
Atamamız Gerçekleşsin

Taksim
AYÖM koşulsuz
atama talebiyle Avcılar
Marmara Caddesi’nde
de masa açtı. Bizim
okula gelir misiniz deyip kendi deyimlerince
kazanmamız için başarı işareti yaptıklarını
söyleyen çocuklar masayı şenlendirdi.

Ataması Yapılmayan
Öğretmenler Meclisi,
Taksim Galatasaray Lisesi
önünde 7 Eylül’de masa
açarak koşulsuz atama istedi. 80 puan almasına
rağmen sıralamada istediği
yerde olamayan edebiyat
öğretmeni de tepkisini dile
getirdi. İmzalar toplanıp
halkla sohbet edildikten
sonra masa kaldırıldı.

Avcılar
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İşçi Meclislerinin Örgütlenmesini
Ucuz ve Boş Çabalarla Engelleyemeyeceksiniz!
İşçileri Patron Sendikalarına Teslim Etmeyeceğiz!
DİSK’e bağlı GENEL–İŞ Sendikası işçi meclislerinin örgütlenmesini engellemeye çalışıyor. Genel–İş
Sendikası’nın Başkanı Kani Beko, Yönetim Kurulu
üyesi Remzi Çalışkan işçilere düşmanlık yapıp işçileri
satıyorlar. DİSK’in tarihinde ilk kez devrimcileri linç
ettiren Kani Beko, Remzi Çalışkan oldu.
Meclisler patron sendikacılarının saltanatlarının
önündeki engeldir. Binlerce liralık maaşlarının, makam
otomobillerinin önündeki engeldir. İşte bu nedenle patron sendikacıları işçi meclislerinin örgütlenmesini
engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Bunun son ve ucuz örneğini Şişli Belediyesi’nde
yaşadık. Şişli Belediyesi’nde örgütlenme çalışması
yapan Şişli Belediyesi İşçileri Meclisi Hukuk
Komisyonu, işçilerin kazandığı “muvazaa davasının –
taşeronda çalışan işçilerin kadrolu işçilerin haklarından
yararlanması-” ardından açılması gereken ücret farklarının hesaplanmasına ilişkin davalarda işçilerin avukatlığını ücretsiz yapmaya karar verdi. Şişli İşçileri

Meclisi’nin aldığı bu kararı işçilere duyurmak için
örgütlenme ve tanıtım çalışmalarına başladı. Şişli
Belediyesi içinde 8 Eylül günü yapılacak olan toplantının duyurusunu yapmaya başladılar.
Aynı konuda DİSK / Genel–İş Sendikası şubesi de
çarşamba günü yapacağını duyurduğu toplantıyı salı
gününe aldığını duyurdu. Toplantı tarihi olarak öncelikle 9 Eylül Çarşamba günü olarak ilan edilmiş olmasına
rağmen daha sonra 8 Eylül Salı günü olarak değiştirildi.
Yani Şişli İşçileri Meclisinin toplantısıyla aynı gün ve
saatte, sendika tarafından toplantı konulmuş oldu.
Bu ucuz ve boş bir yöntemdir. Böyle yöntemlerle
İşçi Meclislerinin örgütlenmesini engelleyemezsiniz.
Kendi geleceğini ellerine alan işçiler, sırtlarından
patronları attıkları gibi patron sendikacılarını da atacaklardır. Direnenler kazanacak. Haklı olanlar kazanacak.

Dünyanın Neresinde Olursa Olsun
Nedenler Aynı Olunca
Acılar da Ortak Oluyor
Kanıksamayacağız Hesap Soracağız!

CHP’li Sarıyer Belediye Bașkanı
İșçi Düșmanlığına Devam Ediyor

12 Ağustos’ta Zonguldak’ta Karadon Maden
İşletmelerine ait bir madende göçük meydana geldi ve
Sezai Aslanbaş isimli işçi öldü. Patronlar işçileri sömürerek ayakta dururlar. Ve işçinin ölümü onlar için hiçbir
şey ifade etmez. Konuyla ilgili Devrimci İşçi Hareketi
4 Eylül’de şu açıklamayı yaptı: “1 Eylül’de Aydın ilimizin Efeler ilçesinde 5 katlı bir binada çalışan inşaat işçisi 16 yaşındaki Burak Tutak 25 metreden düşerek öldü.
Çocuklarımızı genç yaşta çalışmaya iten neden nedir?
Çocuklarımızı kim öldürüyor? Yaşadığımız düzen başta
Amerikan emperyalizmi olmak üzere, tüm emperyalist
haydutların at koşturduğu, kendi çıkarları için her türlü
yolu yöntemi mubah gördükleri bir düzendir. Ve de bu
sınıflar savaşımında ölen tüm işçilerin ve katledilen tüm
dünya halklarının baş sorumlusu ABD ve işbirlikçileridir. Ülkemizde de tüm işçi katliamlarının baş sorumlusu
ABD ve işbirlikçisi AKP’dir.

Kahrolsun İşçi Düşmanı
Patron Sendikacıları!
Devrimci İşçi Hareketi

Direnen
Sarıyer
Belediyesi İşçi Meclisi
işçileri 3 Eylül’de bildiri
dağıtmak için Sarıyer
Belediyesi önüne gidip,
belediyenin korkuluklarına pankartlarını asarak
Sarıyer Belediye Başkanı
ve CHP’nin yalanlarını teşhir ettiler. Yarım saat kadar
sonra CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç 20
kadar zabıtayı, 3 işçiye ve pankartlarına saldırttı.
İşçiler saldırıdan sonra “111 gündür sokaktayız, 111
gündür haklarımız için direniyoruz. Biz buraya en
demokratik hakkımızı kullanmaya geldik kendimizi
halka anlatıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz vazgeçmeyeceğiz” dediler. Zabıtaların saldırısı sonrası işçiler
belediyenin karşısına geçip, pankartlarını açarak, orada
bildiri dağıtımına devam ettiler.

Diren Kazova İșçilerinden
Hopa’ya Yardım

AKP, Gerici Fașist, İșbirlikçi ve
Halk Düșmanı Bir İktidardır
Hesap Sormaktan Bașka Yol Yoktur!

Halk Cephesi ile birlikte 5 Eylül’de Diren Kazova
işçileri de Hopa’daydı. Katliamdaki mağdurlarla, köylülerle konuşan Diren Kazova İşçileri, ürettikleri kazakları, tişörtleri ve topladıkları kuru gıdaları dağıttı.

Devrimci İşçi Hareketi 4 Eylül’de bir açıklama
yaparak günlerdir, Kürt halkına yönelik katliamlara
karşı Kürt halkının yanında olduklarını ve her gün artan
saldırıları protesto ettiklerini belirtti.

DÜNYA HALKLARINA ÇAĞRIMIZDIR; VATANINIZI TERK ETMEYİN!
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Baskılar, Sürgünler Bizleri
Haklı Mücadelemizden Vazgeçiremez
Kamu Emekçileri Cephesi Hatice Yüksel’e verilen
sürgün cezasıyla ilgili 3 Eylül’de bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “Hepimizin bildiği gibi Eskişehir valisi
tarafından, basın açıklamasına katıldığı için Hatice
Yüksel açığa alınmıştı. Direnmesi sonucunda işine geri
dönmüştü. Ama bunu hazmedemeyenler intikam alma
adına Hatice öğretmeni Trabzon’a sürgün ettiler. Bu
sürgünün tek bir amacı var; sindirmek ve kendisinden
intikam alınmasıdır. Hatice öğretmene yapılan bu sindirme politikasına karşı bizler yine onunla omuz omuza
olacağız. Dün olduğu gibi bugün, daha gür bir şekilde
‘Hepimiz Birimiz Birimiz Hepimiz İçin’ diyeceğiz.
Başta meslektaşları olmak üzere, emekçi halkımızı
Hatice öğretmene yapılan sürgün saldırısına karşı
yanında olmaya ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” denildi.

Soma Katliamı Davası;
Halkla Egemenler Arasındaki
Savașın Bir Alanıdır
Devrimci İşçi Hareketi Hukuk Komisyonu 3 Eylül’de
Soma Davası ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu davada AKP yargılanmamaktadır. Maden ocaklarını denetlemeyen müfettişler için
yargılama izni vermeyen AKP’nin Enerji Bakanı Taner
Yıldız’dır. Akhisar’daki son duruşmada katliamdaki iktidar
sorumluluğu bir kez daha ortaya çıktı. Tutuksuz yargılananlar arasında bulunan TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) baş
denetçisinin ifadesi katliamdaki sorumluluğun açık itirafından başka bir şey değildi. Baş denetçi kendisinin kömürün
tartılmasından, yıkanmasından, ambalajlanmasından ve satışından sorumlu olduğunu, iş güvenliği önlemlerini denetlemek sorumluluğu olmadığını anlattı. Ölen madencilerimiz
için adalet istiyoruz talebimizle bu davada madencilerimizin
ve ailelerinin vekilliğini sonuna kadar sürdüreceğiz.”

DİH’lilere İkinci Linç Çağrısına Karșı
Direnmeye Devam Edeceğiz!
Sayı: 486

Yürüyüş
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2015

Patron sendikacısı DİSK yönetiminin Barış Mitingine
çağrı adı altında 6 Eylül’de ikinci linç girişimini örgütlediğini gözlemleyen DİH’liler, olası saldırılara karşı tüm
demokratik kurumların DİSK önünde toplanması çağrısında bulundu. DİH’liler; “Katillerden hesap soramayanlar
tüm kitlesini direnişteki ‘DİH’li Oya Baydak’tan Hesap

İzmir Kırıklar F Tipi Hapishanesinde Müvekkillerimiz
10 Gündür Açlık Grevinde
Son birkaç aydır ülke çapındaki
hapishanelerde özellikle siyasi tutuklulara yönelik baskılar ve hukuka aykırı
uygulamalarda ciddi artışlar gözlenmektedir. Kırıklar 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde kalan müvekkillerimiz
uygulanan hukuka aykırı uygulamaların
son bulması adına uzun bir süre hapishane idaresiyle görüşmüş, hiçbir
sonuç alamayınca 11 gündür açlık
grevine başlamışlardır.
Kırıklar 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi’ne İstanbul’dan sürgün
sevk ile getirilen ve henüz 19 yaşında
olan müvekkil Deniz Kahraman, getirildiği ilk günden bu yana tek kişilik
hücrede tutulmaktadır. Bugüne kadar
ki tüm girişimlere karşın kendisi üç
kişilik hücreye alınmamış ve yalnız
tutulmuştur.Öte yandan Kırıklar 2
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalan
müvekkillerimiz aynı davadan yargılandıkları arkadaşlarının kaldığı 1
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Soracağız’ sözleriyle DİSK’in önüne toplamak istiyor şeklinde açıklama yaparak, direnişlerinin haklı ve meşru
olduğunu ve ikinci bir linç girişimine izin vermeyeceklerini ifade ettiler.

No’lu F Tipi Hapishanesi’ne geçmek
istemektedirler. Bu talepleri de aylardır
kabul edilmemektedir.
Tüm bunların yanı sıra 12 Eylül
döneminde dahi rastlanmayan yeni bir
uygulamayı devreye sokmuştur Kırıklar
2 No’lu F Tipi Hapishanesi. Buna
göre, hastaneye götürülen tutuklulara
ring aracından indikten sonra hastane
binasının içine kadar tekrar ikinci bir
kelepçe daha takılmaktadır. Öyle ki,
kelepçenin diğer ucu da tutukluyu hastaneye (binanın içine) götüren jandarma
erinin bileğine takılmak suretiyle işlem
gerçekleştirilmektedir. Böylece tutuklu
bileğinde iki ayrı kelepçe takılı vaziyette doktor karşısına çıkmak zorunda
bırakılmaktadır.
Hiçbir şekilde kabul edilemez bu
uygulamaya karşı çıkan müvekkillerimiz uzun bir zamandır hastaneye
götürülmemekte ve sağlık hakları bu
yanıyla gasp edilmiş olmaktadır.

Özellikle Ufuk Keskin isimli müvekkilimiz çölyak ve şeker hastasıdır.
Düzenli olarak hastaneye gitmesi ve
kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
İzmir Kırıklar 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi’ndeki yukarıda bahsettiğimiz bu hukuka aykırı uygulamaların
son bulması için müvekkillerimiz Deniz
Kahraman ve Emre Sarıgül 11 gündür
açlık grevi yapmaktadırlar.
Müvekkillerimizin sağlıklarıyla ilgili yaşanabilecek her türlü olumsuzluktan İzmir Kırıklar 2 No’lu F Tipi
hapishane idaresi sorumlu olacaktır.
Müvekkillerimizin mevcut durumlarının ve hapishane idaresinin hukuka
aykırı uygulamalarının takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Halkın Hukuk Bürosu
3 Eylül 2015
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Armutlu Halk Bahçesi 2. Hasat
Şenliği Tüm Coşkusuyla Gerçekleşti
Halkımız Her Şeyin En Güzeline, En İyisine ve En
Sağlıklısına Layıktır.
Halkın Mühendis Mimarları tarafından 2. Hasat
Şenliği 6 Eylül’de yapıldı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı
etkinlik coşkulu ve umut dolu geçti.
Devrim şehitlerinin anısının mücadelemizde yaşatılacağı 1 dakikalık saygı duruşunun ardından program,
açılış konuşması Halkın Mühendis Mimarları Bahçe
Komitesi adına yapıldı.
Açılış konuşmasında; ABD ve AB’nin uşağı olan
AKP’nin, koltuğunu bir gün daha fazla korumak için
faşizm yasalarını daha da derinleştirdiği Kürdistan’da Kürt
halkına ve rant politikalarıyla bütün Anadolu’ya kan
kusturan AKP de yenilmeye mahkum olup yenileceği anlatıldı. İzmir’den şenliğimize katılan Grup Biz, birbirinden

Öldürdüklerine Kan Parası,
Öldürenlere Ödül Veren
Burjuvazinin Mühendisleri Olmayın!
Halkın Mühendis Mimarları, 13 Mayıs 2014’te Soma
Holding’e ait maden ocağında 301 madencinin katledilmesinin ardından açılan davada tutuksuz yargılanan
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)’de başmühendis olarak
çalışan Adem Ormanoğlu ve aynı birimdeki Efkan Kurt’un
yargılama süreci içerisinde terfi etmesiyle ilgili 3 Eylül’de
bir açıklama yayınladı. Açıklamada; “Adem Ormanoğlu,
katliamın olduğu ocağın da içinde bulunduğu Eynez sahasından sorumlu TKİ Kontrol Şube Müdür Vekili olurken,

Katillerimizle Uzlaşmayacağız!
Okmeydanı’nda 6 Eylül’de Halk Cepheliler; “Dayı
Diyor ki: “Solculuk, devrimcilik yeniden tanımlanıyor,
tanımlanacak! Bedelsiz solculuk devrimcilik yok. Bedelsiz
devrimcilik solculuk bitti. Tedbirlidirler... Oligarşinin
icazetinde solculuk oynarlar. Emperyalizmin demokrasisi
savunulur, sivil toplumculuk maskaralığı yapılır. Böyle
olunca da F tiplerine girilmez... Kendileri de girmeyince,
girenler onları hiç ilgilendirmez. Devrimciler ölür, akıllı
solcular yaşasın. Barış diye tuttururlar. Kiminle barışacaktır; her gün halka saldıran, baskı ve zulmünü artırarak
sürdürenlerle mi? Hapishaneler tıka basa doldurulmuştur.
Bombalar barış diye atılmıştır... Hayır biz barış istemiyoruz! Biz ne emperyalizmle ne de işbirlikçileriyle barışmayacağız. Katillerimizle, hırsızlarla, yalancılarla,
ahlaksızlarla uzlaşmayacağız! Devrimci demokratlığımız
gereği savaşacağız! Uzlaşmayacağız! Faşizmin barışı
olmaz, bunu çok iyi biliyoruz! - Okmeydanı Halk Cep-

güzel söyledikleri türküler ile şenliğimizin
coşkusunu arttırdı. Armutlu’da en iyi domatesi seçeceğimiz
domates yarışmasının
jürisi de yarışmaya katılan 10 adet domatesin
seçimine başladı. Halkın Mühendis Mimarları, Mimar
Meclisi ve Armutlu Halk Meclisinden birer kişinin katıldığı
toplamda üç kişilik jüri 10 adet domatesin büyüklük, tat,
koku ve renk olarak değerlendirmesini yaparak birinci
olan domatesi seçti. Birincinin açıklanıp ödülü olan küçük
altının verilmesinin ardından programa İdil Halk Tiyatrosu’ndan meddah gösterisi ile devam edildi. Halkın kendi
besin ihtiyacını kendisinin karşılaması amacıyla kurulan
halk bahçesi, bugünden yarına kurulacak olan sosyalist
sistemin bir ön modelidir. Halklara umuttur, bilinçtir.Halkımız
her şeyin en güzeline, en iyisine ve en sağlıklısına layıktır.

Halkın Mühendis Mimarları
Efkan Kurt da Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’ye diğer iki
maden ocağının bulunduğu Geventepe bölgesi TKİ Kontrol
Şube Müdür Vekili oldu. Hiçbir denetimin olmadığı, katliamın geliyorum dediği madende; denetim ve iş güvenliğinden sorumlu mühendislere “hiçbir şey yapmayın, göz
yumun” demektedir. Katliamdan sonra da mahkemede
bu “kazadan” patronların sorumlu olmadığını yalanını
söyletmektedir. Bu iki kişinin aldıkları terfi, katlettikleri
madencilerin terfisidir. Burjuvazi, “iyi iş yaptıkları için”
iki çalışanını ödüllendirmiştir.
Tüm mühendis mimarlara çağrımızdır; insanca kalma
savaşının içinde olun. Mesleki bilgilerinizi katiller için
değil, halk için kullanın. Değerlerinizi satmayın” denildi.
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hesi” ve katil polisin Gazi Cemevi’ne yaptığı saldırı ile
ilgili “İsrail Polisi Mescid-i Aksa’ya girmiş. Bu zorbalıktır,
ahlaksızlıktır, kabul edilemez. Türk polisi de cemevine
girdi. Aralarında ne fark var - Okmeydanı Halk Cephesi”
yazılı ozalitler ile adalet konulu ozalitler duvarlara
asıldı. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Mehmet Ayvalıtaş
Parkı ve Sibel Yalçın Parkı çevresinde hepsinden 5’er
tane olmak üzere toplam 15 ozalit yapıştırıldı.

Halk Sofrasında Tüm
Sevdiklerimizle Buluşacağız!
Okmeydanı’nda 8 Eylül akşamı, halk
sofrası pikniğinin çalışmaları yapıldı. Mahallenin değişik noktalarına pankartlar
asıldı, 35 afiş, kahvehaneler tek tek dolaşılarak yapıştırıldı, halkımız pikniğe davet
edildi, piknik için araç kaldırılacağı bilgisi
verildi.
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DEV-GENÇ’LİLER; UMUDUN SESİ
YÜRÜYÜŞ DERGİSİNİ HALKA ULAŞTIRDI
Adalet ve umudun sesi
sokaklarda yankılanıyor. Halka
gerçekleri anlatmaya devam
edeceğiz. İşte bazı örnekleri;

İSTANBUL
Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

Beykoz:
Dev-Genç'liler 2 Eylül'de 35 Yürüyüş dergisini Beykoz halkına ulaştırdı. Halkla sohbet edildi, halkın ikramları geri çevrilmedi. 50 Yürüyüş
dergisi de Kadıköy’de halka ulaştırıldı. Kadıköy halkı polisin öğrencilere saldırdığı günü anlattı ve yapılan
saldırıyı kınadı.

Derbent ve küçük pazarda 22 Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdı.

Hacıahmet:
Liseli Dev-Genç’liler 6 Eylül'de
Hacıahmet’te 40 Yürüyüş dergisi ve
4 halk sofrası pikniği biletini halka
ulaştırdı.

Bağcılar:
6 Eylül'de Günay Özarslan’ın kırk
yemeğinden sonra Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapmak üzere Bağcılar’a
geçildi. Bağcılar’da ateş hattında
dergi dağıtımı yapıldı. Katil polis
Günay’ın sesinin Bağcılar’da yan-

Dev-Genç'liler 2 Eylül'de Taksim'de Yürüyüş dergisi dağıtımına
çıktılar. 3 saat süren dergi dağıtımında
esnafla sohbet edildi, oturup çay
içildi. Esnafın sıcak tepkisi DevGenç'lilere moral verdi. Dergi dağıtımında toplam 19 dergi halka ulaştırıldı.
Liseli Dev-Genç’liler aynı gün,
Hacıhüsrev’de 32 Yürüyüş dergisini
ve 2 halk sofrası pikniği biletini
halka ulaştırdı. Halkla sohbet etti.
Liseli Dev-Genç'liler 3 Eylül'de
Taksim'de 9 Yürüyüş dergisini halka
ulaştırdı.

ANKARA:

Derbent:
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Hacıhüsrev:
Liseli Dev-Genç'liler 5 Eylül'de
Hacıhüsrev ve Hacıahmet’te 70 tane
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı.
Liseli Dev-Genç'liler Umudun
sesi Yürüyüş dergisini halka ulaştırmaya devam ediyorlar. 8 Eylül'de
Hacıhüsrev’de 1 sokağa 12 Yürüyüş
dergisi ulaştırdılar. Umudun sesi heryerde diyen Liseli Dev-Genç'liler
Gürsel Mahallesi’nde halka 62 Yürüyüş dergisi ulaştırdılar.

Taksim:

Liseli Dev-Genç'liler 4 Eylül'de

kılanmasına tahammül edemedi ve
pervasızca saldırdı. Dergi dağıtımına
henüz başlamadan akrep denen zırhlı
araçla saldırıya geçen katil polis Yürüyüş dergisinin dağıtımını engelleyemedi. Bağcılar halkına, Günay’ın
sesinin Bağcılar’dan asla eksik olmayacağı anlatıldı. Polis dergileri
çalmasına rağmen, esnafı ve halkı
Yürüyüş dergisi dağıtıcılarına karşı
kışkırtmasına ve iki Yürüyüş dergisi
dağıtımcısına işkence yapmasına rağmen Yürüyüş dergisinin halka ulaşmasını engelleyemedi.

Bağcılar

5 Eylül'de Dev-Genç’liler Ankara
Kızılay’da kafeleri ve esnafları tek
tek gezerek Yürüyüş dergisi ve tutsak
öğrencileri anlatan bildiriler dağıttı.
3 Dev-Genç’linin yaptığı dergi ve
bildiri dağıtımında 16 Yürüyüş dergisi
ve 150 bildiri halka ulaştırıldı.
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Hukuksuzca Tutuklanan Arkadaşlarımız

Derhal Serbest Bırakılsın!

Hatay
Hatay Halk Cepheliler 2 Eyül’de
Hatay Samandağ Adliyesi önünde bir
araya gelerek, Mersin Adanalıoğlu çadır kampında tatil yaparken hukuksuzca,
işkencelerle gözaltına alındıktan sonra
keyfi olarak tutuklanan 13 devrimci için
basın açıklaması yapıp bu hukuksuzluğun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Halk Cephesi yaptığı açıklamada,
faşist düzenin kendi kanunlarını uygulamaktan bile aciz tavrını ve faşizmin ahlaksızlığını, oligarşik düzenin yönetememe kriziyle derinleşen çelişkilerinden
dolayı terör demagojisiyle devrimcilere
nasıl saldırdıklarını ayrıntılı bir şekilde
halkla paylaştı. Halk Cephesi olarak bu
adaletsizliğin kaynağı olan faşist devletten ve baş mimarı AKP’den hesabının sorulacağı kararlılıkla dile getirilerek basın
açıklamasına son verildi. Açıklamaya
tutuklu aileleri ve yakınları, Grup Yorum
Korosu ve tutuklananları sahiplenen halkımız da katıldı.
Ayrıca açıklamaya Samandağ
Eğitim-Sen Şube Başkanı Cüneyt
Kayıkçı ve sendikaya bağlı öğretmenler, Yaren Arslan’ın da bulunduğu üç
lise öğrencisinin öğretmenleri olarak öğrencilerini sahiplendiklerini, şu an okul
sıralarında olmaları gerekirken hapishanenin soğuk duvarları arasında olmalarına asla tahammül etmeyeceklerini ve onların yanında sonuna kadar
olacaklarına vurgu yaptılar.
Hatay CHP Milletvekili Birol Ertem
ile Samandağ CHP İlçe Başkanı
İbrahim Aydoğan’ da bu hukuksuz tutuklamaları protesto ettiklerini tutuklananlar için her şeyi yapacaklarına vur-

gu yapıp davanın takipçisi olacaklarının sözünü verdiler.

Nurhan Yılmaz ve
Rojda Yalınkılıç
Serbest Bırakılsın!
Tatil Kampı Yapmak Suç Değildir!
Amed Halk Cephesi Mersin’de tatil
kampında tutuklanan üyeleriyle ilgili 7
Eylül’de bir açıklama yaptı. Açıklamada;
“Faşist AKP’nin katil polisleri, Mersin’de
tatil kampı kuran Halk Cepheliler’e sabahın 5’inde uzun namlulu silahlarıyla,
yüzlerce polisle baskın yaptı. Basılan
kamp, yıllardır devrimcilerin yaptığı tatil kampıdır. Ama yansıttıkları ise ‘terör
örgütünün eğitim kampı’ olduğudur. Siz
hangi ‘teröristin’ eğitim yaparken şortla
dolaştığını, denize girdiğini gördünüz? Bu
düzenin yoz kültürüne alternatif bir kamp
yapıyoruz biz. Bireycil, bencil tatil anlayışına karşı hep beraber yemeklerimizi yapıp hep beraber eğleniyoruz. Kolektivizmi
hayatımıza geçirmek istiyoruz. AKP’nin
tahammülsüzlüğü de bunadır. Bunun
için 13 devrimciyi tutukladılar. Asla
buna sessiz kalmayacağız. AKP’nin sapık polislerine de, hiç dinlemeden tutuklayan mahkemelerine de asıl adaleti
halkın sağlayacağını göstereceğiz. Amed
Halk Cephesi’nden Tutuklanan Nurhan
Yılmaz ve Rojda Yalınkılıç Serbest
Bırakılsın” denildi.

Yaz Kampına Katılmak
Suç Değildir
Eskişehir: Gültepe Mahallesi’nde
6 Eylül’de, Mersin’de yaz kampına yapılan baskında tutsak düşen 13 Halk

Cepheli için afiş çalışması yapıldı.
8 Eylül günü, saat 10.00 ile 11.00
arası Gültepe Mahallesi Halk Caddesi
üzerinde Mersin kamp baskınında tutsak edilen 13 Halk Cepheli için “Yaz
Kampı Yapmak Suç Değildir Adalet
İstiyoruz Halk Cephesi” imzalı afişlerden 75 adet yapıldı.

Hukuksuzca Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın
Ankara Tuzluçayır Meydanı’nda
Mersin operasyonu ve sonrasında yapılan hukuksuz tutuklamaları protesto
etmek amaçlı 4 Eylül’de eylem yapıldı. 12 kişinin katıldı basın açıklamasında “Yaz Kampı Yapmak Suç
Değildir!/ Halk Cephesi” pankartı açıldı.
Antalya: Antalya Halk Cephesi 6
Eylül’de Mersin’de tatil yapan Halk
Cepheliler’e yönelik düzenlenen operasyon ve tutuklanan 13 Halk Cepheli
için Kışlahan Meydanı’nda bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada “Geçtiğimiz hafta, Mersin’de yaz kampı yapmak için toplanan, kamp alanı AKP’nin katil polislerince basılmış, 39 arkadaşımız işkencelerle gözaltına alınmıştır. Saldırıyorlar.
Çünkü devrimciler düzenin pisliğine,
çürümüşlüğüne her alanda alternatiftir.
Düzen uyuşturucudan, pislikten beslenirken devrimciler insanın insanca yaşayabileceği bir ülke için mücadele ediyor.
‘Katiller Halka Hesap Verecek’ söylemimizi daha güçlü haykıracağız.
Halkımız, Mersin’de tutuklanan 3’ü çocuk toplamda 13 arkadaşımızı sahiplenelim” denildi.
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Ankara

Halk Düşmanlığına Çalışan Kafaları Bir Bir Kıracağız!

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

46

AKP’nin Katil Polisi Yeni
Katliamlar Yeni Komplolar
Örgütlüyor!
Baskılar, Tehditler,
Gözaltılar, İşkenceler
Bizi Yıldıramaz!

rımızı!
Katil işkenceci polisleri uyarıyoruz! İşkence yapmayın. Hesabı sorulur.
Devrimcileri hedef göstermekten vazgeçin! Adını pis ağzınıza aldığınız devrimcilerin başına gelecek her şeyden siz
sorumlusunuz” sözlerine yer verildi.

1 Eylül’de İngiliz Konsolosluğu
önünde ‘Steve Kaczyinski’ye Özgürlük’
eylemine saldıran AKP’nin katil polisi
7 Halk Cepheli’yi işkence ile gözaltına
aldı. Daha pankart dahi açmadan Halk
Cepheliler’e saldıran katil polis, o andan başlayarak kesintisiz bir şekilde
Halk Cepheliler’e işkence yaparak, tahammülsüzlüğünü gösterdi.
Gözaltında tuttuğu Halk Cepheliler’e
Metin Yavuz ve Leyla Aracı isimli devrimcileri soran işkenceciler “onları da alacağız az kaldı, onların da işini bitireceğiz, hepsini alacağız” diyerek devrimcileri hedef gösterip, yeni katliam ve
komplo hazırlığında olduklarını itiraf etti.
Gözaltılarla ilgili 9 Eylül’de açıklama
yapan Gazi Halk Cephesi; “Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’ni hedef gösteren katil polisler,
orada bağımlı insanların eğitilmesine,
mücadele etmesine ne kadar tahammülsüz olduğunu gösterdi. “Eğer insanları eğitmeye devam ederseniz orayı da basacağız” diyen katil polisler uyuşturucu satıcılarının uşağı olduklarını bir kez daha itiraf ettiler. Cepheliler’in iradesi karşısında her çatışmada yenik ayrılan katil polisler
çırpınış içindeler. Boşuna çırpınmayın! Siz
birer siyasi ölüsünüz. Pislik içinde boğuluyorsunuz. Katiller, hırsızlar ve zalimler
düzenin birer bekçi köpeğisiniz. Efendiniz
ABD, Cepheliler için “çok eğiticiler, insanlarla ilişkileri çok güçlü, bağları çok
güçlü” diyor hazırladığı raporlarda. Öyledir. Kurumlarımız, bedeli kanla, canla
ödenmiş mevzilerimizdir. İnsanlarımızı
eğitmek devrimcileştirmek için, örgütlemek için açtık o kurumları. Buyurun gelin! Kapatabiliyorsanız kapatın kurumla-

İdilcan Kültür Merkezi’ne
Silahlı Saldırı!
Halk Düşmanlığına Çalışan
Kafaları Bir Bir Kıracağız!
7 Eylül gecesi saat 12.30 sıralarında
mahalle halkının anlatımına göre araba içerisinde üç yüzü maskeli kişi uzun namlulu
silahlarla İdilcan Kültür Merkezi’ne saldırdı. Açıklama yapan Ankara Dev-Genç:
“Polis destekli faşistler artık Ankara’da saldırılarını arttırmış durumda. Derneğimize
saldıranları bir bir bulup hesap soracağız.
Hesap sormaya en yakınımızdaki faşist çetelerden başlayacak tüm Ankara sokaklarını bu kudurmuş köpeklerden temizleyeceğiz. Gözümüzü korkutmaya çalışan
bu eli kanlı köpekler, halka ve devrimcilere düzenledikleri saldırıların hepsinin hesabını verecek. Halkımız; bu kudurmuş köpekleri tanıyan bilen varsa direk bize
söylesin. Derneklerimize, devrimcilere
ve halkımıza uzanan elleri ve halk düşmanlığına çalışan kafalarını bir bir kıracağı!” diyerek, saldırılara sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Faşist Saldırılara Sessiz

Kalmayacağız!
Ankara’da 7 Eylül gecesi İdilcan
Kültür Merkezi’ne yapılan silahlı saldırıyı protesto etmek için 8 Eylül’de Halk
Cepheliler İdilcan Kültür Merkezi’ne ve
derneğin karşısındaki parka “Faşist
Saldırıların Hesabıhı Soracağız! Halk
Cephesi” yazılı 2 pankart astı.

Polis Terörü, Baskılar,
Tutuklamalar Bizleri
Yıldıramaz
İkitelli’de AKP’nin katil polisleri
Halk Cepheliler’e pervasızca ve hız kesmeden saldırılarına devam ediyor. 31
Ağustos’ta polisler tarafından işyerinden
gözaltına alınan Halk Cepheli Ali Kanat
uyuşturucu çeteleri tarafından katledilen
Hasan Ferit Gedik’in cenazesine katılmak
gerekçesiyle 1 Eylül’de tutuklandı. Aynı
gün akşam saatlerinde katiller İkitelli
Özgürlükler Derneği önüne gelerek plastik mermiyle Cepheliler’e saldırmış ve
anında karşılık verince kaçmak zorunda
kalmıştır. İkitelli Halk Cephesi tarafından
2 Eylül’de baskılara karşı eylem yapıldı.
Yürüyüşe geçen kitlenin karşısına katil polis 4 akrep, 1 TOMA ve çevik kuvvet otobüsleriyle kitlenin önünü kesmeye çalışmış kitlenin yürüyüşe devam etmesi üzerine hedef gözeterek gaz bombalarıyla,
plastik mermilerle, ses bombalarıyla,
TOMA’larla saldırıya geçti. Katillerin saldırına karşılık Cepheliler 3 ayrı bölgede

Katillerden ve İșkencecilerden Hesap Soracağız!
Bağcılar Yenimahalle Yürüyüş Yolu’nda Cephe Milisleri 5 Eylül’de eylem
yaptı. Yol kesen milisler sloganlarla katillerden ve işkencecilerden hesap soracaklarını ilan ettiler. Bunun üzerine çok sayıda akreple sirenlerini çılgına dönmüş bir şekilde çalarak tekrar mahalleye geldiler. Halkın üzerine saldırdılar. Son
olarak saat 22.30 sıralarında halkın üzerine ateş açtılar, silah sıktılar. Yaşanan bu
saldırılar sırasında Okan Küçük gözaltına alınıp akrebe konularak götürüldü. Saat
23.00 sıralarında polis akreplerle tekrar Karanfiller Kültür Merkezi önüne geldi ve bir süre burada bekleyerek halka gözdağı vermeye çalıştılar. Akşam boyunca
mahalledeki evlere baskın yaparak devrimcileri gözaltına almaya çalıştılar.

EMPERYALİZM, 60 MİLYON İNSANI VATANINDAN SÜRGÜN ETTİ!

barikat kurarak direnişe geçti. İkitelli Özgürlükler Derneği’nin önüne gelen katiller
her yeri gaza boğdular. Cepheliler çevik
kuvvete saldırarak düşmanın geri çekilmesini sağladı. Katiller kaçarken şapkalarına kadar her şeyi bırakmıştır.
Cephelilerin kurduğu barikata devrimci
kurumlardan da destek verenler oldu.

Baskınlarla Bizi
Bitiremezsiniz!
Korkularınızı Büyütmeye
Devam Edeceğiz!
İstanbul Bağcılar Karanfiller Kültür
Merkezi’ne 4 Eylül’de yapılan polis baskınıyla ve derneğin mühürlenmesine
tepki olarak İstanbul’un belirli mahallelerinden ve çeşitli illerden bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamaları aşağıda kısaltarak yayınlıyoruz.
Halk Cephesi: “Faşist AKP’nin eli
kanlı, işkenceci, katil polis sürüleri kendi hukuklarını da hiçe sayarak Karanfiller
Kültür Merkezi’ni mühürlemek istemiş,
dernekte bulunan Halk Cepheli devrimcilere işkence yaparak gözaltına almıştır.
Korkaksınız ve korkmakta haklısınız.
Çünkü siyasi olarak ömrünü tüketmiş bir
iktidarsınız. Çünkü yönetememe krizi
içindesiniz, asla engelleyemeyeceğiniz
yok oluşunuzdan korkuyorsunuz.”
Gazi: “Bağcılar’da emperyalizmin
beslemesi IŞİD’i besleyen AKP yıllardır Bağcılar’da demokratik mücadele
veren halkla bütünleşen Karanfiller
Kültür Merkezi’ni basarak halka gözdağı vermeye çalışsa da Günaylar’ın teslim olmayışı karşısında bir kez daha siyasi ölü olduklarını kanıtlamışlardır.
Esenler: “Hırsız, katil, halk düşmanları polislere diyoruz ki; yapmış ol-

duğunuz işkenceler yanınıza kar kalmayacak! Halkı korkutmaya çalışarak, mahallelerimizde terör estirerek bir yere varamıyor halkın öfkesini büyütüyorsunuz. Vazgeçin! Hedefimiz olmayın!
Gözaltındaki yoldaşlarımız derhal serbest
bırakılsın.” (5 Eylül)
Bağcılar Dev-Genç: “Bizler Bağcılar
Dev-Genç olarak katillere sesleniyoruz; yönetememe krizinizden her gün derneklerimizi basıyorsunuz, 38 gün önce
derneğimizin üç sokak altında Günay
Ablamızı katlettiniz. Şunu unutmayın!
Her şehitlikte, tutsaklıkta bizlerin öfkesi daha çok bileniyor, düşmana karşı kinimiz bir kat daha artıyor.” (4 Eylül)
Küçükarmutlu: “Kanlı ellerinizi
halkın en onurlu evlatlarının üzerinden,
derneklerimizden ve emekçi halkımızdan çekin. Yaptığınız bu saldırılarla
bizleri yıldıramazsınız ancak öfkemizi
ve kinimizi büyütürsünüz. Yoksul emekçi mahalleler bizimdir… Hasan
Feritler’indir… Üç Karanfiller’indir…
Günay Özarslanlar’ındır. Bizi bitiremezsiniz; çünkü biz halkız.” (4 Eylül)
Eskişehir: “Bizler buradan bir kez
daha söylüyoruz; emperyalizme verdiğiniz imha sözlerini yerine getiremeyeceksiniz. Sizin de uşağı olduğunuz emperyalizmin, halkımız ve dünya halkları adına cellâdı olacağız.” (5 Eylül)

Mührünüzü de
Yasaklarınızı da
Tanımıyoruz! Bizim de
Yasalarımız Var!
Bir gün önce basılıp talan edilen
Karanfiller Kültür Merkezi kapısına
vurulan mühür, 5 Eylül’de devrimciler
tarafından söküldü. Faşizmin uygulamış

olduğu baskı ve imha politikalarına
karşı asla teslim olunmayacağını; halkın
gelenek ve kültürlerini esas alan, yozlaşmaya, sömürüye karşı çalışmalarını
yürüten kurum defalarca kez düşmanın
hedefinde olduğundan yine akreplerin tacizleriyle karşılaşıldı. Akrepten inip
mahallede korku salmaya çalışan katil
polisler, mahalle halkı kadınlarıyla tartışmış ve kadınların kendilerine tepki
göstermesiyle mahalleden defolup gitmişlerdir. Kurumun mühürlenen kapısının kepengi kaldırılıp mühür tekrar sökülüp atıldı. Keyfi uygulamaları tanımayan halk, devrimcilere alkış ve ıslıklarıyla, sloganlarıyla destek verdiler.
Bağcılar Halk Cephesi bununla ilgili 6 Eylül’de bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “Bağcılar Karanfiller Kültür
Merkezi’ne takılan mühür bugün mahalle
halkı tarafından kırıldı ve kurumun kepenkleri açıldı. Ancak açtıktan birkaç saat
sonra katil polisler 2 akreple geldiler.
Kepengi kapatıp, yeniden mühürletmek
için belediyeyi aradılar. Gelen zabıtalar
mühürlemek istemedi. Bunun üzerine
özel harekâtçıları yardıma çağırdılar.
Zabıtaya çelik yelek giydirerek derneği
tekrar mühürlettiler. Akşam mahalle
halkı bir kez daha mührü kopardı ve kepengi açtı. Belediye ile ve bildirim yapılarak çözülecek bir prosedürü özel
harekâtçılarla birlikte operasyon havasında yapmak, gayri-meşruluğun ve
acizliğin göstergesidir. Yeniden takılması
durumunda mühür yine kırılacaktır.
Yasalara uymayan da polisin ta kendisidir. AKP’nin katil polisleri; biz meşruluğumuzla direnmeye, saldırılarınıza cevap vermeye devam edeceğiz.” denildi.
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Günay Özarslan’ın Katilleri Cezalandırılsın ve
Kayıp Elbiseleri Bulunsun!
Halkın Hukuk Bürosu avukatları, Günay
Özarslan’ın katilleri cezalandırılsın ve kayıp elbiseleri bulunsun diye imza masası açtı. Günay
Özarslan, Bağcılar ilçesinde 15 kurşun ile taranarak katledildi. Evde akrabaların yanında iken, canlı bomba olarak ilan edildi. Katliamı yalanları ile meşrulaştırmaya çalıştılar. Açık bir infaz olmasına rağmen, katilleri hakkında etkili bir soruşturma açılmadı. Elbiseleri gerçek açığa çıkmasın diye kaybedildi. Amaç, katilleri aklamak,

katliamları meşrulaştırmaktı. Halkın Hukuk Bürosu katliamların aklanmasına izin vermeyeceklerini açıklayarak, katillerin cezalandırılması için imza masası açtı.
İmza masası, 3 Eylül’de Mecidiyeköy Metrobüs durağında açıldı. Açılan masada 90’ya yakın imza toplandı.

Şehitlerimizin Hesabını Soracağız!
AKP’nin eli kanlı katil polisleri tarafından İstanbul
Bağcılar’da katledilen şehit Günay Özarslan için 30 Ağustos’ta
Ankara Mamak Tekmezar Parkı’na “Günay Özarslan Ölümsüzdür Baskı Varsa Direniş Var, Zulüm Varsa Halkın Adaleti
Var! /Halk Cephesi’’ yazılı pankart asıldı.

DÜNYA HALKLARINA ÇAĞRIMIZDIR; VATANINIZI TERK ETMEYİN!

47

Röportaj
Ülkemizdeki Faşist Terör Nedeniyle Vatanımdan Uzakta Sürgün Yaşıyorum!

İltica; Faşizmin Terörüne Karşı Haktır!
İltica Hakkım İçin Direniyorum!
Avusturya’da altı yıldır siyasi sürgün olarak bulunan ve “Avusturya’nın
iç ve dış güvenliğini tehdit ettiği”
gerekçesiyle pasaportu iptal edildiği
için çadır direnişine başlayan Evin
Timtik ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.
***

Yürüyüş: Bir direniş başlattınız. Direnişinin nedenini ve süreci
anlatır mısınız?
Evin Timtik: 2010 yılında al-
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dığım iltica pasaportunun geçerlilik
süresi 7 Mart 2015'te doldu ve ben
de yenisinin verilmesi için başvuru
yaptım. Bilmeyenler için belirteyim,
Avusturya'da iltica pasaportlu olmanız
süresiz oturumunuzun olması demektir, süresi biten sadece belgedir.
Normalde birkaç gün içinde bitecek
bu işlem için haftalarca oyaladılar.
Neden bir cevap vermediklerini sormaya her gidişimde 'Yeterli personel
yok, başvuru sayısı çok fazla olduğundan yetişemiyoruz' gibi cevaplar verdiler. Bu Avusturya bürokrasisi açısından normal bir durum;
ancak süreç uzayınca Mayıs ayının
sonunda avukatım, derhal cevap verilmesi için bir dilekçe yazdı. 1 hafta
içinde 'red' cevabı geldi. 2 kez itiraz
ettik, hiçbir gerekçe gösterilmeden
böyle bir uygulama yapılamayacağını
söyledik. Son olarak 10 Ağustos'ta
"Avusturya'nın iç ve dış güvenliğini
tehdit ettiğim ve yurtdışına çıkışlarımın tehlikeli olduğu" gerekçesiyle
pasaportumun süresinin uzatılmayacağı cevabını aldık.
Bu mesnetsiz, hiçbir haklı gerekçesi olmayan, hukuksuz cevap üzerine
Federal İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Yaptığım itiraz ve başvurulardan
olumlu bir yanıt alamadığımızdan
direnişe başlamaya karar verdim.

Yürüyüş: Direnişinize destek
veren kişi ve kurumlar var mı,
nasıl karşılıyorlar direnişinizi?
Evin Timtik: 21 Ağustos günü,
Yabancılar Polisi-Pasaport Bölge
Müdürlüğü önünde eyleme başladım.
İki dönemdir Avusturya Anadolu
Federasyonu'nun yönetim kurulundayım. Anadolu Federasyonu dışında
destek veren henüz yok. Ancak direnişimizi haklı bulan ve bireysel
olarak destekleyen insanlar var.
Avusturyalı demokratlar, daha geniş
kesimlere ulaşmak için önerilerde
bulunan, bildirilerimizi çoğaltan, ziyaretimize gelen insanlar var.
Direnişe başladığımız ilk günden
beri, beklediğimin üzerinde bir ilgiyle
karşılaştığımızı söyleyebilirim.
Sonraki gelişmeler yani, bir kamyonun içinde havasızlıktan boğularak katledilen 71 kişi, iltica kamplarında insanlık dışı koşullarda yaşayan binlerce insan, Avusturya halkını çok etkiledi diye düşünüyorum.
Burjuva gazeteler bile 'Avusturya
için en kara gün' diye manşet atmak
zorunda kaldı kamyondaki katliamdan
sonra. Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı
bir yürüyüş yapıldı ve eylemler devam
edecek. Yine halkın ve DKÖ'lerin
zorlamasıyla Macaristan'dan binlerce
kişi ülkeye giriş yaptı. Dahası, can
güvenliği olmayan bu insanları almaya Almanya ve Avusturya'dan
yüzlerce kişi gitti. Irkçılığın çok üst
boyutta yaşandığı Avusturya'da, halkın
yabancıları sahiplenmesi, iltica politikası iflas etmiş iktidara da güçlü
bir cevap oldu.

Yürüyüş: İltica hakkınızı almak için direnişinize ilişkin yeni
bir programınız var mı?

Evin Timtik: Şu an Federal
İdare Mahkemesi'nden, itirazımızın
yerinde bulunup bulunmadığına ilişkin bir cevap bekliyoruz. Hukuk
mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü Avusturya'da son
çıkan güvenlik yasasıyla birlikte ilk
kez, bana böyle bir uygulama yapıldı.
Türkiye'den aşina olduğumuz bir şey
'makul şüphe, kuvvetli suç şüphesi'
vb. hiçbir somutluğa dayanmayan
uydurma gerekçelerle insanları suçlu
ilan edip cezalandırmak. Şayet aleyhimde bir karar çıkarsa, emsal teşkil
edeceğinden, benden sonraki bütün
ilticacılar da aynı tehditle karşı karşıya
kalacak. Bu nedenle, elimden alınan
pasaportum ve seyahat özgürlüğümü
kazanmak için hukuk mücadelemin
yanısıra çadır direnişiyle de var olan
hakkımı almak için bir kampanya
şeklinde direnişimi sürdüreceğim.
Bu hafta içinde çadırı
Parlamento önüne taşıyacak, her
türlü meşru mücadele yollarını
kullanacağım. Avusturya devletinin
keyfiliğine boyun eğmeyeceğim.
Yürüyüş: İltica hakkı nedir,
neden bir haktır?
Evin Timtik: İltica hakkı, yaşamlarına ve özgürlüklerine yönelik
ciddi tehditlerden kaynaklı ülkesini
terk etmek zorunda kalan kişilerin,
başka bir ülkede yaşama hakkıdır.
Yani ülkenizde yaşamınız, özgürlüğünüz, siyasi, fiziki, kültürel tehdit
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altındaysa ve bunu ispat edebiliyorsanız size geldiğiniz ülke tarafından
tanınan hukuki ve siyasi bir statüdür.
İltica bir haktır; çünkü ülkelerini terk
etmek zorunda kalan kişilerin evrensel
insan haklarından yararlanabilmesi,
iltica hakkının varlığına bağlıdır. Bu
anlamda mültecilerin korunmasından
ziyade en temel yaşamsal haklarının
tanınmasını anlamak gerekir.
İltica, Emperyalist Paylaşım
Savaşları sonrası, ülkelerini terk etmek zorunda kalanlarla başlamış.
Yani ortaya çıkışından itibaren sürece
baktığımızda, bu zorunlu göçün nedeninin emperyalizm olduğunu görüyoruz. Herkesin atalarının mezarının
olduğu, doğduğu, kendini ait ve güvende hissettiği toprağında yaşama
hakkı vardır. Ancak emperyalizm bu
en temel hakkı halkların elinden almış, göçe ve insanlık dışı koşullarda
yaşamaya mahkum etmiştir.
Bugün birçok ülke, ilticacılar sorununu nasıl çözeceğini tartışıyor.
Sorunu, yaratanlar çözemezler.
İşgaller, haksız savaşlar ve sömürü

sona ermedikçe sorun çözülemez.
Emperyalizmin Ortadoğu'da ve
Afrika'da yarattığı tabloyu, her sabah
yabancılar polisi önünde görüyorum.
Belki buzdağının görünen yüzü; ama
rengi, dili, dini farklı birçok insanın
her gün yüzünde hayal kırıklığı ve
umutsuzlukla binadan çıkışını izliyorum. 8-9 kişilik aileler çocuklarıyla
çaresizlik içinde, bütün umutları verilen bir sonraki randevuya ertelenmiş.
İnsanlar kendilerini bu duruma düşüren, horlayan, aşağılayan, insan
onurunu ayaklar altına alan sisteme
karşı kin duymayıp da ne yapsın?
Son olarak şunu eklemek isterim.
Ben, insan onuruna yaraşır tek sistemin sosyalizm olduğuna, insanlığın
devasa sorunlarının emperyalizmin
tek alternatifi olan sosyalizmde çözüleceğine inanıyorum. Sosyalist olduğum için ülkemde işkence gördüm,
tutuklandım ve iltica etmek zorunda
bırakıldım. Avusturya Devleti de bu
kimliğimi ispat ettiğim için bana
iltica pasaportu verdi. Şimdi ne oldu
da 6 yıl sonra bu düşüncelerim 'ül-

kenin iç ve dış güvenliğini tehdit'
eder oldu? Bu sorunun cevabı,
Avrupa'da ve Avusturya'da her geçen
gün büyüyen ekonomik krizin sonucu
ırkçılık ve yabancı düşmanlığıdır.
Dahası yabancılara dönük 'güvenlik'
yasaları yani devleti halklardan koruma yasaları, kazanılmış haklara,
yabancılara, düşünce ve örgütlenme
özgürlüğüne yeni saldırılardır. İltica
hakkı bize bahşedilmedi, dünya halkları binlerce ölmeseydi, Cemal
Kemal Altun kendisini mahkeme
penceresinden atmasaydı iltica statüsü
bu kadar meşrulaşamazdı. Sonuç olarak bana yapılanın basit bir hak ihlali
olmadığını düşündüğüm için direnişe
başladım. Belki çok mütevazi ve
simgeseldir. Ama kazanılmış haklarımızı gasp ettirmemek için tüm yabancılar, tüm ilticacılar, tüm sosyalistler, göç yollarında katledilen, vatanları işgal edilip vatansız bırakılan
halklar, Aylan şahsında tüm çocuklarımız adına direniyorum, direneceğim...
Size ve tüm Yürüyüş dergisi okurlarına saygılarımı sunuyorum.

Anadolu Fedarasyonu Olarak Çağrımızdır
Dünyadaki Tüm Devrimciler, Demokratlar
Tüm Dünya Halkları,
Avrupa’da giderek açıkça “Hak
ve Özgürlüklere” yapılan saldırılar
devam ediyor.
Ülkeler işgal ediliyor, halklar işgalciler tarafından vatanlarından göçe
zorlanarak el kapılarında yaşamak
zorunda bırakılıyor.
Bunlardan bir tanesi federasyonumuzun yöneticisi Evin Timtik’tir.
Evin Timtik 6 yıldır Avusturya’da
yaşamaktadır.
Türkiye’de haklar ve özgürlükler
mücadesi verdiği için hapis cezası
almış, zulme uğrayan halktan insanlardan biri olarak buralara kadar gelmiştir. İltica hakkı olan pasaportunu
almış ve bu pasaportu Avusturya
Devleti vermiştir. 5 yılını doldurduktan
sonra uzatmak için gittiğinde, aylar
sonra gelen cevapta güvenlik gerekçesi

ile veremiyoruz diyerek Evin Timtik
Avrupa’nın ortasında, seyahat hakkı
Avusturya devleti tarafından alınmıştır.
Buna karşı Evin Timtik hakkı olan
pasaport ve seyahat hakkını isteyerek
21 Ağustos 2015’te Viyana Pasaport
Müdürlüğü önünde başlattığı eylemi
6. gününde devam ediyor.
Avusturya Anadolu Federasyonu
yönetim kurulu üyesi olan Evin
Timtik’in başlatmış olduğu haklı ve
meşru olan bu direnişte 28 Ağustos
2015’te yapılacak basın açıklamasına;
“El Kapılarında Yaşamak
Zorunda Bırakılanlar, Her
Milliyetten Halklar”
Emperyalizm ve AB dünyadaki
tüm savaşlardan sorumludur. Vatanını
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bırakıp gelmek zorunda
kalanların ne
yazık ki burada da can güvenliği ve
geleceği tehdit altındadır. Tüm dünya
halkları kardeştir! Kazandığımız hakları korumak için, birlikte hareket
etmek zorundayız. Haklarımız için
mücadelenin bir simgesi olarak, Evin
Timtik’in direniş çadırına, sahiplenmeye çağırıyoruz!
Evin Timtik’in Hakkı Olan
Pasaport Derhal Geri Verilmelidir!
Adres:
Passcenter
der
Regionaldirektion binası önünde
(Wasagasse / Berggasse`nin kesiştiği
köşe) 9 Viyana.

Anadolu Federasyonu
Avusturya
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Almanya Irkçı ve Kanlı Tarihine Yeni Toplama Kampları Eklemeye Çalışıyor!

Emperyalistler, Dünya Halklarının
Vatanlarından Kanlı Ellerini Çektiği Zaman
Göç ve Göçmen Sorunu Kalmayacaktır!

Sayı: 486

Yürüyüş
13 Eylül
2015

"Günler ağır, günler ölüm haberleri
ile geliyor" diyordu Nazım Usta şiirinde.
Evet, aylardır bir gün geçmiyor ki insanlara mezar olmasın yollar, denizler,
sınırlar. Mültecilerden söz ediyoruz.
Her gün gazetelerde, televizyon ekranlarında; çığlıklarını, feryatlarını izliyoruz
küçücük bedenlerin, gözü yaşlı annelerin
babaların. Kefenlerini alıp çıkıyorlar
adeta o yollara. Küçücük botların içine
yüzlerce insan çoluk çocuk doluşuyor.
Oralar onlara mezar olmazsa, gittikleri
ülkelerdeki polisin copu, gazıyla işkencelere maruz kalıyorlar.
Televizyonlar insan kaçakçılarına
çekiyor dikkatlerimizi. Oysa o gördüklerimiz neden değil sonuç. Bir anneyi evladı ile bu çaresizliğe iten asıl
sorumlu, o kaçakçılar değil. Vatanlarını
terk etmesinin sebebini yaratanlar asıl
düşmanlar kan emicilerdir.
İşte onlar o kan emiciler, halkların
kanına doymayanlar, karınlarını doyuramadıklarımız; emperyalistlerdir.
O insanların kefenlerini eline verenler
onlar. Birde utanmazca toplantılar düzenliyorlar sorunu çözmek için.

İnsanları Kökünden
Koparan Göçün Sorumlusu
Emperyalizmdir!
Göçmenlerin geldiği ülkelere bir
bakın; Suriye, Pakistan, Libya,
Bangladeş vb. emperyalizmin zulmünün
bulaştığı ülkeler.
Suriye'de savaşı başlatan kimdir?
Emperyalizmdir! Emperyalistler İŞİD'i
besleyen, büyütenlerdir. Esad iktidarının
gitmesini istedikleri için her türlü yardımı yapıyorlar 5 yıldır. Beşar “Esad
gitsin de ülkesini talan edelim” diye
düşündüler ama taşa çarptılar. O taş
halktı. Suriye halkı direniyor 5 yıldır.
Şehit çıkmayan aile yok, gözlerinden
yaş yerine kan ve öfke yağıyor Suriye
halkının. Bunun tek sorumlusu da emperyalizmdir.
Libya'nın meşru liderini linç ettirdiler,
işbirlikçi katil sürülerine. Hapishanelerin
kapılarını açtılar ne kadar katil, teca-
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vüzcü, hırsız varsa saldılar, paralar
dağıttılar. Cehennem haline getirdiler
insanlara ülkelerini. Sonra da İngiltere
ve Fransa bölüştüler petrolü. Libya’da
petrolün yüzde doksanı halka aitti.
Emperyalizm o topraklara girmeden
önce yoksulluk sınırı altında yaşayan
insan bulmak çok zorken, şimdi insanlar
karnını doyuramıyor.
Bu ülkelerde umutsuzluk içinde
olan halklar da vatanında savaşma yerine ülkesini terk ediyor. Şunu her zaman söylüyoruz; vatanını terk etmek
asla çözüm değildir. Suriye'de süren
bir savaş var ve yapılması gereken vatanını kanı canı pahasına savunmaktır.
Bu ayrı bir tartışma konusudur tabii.
Bangladeş gibi ülkelerden de insanların kaçma sebepleri yine yoksulluk.
En ucuz iş gücünün olduğu yerler günlüğü 2 dolara çalışıyor. İnsanlar bir
lokma ekmeğe muhtaç yaşıyor. Ucuz
iş gücü için emperyalizmin köle gibi
kullandıkları ülkeler buralar.

Dünya Halkları Almanya'nın
İnsanları Yaktığı Toplama
Kamplarını Çok İyi Bilir!
Şimdi Daha “Modern”ini
Öneriyorlar!
Göç ve göçmenler sorunu ve çözümleri tartışılıyor emperyalistler tarafından. İnsanların vatanlarını yakın
yıkın yok edin sonra kahraman edasına
bürünün.
Bu çözümlerin başında en onursuzca
olanı yine Almanya tarafından dile getirildi. Kanlı ve ırkçı tarihine uygun
bir şekilde davranmış.
Almanya İçişleri Bakanı Thomas
de Maiziere, Suriye ve diğer ülkelerden Avrupa’ya geçmeye çalışan mülteciler için “Biz onları seçerek getirelim” dedi. Maiziere, Avrupa’ya gelmesi
istenen mültecilerin seçilmesi için özel
dağıtım kamplarının kurulması gerektiğini söyledi.
Avrupa Birliği’ne (AB) iltica taleplerinin değerlendirileceği mülteci kamplarının Türkiye, Yunanistan ve İtalya’ya

kurulmasını öneren Maiziere, böylece
katliamla sonuçlanan ölümlerin de önlenebileceğini belirtmiş bir de.
AB’nin katkılarıyla İzmir’de büyük
bir mülteci kampının kurulmasının ardından, buradan AB ülkelerine belirlenecek kotalar dahilinde, sığınmacıların
gönderilmesinin yerinde olacağını söyleyen Maiziere, aynı zamanda
Yunanistan ve İtalya’da da benzeri
kamplar kurulması gerektiğini açıkladı.
Maiziere, “Büyük bir mülteci kampının
Türkiye’de kurulabilmesi için AB fonlarından faydalanabiliriz. O mülteci
kampında kimin Avrupa’ya alınabileceğine karar verebiliriz” dedi. Maiziere,
bu şekilde AB üyesi ülkelerin sınırlarında yaşanan krizi hafifleteceğini vurguluyor.
Avrupa Komisyonu Başkan
Yardımcısı Frans Timmermans da,
Flaman Televizyonu’na verdiği demeçte
Maiziere’inkine benzer bir öneride bulundu.
Dünya halkları Almanya'nın kamplarını çok iyi bilir. Şimdi daha modernini
mi yapacak acaba? Nazi toplama kamplarında da insanları toplayıp; ilk önce
canı çıkana kadar çalıştırıp, sonra da
işi biteni diri diri gaz odalarında yakan
Almanya'nın önerisi bu.
Biz bu görüntüleri 60 yıl öncesinde
Almanya'ya giden işçi göçlerinden biliyoruz. İnsanların en sağlamlarını seçerek götürmediler mi? Dişinden tutun
gücüne, boyuna, kuvvetine bakılarak
en sağlamları seçildi, köle seçer gibi
seçtiler. “Köle pazarları” değildi sadece
adları. "Modern kapitalizmin pazarları"
halini almışlardı.
Şimdi buna ek olarak beyin göçüne
de ihtiyacı var emperyalizmin. Bu
planları OECD'nin raporlarına da yansımış durumda. Gençlerinin beyinlerini
uyuşturdukları için, düşünmeyen, araştırmayan bir gençlik yetiştirdiği için
Avrupa artık üreten, düşünen bir genç
kuşak yetiştiremiyor. Bu yüzden de

EMPERYALİZM, 60 MİLYON İNSANI VATANINDAN SÜRGÜN ETTİ!

bu tür insanlara da ihtiyaçları var.
Almanya bu kamp önerisini daha
önce kendi ülkesindeki mülteci sorununu
çözmek adına da önermişti. Afrika'da
mülteci kampları açmayı önermişti.
Almanya'nın göçmenlere yönelik bütün
politikaları kazançları, karları üzerine
kuruludur. Göçmenleri de ucuz iş gücü
olarak kullanmanın peşindeler. Hayatın
her alanında emeklerini sömürdükleri
gibi ırkçılıkları ile de aşağılamaya, yakmaya devam edecekler.

Emperyalistler Silah
Tekellerinin Karları İçin
Halkları Katlediyor!
Almanya'da yayınlanan haftalık Der
Spiegel dergisinde yer alan habere göre,
bu yılın Ocak-Haziran ayları arasında
gerçekleştirilen silah ihracatı, geçen
yılın aynı dönemine göre iki katına çıkmış durumda. Sol Parti Milletvekili Jan

van Aken’in soru önergesine hükümet
tarafından verilen cevaba göre, bu yılın
ilk altı ayında toplam 6.35 milyar
Euro’luk silah ihracatı gerçekleştirilmiş.
Bu miktar altı aylık bir süre için rekoru
ifade ediyor. Çünkü, 2014’te toplam
6.52 milyar Euro, 2013’te yine toplam
8,34 milyar Euro’luk silah satışı yapıldığı
göz önünde bulundurulduğunda, bu yılın
sonuna kadar yapılacak satışlarla birlikte
bir rekora koşuyor Almanya.
Almanya, bu yılın ilk yarısında
Mısır’a 8.11 milyon Euro, Tunus’a 1.46
milyon Euro, Cezayir’e 170 milyon
Euro, Irak’a 26.8 milyon Euro, Suudi
Arabistan’a 177 milyon Euro, Birleşik
Arap Emirlikleri’ne 41.87 milyon Euro,
Kuveyt’e 121 milyon Euro, Katar’a 1.32
milyon Euro, Uman’a 32,4 milyon Euro
değerinde silah satışında bulundu.
İsmi geçen ülkelere bir bakın. Suudi
Arabistan bu silahları nerede kullanıyor?

Emperyalizmin Saldırıları Karșısında
Halk Cepheliler Direniyor!
Anti-Emperyalist Cephe İle,
Adalet Talebimizi Haykıracağız!
18 Eylül’de İstanbul Adalet Sarayı’nda mahkemesi
görülecek olan enternasyonal devrimci Steve
Kaczynski için, İngiliz Konsolosluğu önünde Halk
Cepheliler 3 Eylül’de eylem yaptılar. Vatandaşının
gün gün büyüyen açlığına sessiz kalan İngiliz devletinin emperyalizmini kendi vatandaşlarına teşhir
etmek için yapılan eyleme, daha pankart açılmadan
işbirlikçi AKP’nin katil polisleri saldırdılar.
Halk Cephesi’ne eylem yaptırmama bahanesiyle
saldıran polislere karşı direnen; Murat Yüksel, Yoldaş
Bingöl, Hakan Karabey, Erdinç Öksüz, Hazal Bozdağ,
Serhat Oğulcan ve Ufuk Işık gözaltına alındı.
Halk Cephesi konuyla ilgili açıklama yaparak:
“AKP polislerinin bu azgınca saldırıları karşısında
Halk Cepheliler teslim olmuyor. Bugün Halk
Cephesi’ni yasaklayanların asıl hedefi; şehitlerimizin
kanıyla verilmiş mücadelemizi, hapishanelerde yaratılan direniş geleneklerini ortadan kaldırmaktır.
Halk Cephesi’nin meşruluğu; verdiği uzlaşmaz,
hesap soran mücadeleyle halkımızın beynine, yüreğine
işlemiştir verilen kararlar değil, halkın sahiplenmesi
ile oluşmuştur. Bu yüzden en gür sesimizle Halk
Cephesi’ni ve hapishanelerde, meydanlarda direnen,
hesap soran yoldaşlarımızı sahiplenmeye devam
edeceğiz.
18 Eylül günü de aynı taleplerle tüm saldırılarınıza
rağmen adliye önünde olacağız” ifadelerini kullandı.

Katar nerede kullanıyor? Bu ülkelerin
İŞİD, Nusra Cephesi gibi eli kanlı işbirlikçi örgütlerin silahlarını verdiği
çok açıktır artık.
Almanya bu silahların nereye gittiğini çok iyi biliyor. İki istediğine de
uygun bu satışlar. Hem kar ediyor hem
de Ortadoğu üzerine uzun vadeli planları
için işbirlikçilerinin ellerini güçlendiriyor. Emperyalizme karşı olan Suriye
iktidarına karşı işbirlikçi katilleri büyütüyor.
Halkın elleri bir gün emperyalistlerin boğazına yapışacak ve kurtulamayacaklar! Denizleri mezar haline
getirdiler. O ülkelerin insanları sizin
gerçek yüzlerinizi görüyor ama çaresizlikleri örgütsüzlüklerinden geliyor.
Bugün örgütsüzler ama örgütlendiklerinde ve kaybedecek hiç bir şeyleri
olmadığını anladıklarında öfkeleri emperyalizmi boğacak.

Kıyıya Vuran İnsanlık Değil Emperyalist
Kapitalist Sömürü Ve Zulüm Düzeninizdir!
Emperyalist medya kuruluşları ve onların ülkemizdeki uzantısı
işbirlikçi yazılı ve görsel basın günlerdir bir habere odaklanmış durumda. 8’i çocuk 12 Suriyeli-Kobaneli, Muğla-Bodrum’dan
Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri tekneler battığı için
denizde boğularak hayatlarını kaybettiler. Bu katliamın birinci dereceden sorumlusu emperyalizm ve işbirlikçi Türkiye oligarşisi gibi;
tıpkı katil Cumhurbaşkanı Tayyip gibi medya da suçüstü yakalanmış
bir suçlunun paniğiyle hareket etmektedir. Ki suçludurlar; halkların
yaşadığı bütün acıların, ölümlerin suçlusudurlar.
Her yıl dünyanın dört bir yanında onbinlerce insanımız göç yollarında katlediliyor. Neden? Neden halklar yaşadıkları vatanları terk
edip vatanlarından binlerce kilometre uzağa gitmek zorunda kalıyor?
Neden ölümü göze alıp yollara düşüyor, ölüyor?
Emperyalizm dünya halklarını açlığa, yoksulluğa mahkûm ediyor.
Ülkeleri işgal ediyor, yerle bir ediyor, yaşanılmaz hale getiriyor.
Savaşlar çıkarıyor, milyonları katlediyor. Amerika ve işbirlikçi
Türkiye oligarşisi-iktidar bekçisi AKP Suriye’de Esad iktidarını devirmek için katil sürülerini, karşı-devrimci çeteleri beslediler.
Suriye’de çıkardıkları iç savaşla, yaptıkları katliamlarla yüz binlerce
Suriyeli Arabı, Kürdü, Ezidiyi, Türkmeni… katlettiler. Şimdi de
pişkince “kıyıya vuran insanlıktır” diyorlar. Hayır; kıyıya vuran
insanlık değil, emperyalist-kapitalist sistemdir.
Dünya halkları “bir umut” diyerek ülkelerini terk edip emperyalist
ülkelerde kurtuluşu arayarak değil; tam tersine ülkelerini yakıp
yıkan, sömüren emperyalizme karşı savaşarak kurtuluşu sağlayabilirler.
Bunun için emperyalizme karşı bütün dünya hakları Birleşelim
Savaşalım Kazanalım!
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi
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Avrupa’da

Sayı: 486

6 Eylül sabahı Almanya’nın
Dortmund şehrinde mültecileri taşıyan trenlere yönelik Naziler
saldırı planladılar. Gece yarısı
Alman sol gruplarının çağrısı
üzerine Alman anti-faşistler ve
Halk Cepheliler merkezi tren istasyona geldiler. Alman anti-faşistler, istasyonun ön tarafını tutarken, Halk Cepheliler de istasyonun arka kapılarını tuttular.
İlk başta yaklaşık 300 anti-faşist
toplanırken, sayı giderek 700’e ulaştı. Saat 01.30 sıralarında Naziler istasyona girmeye çalıştılar. Toplam sayıları
30’a ulaşan Nazilerin gelişinin haberinin alınması üzerine Halk Cepheliler istasyondan çıkarak Nazilerin üzerine yürüdüler. Naziler Halk Cephelilerden hak ettikleri karşılığı alınca, taş, şişe fırlatmaya çalıştılar. Halk Cepheliler
yumruk yumruğa bir kavgayla Nazilerin içeri girmesini
engellediler. Halk Cephelilerin Nazilerin üzerine yürümesi
ile Alman anti-faşistler de Halk Cepheliler’in arkasından

Yürüyüş
13 Eylül
2015

GERÇEĞİN SESİ
SENİN DE SESİNDİR!
Gerçeklerin habercisi Yürüyüş dergisini sahiplenmek
ve halklarımıza doğruyu ve haklıyı anlatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Yürüyüş dergisi stantları her Cumartesi olduğu gibi
iki ayrı mahalleye kuruldu. Halklarla sohbet edilirken,
yine yaklaşan seçim aldatmacası, barış süreci diyerek katliamların devam etmesi anlatıldı.
Woodgreen’de 14 Yürüyüş dergisi, 3 Grup Yorum
CD’si ve Edmonton’da 12 Yürüyüş dergisi ve her iki
stantta Stephen Kaczynski için bildiriler dağıtıldı.
İngiltere’nin York şehrinde esnaflar ziyaret edilerek,
sohbet edildi ve 30 Yürüyüş hergisi halklara ulaştırıldı.

Steve’e Özgürlük Diye Haykırmaya
Devam Ediyoruz
Her çarşamba olduğu gibi bu hafta da faşist Türkiye
elçiliği önünde Türkçe ve İngilizce “Stephen Kaczynski
Yalnız Değildir, Adalet istiyoruz, Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer, Stephen Kaczynski Onurumuzdur, Türkiye’deki
Faşist Saldırılara Son, Devrimci Tutsaklara Özgürlük…”
sloganlarımızı haykırdık. Konuşma yapılarak faşizmin suçları teşhir edildi. Bir saat süren protestoya 6 kişi katıldı.
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Mültecileri Sahipsiz
Bırakmayacağız!

gelerek girişi bloke ettiler.
Bunun üzerine Alman polisi “Nazileri koruyarak tren
istasyonunun ön meydanında gösteri yapmalarına izin verdiler.
Naziler polis koruması altında halklara karşı kin kusan sloganlarını atabildiler. Nazilerin yaklaşık bir saat süren gösterisine karşı onları iki taraftan kuşatan kitle sürekli ‘Naziler Defolun’, ‘Yaşaşın Anti-Faşist Direnişimiz’,
‘Alman Polisi Irkçılığı Destekliyor’, ‘Alman Polisi
Faşizmi Destekliyor’ sloganları attı.
Yarım saat sonra polis uyguladıkları şiddetle anti-faşist direnişini hiçbir baskı altında yıldıramayacaklarını anladı ve Nazileri istasyondan çıkararak otobüsle evlerine
taşıdılar.
Bütün bu çatışmalar sürerken gece boyunca halklar arasında dayanışmanın güzel, çarpıcı örnekleri yaşandı.
Gece boyunca Dortmund halkı mültecilere yiyecek, battaniye, çocuklara oyuncak getirdiler. Keza önceden bir şey
getirmeyenler de istasyonun içindeki marketlerden alışveriş yaparak şampuandan yiyeceğe kadar ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar.

KESİNTİSİZLİĞİ İDEOLOJİMİZDEN
ALIYORUZ!
Sistemin yarattığı sorunlara ve yozlaşmaya karşı, ideolojimizle beslenerek, her zorluğu birlikte alt etmek ve
umudumuzu büyütmek amaçlı düzenlenen halk toplantılarına Londra Kültür Merkezi’nde devam ediyor.
Toplantıya; Stephen Kaczynski’ye Özgürlük
Kampanyası’nın özgürlüğüne kadar süreceği, direnerek
siyasi kimliğini kabul ettirerek kazandığını ve mahkemesinin olduğu gün 18 Eylül’de Türkiye elçiliği önünde olunacağı bilgisi verildi. Steve ve direnişini anlatan
yazı okundu. Grup Yorum konseri ve pratik işler üzerine sohbetlerin ve programların çıkarılmasının ardından 20 kişinin katılımıyla toplantı sona erdi.

EMPERYALİZM, 60 MİLYON İNSANI VATANINDAN SÜRGÜN ETTİ!

AVRUPA’dakiBİZ

Devrimcilik Yapmak, Örgütlenmektir!
Örgütlemek, Birken İki Olmaktır!
Örgütlenmek ne demek?
Örgütlenmek, bir başka deyişle, birken iki olmaktır. Tek başına değil, senin gibi birinin daha olması demektir.
Örgütlenmemiz bir kişinin üzerinden yürümemeli. Bir kişi bölgesinde dergiyi,
faaliyetleri, konserleri, piknikleri örgütlememeli. Tek başımıza hiçbir şey
yapamayız, tıkanır kalırız, her şeyi kollektif bir şekilde yapmalıyız.
Devrimciliğin özü kolektivizm üzerine kuruludur. Bir bölgede yürüttüğümüz faaliyetler, Avrupa Dev-Genç alanında, Anadolu Federasyonu’ndaki faaliyetler, hepsi kolektif bir şekilde ortak
bir hedef için yürütülür. Asıl hedef
devrimi yapmak, iktidarı almak, vatanımıza sahip çıkmak, Avrupa'da yaşadığımız sorunlara karşı örgütlenmektir.
Bunu ancak kolektif bir şekilde yapabiliriz, halkla yapabiliriz. Biz bu hedefe ulaşmak istiyorsak kitleleri örgütlemek zorundayız.
Evet farklı farklı alanlar, bölgeler, ülkeler ama tek bir hedefi var. Düşman her
gün, her saat, her dakika baskılarını arttırıyor, sadece konserler düzenlediğimiz
için bizi tutukluyor, konserlerimizi yasaklıyor, faaliyetlerimize engel olmak
istiyor. Bir kadromuz gözaltına alındığı zaman, bölgemizin faaliyeti tamamen
durmasını engellemeliyiz. Düşmanın
saldırılarını boşa çıkartmak için BİRKEN İKİ OLMAK ZORUNDAYIZ.
Örgütlenmemiz her daim devam etmeli, düşmanın bütün baskılarına rağmen.
En öne çıkanlardan başlamalıyız.
Ona sorumluluk vermeliyiz, yavaş yavaş, sabırla ona bir bölgede yaptıklarımızı öğretmeliyiz. Alternatifimiz olarak
yetiştirmeliyiz.
Karamsar olmayacağız. Avrupa’daki
halkımızın gerçekliğine göre hareket
edeceğiz. Sabırla, inançla, güvenle
emek vereceğiz.

Bunu Nasıl Yapacağız?
En yakınlarımızdan başlayacağız, örgütlenmeye en açık olan, komşumuzdan,
arkadaşlarımızdan, ailemizden, akrabalarımızdan "Bundan adam olmaz"
DEMEYECEĞİZ! Emek harcadıkça

sonuçlarını göreceğiz, hiçbir emeğin
boşa gitmediğini bir süre sonra göreceğiz. Bu sürenin ne kadar süreceğini bilemeyiz, belki hemen olur belki aylar,
yıllar sürer. Sabırlı olacağız ve unutmayacağız: HİÇBİR EMEK BOŞA
GİTMEZ!
Yetiştireceğimiz arkadaşımızın öncelikle dünyasına gireceğiz, onu tanıyacağız. Tanımıyorsak ona bir şey öğretmekte, ona bir şeyler anlatmakta
çok zorlanırız. Nelerden hoşlandığını,
günlük hayatında neler yaptığını, okula gidiyor mu gitmiyor mu, ailesiyle durumu, arkadaş çevresi vs. bunlara vakıf
olacağız.Vakıf olursak onunla nasıl bir
program yapabileceğimize karar verebiliriz ve onu örgütlemek için gerçekçi hedefler koyarız.
Mesela okula mı gidiyor, hemen
okulu bırak diyemeyiz. Pratiğin içerisinde, bölgedeki faaliyetlerde sorumluluklar verdikçe onu politikleştireceğiz.
Sorumlulukları okula gitmediği zaman
içerisinde vereceğiz. Onun hayatının
gerçekliğine göre sorumluluklar vereceğiz. Yani verdiğimiz işi yapalabilecek
hale getireceğiz. "Ben ona sorumluluğu verdim ama o yapmadı" diyemeyiz.
Bir sorumluluk vermek, o işi yapılabilir hale getirip denetlemekten geçer.
Birlikte sohbetler edebileceğimiz, bir
şeyler paylaşabileceğimiz ortamlara
gidebiliriz. Mesela film izleme akşamları düzenleyip, onun üzerine sohbetler
edebiliriz. Bunu sinemaya giderek yapabiliriz. Veya onun gerçekliğine göre
bir zaman, bir gün belirleyip birlikte spor
yapabiliriz. Yürüyüş, spor yapıp onunla sohbet edebiliriz.
Ona her şeyimizle örnek olmalıyız.
Hareketlerimizle, davranışlarımızla, örgütlülüğümüzle. İlla 24 saat devrimcilik yapacak diye bakmamalıyız. Evet
asıl hedefimiz ona devrimcilik yaptırmak olmalı. Ama küçük hedeflerle başlamalıyız. Önce ona dergi verip onun da
başka birine vermesini sağlayabiliriz.
Zaman geçtikçe daha fazla dergi dağıtmasını sağlayıp küçük bir bölgenin
dergi dağıtımını vermeyi hedeflemeliyiz.
Bunları yaparken tabi onunla arka-

HEDEF 20 BİN!

IRKÇILIĞA KARŞI 20 BİN YÜREK OLMANIN İPUÇLARI...

KOMİTE NEDİR?
Komite, herhangi bir alanda, bölgedeki örgütlenme ve faaliyetleri
iradi hale getirmek için oluşturulan,
o alanda politika üretmek, yapılacak
faaliyetleri planlamak, programlamak ve belli bir disiplin içinde bunları hayata geçirilmesini sağlamak
üzere en az iki kişiden oluşturulmuş
olan yapılardır.
daşlık bağımızı unutmamalıyız.
Sorumluluklar verdikten sonra aynı şekilde onunla ilgilenmeliyiz, sürekli olarak onunla birşeyler yapıp vakit geçirmeliyiz. Ona değer verdiğimizi her
şeyde ona hissetirmeliyiz. Her insanımız
bizim için çok değerlidir.
İnsan olmadan devrim olmaz. İnsan
olmadan örgüt olmaz. Böyle bakmalıyız. Devrimcilik yapmak kendini örgütlemektir, kitleleri örgütlemektir.
İnsanları seveceğiz, onları örgütleyip hedefimize ancak böyle ulaşacağımızın bilincinde olacağız.
Halkımızın sadece olumsuz yanlarını
görmeyeceğiz, onları seviyorsak onlara emek harcayıp OLUMLU YANLARINI güçlendireceğiz.
Biz devrim yapacağız, iktidarı alacağız. Evet bunu istiyorsak, buna inanıyorsak bölgelerden örgütlenmemizin sürekli olmasını sağlamak zorundayız. Bu da kitleleri örgütlemekten geçer. Birken iki olmaktan geçer. Birken
iki olmak, vatanını sevmektir. Birken iki
olmak, halkını sevmektir.
Sonuç olarak:
1- En yakınımızda, en öne çıkan bir
arkadaşımızı, akrabamızı veya tanıdığımızı örgütleyeceğiz.
2- Onu tanıyacağız, hayatına vakıf
olacağız, ona değer vereceğiz, onu politikleştireceğiz.
3- Küçük küçük hedefler koyacağız,
önce ona dergiyi vereceğiz, onu bir kişiye daha vermesi için ikna edeceğiz ve
böylelikle daha fazla kişiye vermesini
hedefleyeceğiz.
4- Onu yanına alıp, bölgedeki faaliyetlerin nasıl örgütlendiğini ona öğretmeliyiz. BİRKEN İKİ OLMALIYIZ,
SENDEN BİR TANE DAHA OLMALI.
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“Biz dünyanın her yerinde aynı dille konuşuyoruz. Filistin’de,
Kolombiya’da, Nepal’de, Türkiye’de, Kore’de, Vietnam’da.
Dünyanın en geniş coğrafyasında konuşulan dil bizimki oldukça,
Amerika halkları teslim alamaz.”
Ali Rıza Demir

21 Eylül - 27 Eylül

Turan Kılıç

Uğur Sarıaslan

Turan KILIÇ,
Uğur SARIASLAN,
Yusuf BAĞ:
Buca Hapishanesi’nde 21
Eylül 1995'te özgür tutsaklara
karşı gerçekleştirilen saldırıda,
direniş destanı yazarak şehit

düştüler.
Turan Kılıç, 1958 doğumlu, iki çocuk
babası bir emekçiydi. İzmir’in Kınık ilçesi
Taştepe köylülerinin önderiydi. Hareketin
bölgede verdiği bütün görevlere koşturdu.
Yusuf Bağ, 1970 Kayseri-Pınarbaşı doYusuf Bağ
ğumludur. Çerkez milliyetinden ve İzmir’in
ilk Dev-Genç’lilerindendi. Eylül 1993’te tutsak düştü.
Uğur Sarıaslan, 1971 Kayseri doğumludur. İzmir’de
Liseli Dev-Genç saflarında görev aldı.
Aydın YALÇINKAYA,
Vedat ÖZDEMİR:
Ordu'nun Aybastı İlçesi’nde, faşist cuntaya karşı direnişi örgütleyen Devrimci
Sol militanlarından Aydın YalAydın Yalçıınkaya
Vedat Özdemir çınkaya ve Vedat Özdemir,
örgütlerinden bağımsız olarak dağa çıkmış olan Devrimci
Yol militanlarından Feridun Aydınlı ve Mehmet Kuru ile
birlikte 25 Eylül 1980'de Aybastı'da jandarma pususunda
şehit düştüler.

Bedii CENGİZ:
1960 Mersin Kazanlı doğumluydu.
1975’te mücadeleye katıldı. Memur örgütlenmesinde çeşitli görevler aldı. Cuntayla
birlikte 11 yıl tutsak olarak direniş içinde
yaşadı. Tahliye edildiğinde yeri yine belliydi.
Bedii Cengiz
Parti Kuruluş Kongresi’ne katıldı. Şehit düştüğünde Genel Komite üyesiydi. Devrimci
İşçi Hareketi sorumluluğu ve Seher Şahin Silahlı Propaganda
Birliği’nin komutanlığı göreviyle partili yaşamına başlamıştı.
Parti’nin kuruluşunun ardından, önemli sorumluluklar üstlenerek bunları yerine getirmeye hazırlanırken 25 Eylül
1994’de kazayla yaralandı, illegalite koşullarında hareketin
güvenliğini düşünüp hastaneye kaldırılmasına izin vermeyerek, kanıyla umudun adını yazarak şehit düştü.

Ahmet BAŞÇAVUŞ,
Nurettin TOPAL:
27 Eylül 1992’de, Sivas’ın Zara
Büyükgüney Köyü’nde oligarşinin
askeri güçleriyle girdikleri çatışmada şehit düştüler. Nurettin Topal,
Ahmet Başçavuş
Nurettin Topal 1972 Sivas Hafik doğumludur.
1989’da İstanbul’da mücadeleye
katıldı. Çiftlik Halk Kültür Dayanışma Derneği’nde çalıştı.
Ahmet Başçavuş, Denizli Tavas doğumludur. 10 yaşındayken
Belçika’ya gitmiş, 14-15 yaşlarında yurtdışında mücadeleye
katılmıştı. Avrupa'nın “nimet”leri, yoz yaşam ve kültürü onun
için değildi. O ülkesi için savaşmak istiyordu. Tıpkı Fintöz
gibi. Gönlünde hep kırlar vardı.
Ali Rıza DEMİR:
9 Kasım 1973’te Adıyaman’ın Merkez Gökçay
(Karikan) Köyü’nde doğdu. 1991’de İTÜ Tekstil
Mühendisliği öğrencisiyken devrimci hareketin
saflarında mücadeleye katıldı. 1994’te tutsak
düştü. F Tipi saldırısına karşı 1. Ölüm Orucu
Ali Rıza Demir Ekibi’nde yer aldı. Sakat bırakılıp tahliye edildi.
O ihanetin bataklığını değil, direnmenin onurunu
seçti. Katliamlara, zorla müdahalelere, tahliyeye, polisle işbirliği
yapan ailesine karşı 343 gün boyunca direnerek, 27 Eylül
2001’de Armutlu’da kahramanlar kervanına katıldı.
Pablo NERUDA:
Neruda, 1904 yılında Güney Şili'de
doğdu. 20 yaşındayken Şili'nin en büyük
şairlerinden biri oldu. Bir sosyalistti.
Sosyalist Allende iktidarı döneminde
çeşitli görevler de üstlendi. 1973 yılında
faşist general Pinochet'in; Allende hükümetine karşı gerçekleştirdiği darbeye
karşı, direniş içinde yer aldı. İşbirlikçi
generallere karşı halkın özgürlük kavPablo Neruda
gasının sesi olmaya devam etti. Cuntanın
saldırılarının yoğunlaştığı dönemlerde, Neruda halkın yanında
olmakta tereddüt duymayan gerçek bir vatansever olarak 23
Eylül 1973'te yaşama veda etti.

Taylan Özgür

Taylan ÖZGÜR:
23 Eylül 1969'da İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda katledildi. Taylan Özgür'ün öldürülmesi,
kontrgerillanın ilk planlı cinayetlerinden birisiydi.
Taylan, ODTÜ Sosyalist Fikir Kulubü üyesiydi.
Amerikan Elçisi Commer'in arabasının ODTÜ'de
yakılması eylemine katılan devrimcilerden biriydi.

İsmet Kavaklıoğlu

Ahmet Savran

Aziz Dönmez

Halil Türker

Nevzat Çiftçi

Ümit Altıntaş

Abuzer Çat

Zafer Kırbıyık

Mahir Emsalsiz

Ulucanlar Şehitleri:
26 Eylül 1999’da Ulucanlar Hapishanesi’nde düzenlenen ve
bombaların, kurşunların kullanıldığı, hapishanenin bir işkencehaneye çevrildiği saldırıda, kahramanca direnerek şehit düştüler.
İsmet KAVAKLIOĞLU, 1963’te Balıkesir Gönen’de doğdu.
1979’da mücadeleye katıldı. 12 Eylül yıllarında örgütsüz bir
devrimci olarak yaşadı. Hareket ile yeniden bağ kurduğunda
Bursa ve Balıkesir çevresinde, Karadeniz’de çeşitli legal ve
illegal görevler aldı. Tutsaklık yaşamında birçok direniş örgütledi.
Ulucanlar Tutsak Örgütlenmesi’nin sorumlusuydu.
Ahmet SAVRAN, 1967’de Aydın’da doğdu. Manisa Spor
Akademisi’nde Dev-Genç’lilerle tanıştı. 1994’te öğretmenliğe
başladı. Devrimci Memur Hareketi içinde mücadelesini sürdürdü.
Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus doğumlu. Konfeksiyon,
deri atölyelerinde işçiydi. 1996’da Cepheliler’le tanıştı. Demokratik
mücadele içinde yer aldı.
Halil TÜRKER, 1973, Tokat Aktepe doğumlu. 1993’te
örgütlü mücadeleye katıldı. TKP/ML Davası’ndan tutsak düştü.
Nevzat ÇİFTÇİ, 1967, Elazığ Karakoçan doğumlu. 1987’de

Mehmet Aslan

Kadri Demir

Edip Dönekçi

M. Nimet Çakmak

hareketinin saflarında yer aldı. TKİP Davası’ndan
tutsak düştü. Merkez Komitesi üyesiydi.
Ümit ALTINTAŞ, 1972, Muğla Çaybükü
doğumludur. 1991 sonunda örgütlülük içinde
yer aldı. TKİP Davası’ndan tutsak düştü. Merkez
Komite üyesiydi.

Önder Gençaslan

Abuzer ÇAT, 1968, Malatya Haçova Köyü doğumludur.
1996'da MLKP Davası’ndan tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu
gönüllüsüydü.
Zafer KIRBIYIK, 1971 doğumludur. Gazi Üniversitesi'ndeyken mücadelede yerini aldı. TİKB Davası’ndan tutsak
düştü.
Mahir EMSALSİZ, 1974 Samsun doğumludur. Üniversitede
mücadeleye katılmıştır. MKP davasından tutsak düştü.
Önder GENÇASLAN, 1973 Çankırı doğumludur. Üniversite
sürecinde örgütlü mücadeleye adım attı. MKP Davası’ndan
tutsak düştü.

E. Hakan Perişan

Rıdvan Bulut

Hakkı Tekin

M. Kadri Gümüş

Cemal Çam

24 Eylül 1996 Diyarbakır Hapishanesi Şehitleri
Mehmet ASLAN, Kadri DEMİR, Edip DÖNEKÇİ,
M.Nimet ÇAKMAK, Erkan Hakan PERİŞAN,
Rıdvan BULUT, Hakkı TEKİN, Mehmet Kadri GÜMÜŞ,
Cemal ÇAM, Ahmet ÇELİK
Bülent KARATAŞ:
Dersim, Hozat, Türk Taner
Köyü, 1974 doğumlu olan Bülent; evli ve iki çocuk babasıydı.
Hayvancılıkla ve kahvehanelerde çalışarak geçimlerini sağlıBülent Karataş yordu. Devrimcilere yardım ettiği için, 1997 yılında kısa süreli
tutsaklık yaşadı. 27 Eylül 2007’de odun toplamak için gittiği ormanda özel tim tarafından
katledildi.

24 Eylül 1996’da, oligarşinin planlı bir şekilde gerçekleştirdiği saldırıda, Diyarbakır’da
özel timler tarafından demir çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek katledildiler.

Ahmet Çelik

Zeynep ARIKAN GÜLBAĞ:
1968 Malatya Hekimhan doğumludur. 1986-87’de İstanbul
Üniversitesi’nde öğrenciyken katıldı mücadeleye. Yaklaşık 5 yıl
Dev-Genç içinde çeşitli görevler aldı. 92’de, Büyük Direniş’te
ölümü birlikte kucaklayacakları Kazım Gülbağ ile evlendi. Daha
sonra İstanbul SPB Komutanı olarak mücadelesini sürdürürken
Zeynep Arıkan tutsak düştü. Harbiye Orduevi’ne LAV’la saldırı düzenlemekten
yargılanmıştı. Tutsaklık koşullarındaki Büyük Direniş’te bedenini
Gülbağ
silah yaptı. Ölüm orucunda hastane hastane dolaştırılırken Mengeleler’e karşı direndi. Tahliye edildiğinde Armutlu direniş mahallesinde direnişini
sürdürerek 27 Eylül 2001’de ölümsüzleşti.

Anıları Mirasımız
Ümraniye'den Yoldaşları
Ali Rıza Demirʼi Anlatıyor
"Kime ez?
Kurde serfiraz
Dıjmine dijmin
Doste aştix waz
Ez x weş miravim
Ne hirç Ü hovim!
Le çibkim be şer
Dıjmin naçi der.
Bav ü kale min
Dijin tev serbest,
Naxwazim bijim
Ta ebed bindest
Kime ez?"
Cigerxwin
"Kimim ben?
Onurlu Kürdüm
Düşmanın düşmanı
Barışseverlerin dostuyum
Uygar insanım
Ne ilkelim, ne de yabani!..
Ne yapsam savaşsız olmuyor
Düşman memleketimden çıkmıyor.
Benim atalarım
Hep özgür yaşadılar
Köle olmak istemiyorum
Sonsuza değin!..
Kimim ben?"
Kürsüde şiir okuyan adam gururla başını kaldırıp, bakışlarıyla dolaştı salonun içinde.
Az önce direnişin onur bandını kuşanmış, andını içmişti.
Şimdi kürsüde direnişini anlatıyor. Anadolu halkını, özelde
Kürt halkını kurtuluşun yoluna, devrime çağırıyordu. Ana
dili Kürtçe’yle konuştuğunda akıcı cümleleri salondaki kitlenin
üzerinde bir şiir etkisi yaratıyor, kulakları okşuyordu.
Ne gazeteciler vardı salonda, ne de televizyon kameraları,
ama O söylediği her sözün, yaptığı her çağrının Anadolu
halklarına ulaştığını, Türkiye devriminin gelişiminde karşılığını
bulacağını çok iyi biliyordu. Gözlerinde ışık, sesindeki güven,
duruşundaki asalet anlatıyordu bunu.
30 gündür açtı. Buna rağmen herhangi bir yorgunluk
belirtisi, sesinde en küçük bir kırılma, bitkinlik yoktu. Aksine,
o tarihi anın coşkusu onu daha bir kabına sığmaz kılıyor, kalbinin güm güm atışıyla alev alev yanıyordu gözleri. Sanki
birazdan elinde tuttuğu pimi çekilmiş bombayı halk düşmanlarının üzerine savurup, belinden çektiği silahıyla mermi
yağdıracak gibi duruyordu. Evet pimi çekilmiş bir bomba
vardı sahiden; yüreği...
Biraz seyrelmiş saçları, otuz gündür kesmediği sakalı
belki olduğundan biraz daha yaşlıymış gibi gösteriyordu konuşurken. Açık tenli, kumral Kürt yiğidi; sol yumruğunu

havaya kaldırarak önderini ve partisini selamladı. Önünde
duran kürsüden uzaklaştığında -biraz da otuz gündür aç oluşu
nedeniyle zayıfladığından- daha bir uzun boylu göründü yoldaşlarına. Selvi dalı gibi yukarıya kalkan iki kolu daha bir
güçlüydü sanki o anlamlı işareti yaparken.
Bundan yüzlerce-binlerce yıl önce, eski zamanlarda,
insanları siyasetçiler, sanatçılar ve savaşçılar olarak ayırırlarmış.
Devrimciler genelde bu özelliklerin üçünü de kişiliklerinde
taşırlar. Kimi zaman biri, biraz daha önce çıkar, kimi zaman
diğeri. O, sanatçıdır ve siyasetçidir de ama en çok savaşçıdır.
Ali Rıza kürsüde o konuşmayı yaparken okuduğu Kürtçe
şiirde "Kimim ben?" diyordu. O bunu söylerken konferans
salonundaki onlarca kişi O'nu düşünüyordu "kimdir" diye.
Belki birçoğu ilk kez dinliyordu O'nu.
Son bir iki sene içinde tutuklanan kişiler O'nun ölüm
orucu direnişçisi olacağını öğrenmeden önce, onların pek
dikkatini çekmemiştir Ali Rıza. "Görünmez Adam"lardan
biridir. Görenler de ya sporda görmüşlerdir, ya güreş turnuvasında. İstese de öyle uzun uzun sohbetler edecek vakti olmamıştır. Çalışma arkadaşı değilseniz, çok çok yemekte ya
da koridordan geçerken görebilirsiniz ancak.
Ölüm orucu direnişçisi olduğunda tüm hapishane kitlesi
tanıdı O'nu. Ama O'nun yaşantısı 2000 yılında başlamadı
elbet. Öncesi vardı.
9 Kasım 1973 Adıyaman- Merkez'e bağlı Gökçay (Karikan)
Köyü’nde doğdu Ali Rıza. Çiftçilik yapan, tütün üreticisi
Kürt-Alevi bir ailenin çocuğu olan Ali Rıza, ilkokulu bitirdikten
sonra sınavla kazandığı Yatılı Bölge Okulu'na Malatya'da
başladı.
Kürdistan bölgesinde "eğitimi yaygınlaştırmak" söylemiyle
kurulan Yatılı Bölge Okulları, esas olarak küçük yaştaki çocukları kültürel olarak ailesinden kopararak Kürt kimliğini
yok etmeyi ezmeyi amaçlıyordu. Ali Rıza bunu yaşayarak
öğrendi.
Yatılı okulda okurken müdür odasındaki telefonu kullanarak
haftada bir kez ailesiyle görüşebiliyordu. Türkçe bilmeyen
annesiyle Kürtçe konuştuğu için okul müdürü önce telefonu
kapatır, daha sonra da döver Ali Rıza'yı. "Ceberrut Devlet"
ile ilk olarak yaşadığı bu baskılar nedeniyle tanışır. Kendini
de böyle böyle tanımaya başladı Ali Rıza. Karşılaştığı baskılara
karşı koyabileceğini öğrendi. Başını dik tuttu hep.
Liseyi bitirdiğinde yeni bir dünyanın kapıları açılıyordu
Ali Rıza'nın önünde. Üniversite sınavında gösterdiği başarı
açmıştı bu kapıyı.
Tutunamayanı yutan, yok eden, ezen bir şehirdi bu "taşı
toprağı altın" dedikleri şehir. Bununla birlikte kavgaya gönül
verip bir büyük sevdayla sokaklarını adımlayanları da kucaklar,
baş tacı ederdi ama.
İstanbul'un hükmü geçmez Ali Rıza'ya, dişi kesmez. Ana
dilini kendisine unutturmaya çalışanlara inat, kimliğine sahip
çıkmış, yeniden öğrenmişti. Direnmeyi de, yeri geldiğinde
kavgaya tutuşmasını da biliyordu çünkü. Onun için ezilmedi
koca şehrin karmaşasında.
O yıl Amerikan piçleri bombalar yağdırıyordu Irak halkının
üstüne.
O yıl da zorbalığa karşı direnenler vardı kavganın başkentinde. Gün oluyor caniler-halk düşmanları cezalandırılıyor,
gün oluyor birçok emperyalist-faşist odakta halkın adaleti
bomba olup patlıyordu.

İstanbul'a ayak bastığında böyle bir şehir karşıladı O'nu.
Üniversiteye girdiği yıl tanıştı Dev-Genç'le. Dev-Genç'liydi
artık. Kısa bir süre legal alanda mücadele verdikten sonra illegale
çekildi.
Polis Ali Rıza'yı mimleyemeden O illegalde faaliyetlere başladığından rahat çalışma olanağı buldu bu alanda. Okulda asılan
her pankarta onun da emeği geçti. Uzun zaman faaliyet yürüttü.
Tutsak düştüğünde silahlı bir birimde görevliydi.
Tutuklandıktan sonra bir süre Bayrampaşa Hapishanesi'nde
kalan Ali Rıza, 95 yılında, yapılan direnişin kazanılması sonrasında
Ümraniye Hapishanesi'ne sevk oldu.
Daha hapishane kapısında başlayan işkence ve saldırılar koğuşlarda da sistematik olarak devam etti. İrili ufaklı birçok irade
çatışmasının ardından 13 Aralık saldırısı gerçekleşti. Direnişle
püskürtülen katiller 4 Ocak 96'da yeniden geldi. Kanla boyandı
koğuş duvarları, Mecit, Rıza, Gültekin, Orhan ölümsüzleşirken
Ali Rıza ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ümraniye Katliamı’ndan yaklaşık 6 ay sonra büyük bir
direniş daha başladı. 1996 Mayıs ayında süresiz açlık greviyle
başlayan direniş 45. günde ölüm orucuna dönüştü. Birinci Ölüm
Orucu ekiplerinin açıklanmasından kısa bir süre sonra Ali Rıza
ikinci ekip direnişçilerin arasında bandını kuşandı. Ve direnişin
69. günü yoldaşlarıyla birlikte zafer halayını çekti.
Ali Rıza direnişlerle var olup, onlarla büyüdü, güçlendi. Taa
müdür odasında yediği ilk tokada kadar dayanır bunun geçmişi.
Savaşçı kişiliğiyle Ümraniye Hapishanesi'nde yaşanan bütün direnişlerin içinde oldu. İnancını, tecrübe-birikimini büyüttü.
Her sabah spora çıkıyordu. Doğrusu şu ki zaman zaman
yoğun temponun onu çok yorduğu, sandalye üstünde uyukladığı
da oluyordu. Yorucu tempo elbetteki salt sporla ilgili değildi. Ali
Rıza aynı uğraşa emek veren dar bir ekibin içinde tünel kazıyordu.
Her gün spora çıkmasının da bir yanı fiziksel anlamda diri-dinç
kalma isteğiyse, bir diğer yanı da hiç değilse bu şekilde biraz
kitlenin içerisinde olup, yürüttüğü tünel faaliyeti ve diğer
çalışmalar nedeniyle "nerede bu adam" merakının önüne geçmekti.
Tünel faaliyeti hapishanede mutlak gizlilik isteyen, dosta,
düşmana da kesinlikle renk verilmemesi gereken bir faaliyettir.
O'ndan beklenenlerin, uyması gereken kuralların Ali Rıza'yı
esasında fazla zorladığı söylenemez. Çünkü bu niteliklerin
hepsine, verdiği savaşın içinde sahip olmuş, hep daha iyisi için
çabalamıştı Ali Rıza. Halkının sahip olduğu değerleri ve gelenekleri
mücadelenin gerekleri, savaşın katı kurallarıyla yoğurdu O.
Savaşın kuralları o savaş içinde ortaya çıkar, somutlanır, uygulanır. Bir savaşçı için kurallar vazgeçilmezdi. Kuralların göz
ardı edildiği noktada başarısızlık ve yıkım, dahası katliamlar
meydana gelir. Ali Rıza da yaşayarak, tanık olarak, okuyarak
öğrenmişti bunları. Ve özümsemiş, bütünleşmişti onlarla. Disiplini
tüm yaşamına, yatışından-kalkışına uygulayan, benliğinde yaşatan
bir yapısı vardı. Saatinde yatar, saatinde kalkar; belli bir saatte
bir yerde olması gerekiyorsa, ne olursa olsun orada olur. Yorgun,
uykusuz, meşgul vs. bunlar önemli değildir onun için. "Orada
olunacaktır" olur. İşini tam yapar.
Herhangi bir konuda savsaklamaya ne kendisi için tahammül
eder, ne de bir başkası için. Eleştirir, kızar. Bu yanıyla taviz
vermez. Liberal davranmaz. Otoriterdir. Kesinlikle uyumsuz,
aksi vs. değildir ama.
Ali Rıza'nın kullandığı bir elektronik daktilo vardır. On
parmak daktilo kullanıyordu. Kısa süreli bir program dahilinde

bize daktilo kullanmasını öğretmesi gerekiyordu.
Ali Rıza okullarda okutulan iki farklı daktilo dersi kitabından
da faydalanarak küçük bir broşür hazırladı. İşine özeni, verdiği
önem, altı üstü 10-15 gün sürecek bir daktilo çalışmasına böyle
yansımıştı.
Çalışmalar başladığında katılması gereken yoldaşlarımızdan
düzenli gelmeyenlerin olduğunu gördü. Oysa daha başından
koymuştu kuralları. Tekrar uyardı ve bir daha gelmeyen olursa
gruptan çıkaracağını söyledi. Zaten 6-7 kişilik dar bir gruptuk.
Söylediğini yaptı ve düzenli gelmeyenleri çalışmadan çıkardı.
Çalışmadan çıkarılanlar yönetici yoldaşlarımızdandı ama O karşısındaki insanın konumuna göre değil tutumuna göre veriyordu
kararını.
Elektronik eşyalara, özel olarak ilgisi bulunmakla birlikte,
aslında kullandığı her şeye karşı devrimci bir merak taşırdı.
Daktiloyu sadece kullanmakla yetinebilecek birisi değildi mesela.
Söker, içine bakar, kurcalar, inceler, her yanıyla tanımak isterdi.
Ve bunun çok da faydasını gördü. Bozulunca tamir edebiliyordu
böylece.
Elinize silah verildiğinde onu kullanıyorsanız, gerekli bakımını
yapıyorsanız, gereğini yerine getirmiş olursunuz belki ama eğer
onu söküp, inceleyip, iyice tanıyorsanız, bir yeri bozulduğunda
ne yapabileceğiniz, nasıl yapabileceğiniz konusunda kafa yoruyorsanız, en ince ayrıntılarına kadar vakıf olmaya çalışıyorsanız,
işte o zaman Ali Rıza gibi nitelikli bir bakış açısını yakalamış
olursunuz. Güzel olanı da böyledir. O'nun bu özelliği birçok
yoldaşına örnek gösterilir.

Devrimcilerin Dostu ve
Onurlu Bir Aydını Daha Kaybettik
Enbiya Kırali
Mücadelemizde Yaşayacak!
Devrimcilerin dostu ve Özgür Karadeniz’in Sesi gazetesi
eski yazarı Enbiya Kırali, 7 Eylül gecesi yoğun bakımdayken
hayatını kaybetti. Kırali çok sevdiği memleketi Trabzon’da
son nefesini verdi.
Enbiya abimiz, 12 Mart 1951 yılında Sürmene’de doğdu.
Sürmene Lisesi’ni bitirdikten
sonra çeşitli yerel gazetelerde
ve dergilerde köşe yazarlığı,
Halk Cepheli
demokratik kitle örgütlerinde
Dostumuz Yusuf
yöneticilik yaptı.
Amcayı Kaybettik
Geçmişten beri sosyalizm
Uzun süredir kanser hasve devrim inancını yitirmeyen
tası
olan, son zamanlarda duve döneminin birçok aydınının
rumu
iyice ağırlaşan Yusuf
tersine savrulmayan Kırali,
amcamız
31 Ağustos’ta vefat
2009 yılında, gerçek bir halk
etti.
Gemlik
Cemevi’nden
öyküsünden yola çıkarak ilk
romanını, Araksi: Trabzon Çar- kaldırılan cenaze defnedilşı Pazar’ı yazdı. Dostumuz ve dikten sonra ailesinin de iseski yazarımız Enbiya Kırali’yi teğiyle Bursa Halk Cephesi
mücadelemizde yaşatacağız! adına yapılan bir konuşmanın
Tüm dostlarına ve sevenlerine ardından kısa bir anma yabaşsağlığı ve sabırlar dileriz! pıldı. Halk Cephesi ailesi olaKaradeniz Özgürlükler rak Yusuf Ekrem’in ailesine
Derneği / Samsun başsağlığı diliyoruz.

Kıssadan Hisse
Kiraz Çiçekleri ve Savaşçılar

Şiir
SON İSTEK
Altona'da bir gün işçi bölgelerini bastılar
ve yakaladılar bizden dört kişiyi,
yetmiş beş kişiyi de götürdüler
seyretsinler diye
onların idam edilmelerini.
Gördükleri şuydu seyredenlerin:
En gençleri, boylu boslu bir delikanlı,
sorulduğunda son isteği
(adet yerini bulsun diye),
isterim, dedi tok bir sesle, gerinmek
bir kez daha.
Kurtulunca bağlarından, gerindi
ve tüm gücüyle iki yumruk aşketti
nazi komutanının çenesine.
O saat bağladılar onu
dar bir tahtaya, yüzü yukarı doğru,
ve uçurdular başını.
Bertolt BRECHT
Çeviri : A. KADİR Gülen AKTAŞ

Japonya’da ilkbaharda insanların
büyük bir hayranlıkla ve mutlulukla yürüdüğü bir yol vardır. İki tarafı kiraz ağaçlarıyla çevrili bu yolda,
insanlar kiraz çiçeklerinin hem rengarenk cümbüşünü seyrederler, hem
eşsiz kokular içinde mest olurlar. Bu
güzel yolun çok az insanın bildiği bir
gizi vardır.
Kiraz ağaçlarının gölgelediği yol,
aslında bir yaşam dersi vermek için
açılmıştır. Yol kenarındaki kiraz
ağaçlarını; Japonlar’ın geleneksel
savaşçıları, samurayların ustalarından
biri dikmiştir. Samurayların çoğu
onurla savaşmanın sonucu olarak,
çok genç yaşlarında yaşama veda
eder. Bu yüzden samuray ustası ki-

raz çiçeklerine benzetir kendilerini.
Çünkü kiraz çiçekleri, öteki ağaç
çiçeklerinin aksine, en çok güzelleştiği, en olgun zamanına eriştiği
anda dökülürler; solmadan, yıpranmadan, yaşama veda ederler. Bu
açıdan kiraz çiçeklerinin kaderi, samurayların kaderine benzer. Samuraylar da yaşamlarının baharında
yaşama veda etmeyi göze almıştır.
Ömrünün kısa olduğunu bilen,
hemen gelip geçtiğini fark eden
daha güzel meyveler verir; bedeni bir
kiraz çiçeği gibi düşüverse de dalından, yarattığı değerler ve gelenekler sonsuz baharların meyvesi olacak güzelliklere eriştirir halkını.

Özlü Söz
Özgürlüğe mahkum olan insan; bütün evrenin yükünü omuzlarında taşır, o, evrenden ve kendinden sorumludur.
Jean-Paul Sartre

Fıkra
İYİLİK
Okulda öğretmen çocuklardan hafta sonu bir iyilik yapıp gelmelerini ister. Sınıftada 3 afacan çocuk vardır. Hafta başı gelince öğretmen sırayla herkese ne tür iyilikler yaptıklarını sormaya başlar. Sıra bizim afacanlara gelmiştir.
Ali'ye sorar: Ali söyle bakalım sen nasıl bir iyilik yaptın?..
Ali övünerek: "Hocam yaşlı bir bayanın karşıya geçmesine
yardım ettim" der.
Öğretmen: Aferin...
Sıra Veli'ye gelir: Ona da aynı soruyu sorar...

Veli'de: Hocam bende Ali'ye yardım ettim. Yaşlı bayanı karşıya geçirdik...
Öğretmen: "Pekala" der...
Sıra Osman'a gelir. Aynı soruyu onada sorar.
Osman'da: Hocam bende Ali ile Veli'ye yardım ettim, yaşlı bayanı karşıya geçirdik.
Hoca biraz düşünür ve sorar:
-Neden üçünüzde aynı kişiye yardım ettiniz peki?
Çocuklar hep bir ağızdan:
-Hocam, yaşlı kadın karşıya geçmek istemeyince üçümüz
bile az geldik, ne diyonuz siz?

Karikatür

Ö ğretmenimiz
İyi yöneticiliğin kıstası yetiştirdiği
yöneticilerdir!
***
Yönetici; sistemli, hesaplı, öncelikler
saptayarak ve mekanizmalar
kurarak koşacak ve koşturacak...
Örgütleyen, örgütlemeyi öğreten,
yapan ve yapmayı öğreten olacak.
***
"İş" yaparken kıstasımız nedir?
Yaptığımız işin niteliğini belirleyen
ölçü kadrolaşmayı gerçekleştirmek,
hızlandırmaktır.
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