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Okula Kayıt Haraçlarını Ödemiyoruz!

BOYKOT EDİYORUZ!

Halkımız, Öğrenciler, Öğrenci Velileri...
Eğitim En Temel Haktır ve Zorunludur!
AKP, Bağış Adı Altında Alınan Haraçlarla
Eğitim Hakkımızı Gasp Ediyor!

Çocuklarımızın Eğitim Hakkına Sahip Çıkmak İçin

AKP’ye Kayıt Haraçlarını Ödemeyin!

Emperyalistler ve İşbirlikçisi AKP Yoldaşlarımızın Başına Ödül Koydu...

Emperyalistler, Yoldaşlarımızı İhbar Edene 3 Milyon Dolar;

Ö ğretmenimiz

İşbirlikçisi AKP İktidarı 4 Milyon TL Para Ödülü Verecekmiş...
Devrimcilerin Başına Ödül Vadedenleri̇n Yerleri̇ni̇ Bi̇ze Bi̇ldi̇renlere

Bi̇z de Ödül Vereceği̇z!
Ödülümüz; Devri̇mci̇ Halk İkti̇darı Olacak!

Her Gün 840 Milyon İnsanın Yatağa Aç Girmesine Neden Olan Emperyalistlerin ve
Onların Suç Ortakları İşbirlikçilerin Yerlerini Bize Bildirenlere
Ödülümüz; Halkın Adaleti Olacak.
AKP iktidarı boyunca 15 bin işçinin katledilmesine neden oldu. İş cinayetlerinde işçileri
katledenleri bize bildirin!
Ödülümüz; Sömürü, yağma, talan düzenlerini yıkmak olacak.
90 yıldır Kürt halkımızı ilhak, inkar, imha politikalarıyla katleden halk düşmanlarını bize
bildirin.
Ödülümüz; Devrimci Halk İktidarında ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı olacak.
4.5 milyon çocuğu yoksullaştıran, 1 milyon çocuğumuzu köle gibi çalıştıran, kana gözü
doymaz patronları bize bildirin;
Ödülümüz; Devrimci Halk İktidarında okul çağındaki tüm çocuklarımıza parasız, demokratik, bilimsel, halk için eğitim hakkı tanınacaktır.
Devrimcileri, demokratları, halk çocuklarını hapishanelere dolduran, tutsakları hapishanelerde katleden halk düşmanlarını bize bildirin.
Ödülümüz; Devrimci Halk İktidarında, halkımıza zulmeden, katleden, işkence yapan halk
düşmanlarını o hapishanelere doldurmak olacak.
0-18 yaş arasında 100 bin genci uyuşturucu madde bağımlısı yapanların yerini bildirin!
Ödülümüz; Yozlaşmanın ekonomik, sosyal temelleri yok edilecek, halkın kültürü hakim kılınacak.

ÖDÜLÜMÜZ; BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK BİR ÜLKE OLACAK!
BİR AVUÇ OLİGARŞİ DIŞINDA, TÜM ULUS,
MİLLİYET VE İNANÇLARDAN HALKLARIN İKTİDARI OLACAK!
Tel: (0-212) 251 94 35 www.yuruyus-info.org
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Emperyalizme ve Faşizme Karşı Savaşmayan Vatansever Değildir.
- Vatanseverlik, yalnızca devrimcilere özgü değildir. Teorik olarak, vatansever olmak için Marksist-Leninist olmak gerekmez,
mutlaka sosyalizmden yana olmak da gerekmez. Ama bugün
emperyalizme karşı tutarlı, kararlı bir vatanseverlik, yalnız devrimciler tarafından ortaya konulan politik bir tutumdur.
- Vatanseverlik, vatanının bağımsızlığını, halkının özgürlüğünü istemek; bağımsızlığı ve özgürlüğü kazanmak için mücadele etmektir. Gerektiğinde o toprak parçası için canını verebilmektir.
Bir insan düşünün, bedeni alevler içinde. Yoldaşlarına karşı vahşi bir saldırıyı durdurmak için tutuşturmuş bedenini. Hapishane maltasında alevler içindeki bedeniyle, vahşi saldırıyı düzenleyenlerin üzerine doğru yürüyor. Kurşunlar yağdırılıyor
bedenine. Alevler içindeki bedenden tek bir slogan yükseliyor
o anda: “Yaşasın Bağımsız Türkiye!” Benzer sahneler, bir başka hapishanenin havalandırmasında, kuşatılmış bir üste de tekrarlanıyor. O anda “F Tiplerine Hayır” sloganı da, karşısındaki katilleri lanetleyen bir slogan da atabilir. Ama ister tutsak bir
devrimci, ister kuşatılmış bir savaşçı olsun, son nefesinin bir bölümünü mutlaka o sloganı haykırmaya ayırıyor: “Yaşasın Bağımsız Türkiye!” Ve o slogan, bu ülkede, yalnızca devrimcilerin gerçekleştirdiği yürüyüşlerde, mitinglerde, gösterilerde
duyuluyor. Bu ülkede, “bağımsızlık” mücadelesi, yalnızca devrimciler tarafından sürdürülüyor; emperyalizme karşı mücadele edenler yalnızca devrimciler.
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Emperyalistler ve işbirlikçileri Ortadoğu halklarının kanını akıtmaya devam ediyor. Kendine
biat etmeyen devletleri yıkıp halkları vatansız
bırakıyor. Toprakları kan gölüne dönen yüzbinlerce Ortadoğu halkları göç yollarında ölmeye
devam ediyor. Emperyalizmin tüm vahşetine rağmen halklar bir şekilde direniyor. Direnen halkların direnişi direnişimizdir. Ortadoğu’da ve tüm
dünyada emperyalizmin ve uşaklarının saldırılarına ve ülkemizde AKP zulmüne karşı mücadelenin
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Okula Kayıt Haraçlarını Ödemiyoruz!

HARAÇLARI BOYKOT EDİYORUZ
Halkımız! Öğrenciler, Öğrenci Velileri… Eğitim En Temel Haktır ve Zorunludur!
AKP, Bağış Adı Altında Alınan Haraçlarla Eğitim Hakkımızı Gasp Ediyor!

Çocuklarımızın Eğitim Hakkına Sahip Çıkmak İçin;

AKP’ye Kayıt Haraçlarını Ödemeyin!
Madde 42: “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet
okullarında parasızdır.” Anayasa’nın
42. maddesi böyle diyor.
Milliyet gazetesinin haberinde yapılan bir araştırmaya göre ise durum
şöyle:
1- İlk ve ortaöğretimde okula gitmesi gereken toplam çocuk sayısı:
19 milyon 205 bin.
2- Okula giden çocuk sayısı: 14
milyon 878 bin 496 öğrenci
3- Okula gitmeyen çocuk sayısı: 4
milyon 330 bin 504 öğrenci. Bunlardan 2 milyon 486 bin 554'ünü kızlar,
1 milyon 843 bin 950’sini erkek öğrenciler oluşturuyor.
Tekrar başa dönüp anayasanın 42.
maddesine bakalım: “Kimse, eğitim
ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.”
Yine 42. maddenin devamında
“İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet
okullarında parasızdır” deniyor.
Anayasa maddesi üzerinden devam
edersek, devletin okumak isteyen okul
çağındaki her çocuğun, eğitim hakkını
güvence altına alma zorunluluğu vardır.
Oysa gerçek, yukarıdaki araştırmada görüldüğü gibidir: İlk ve ortaöğretim çağındaki 4 milyon 330 bin
504 çocuğun eğitim hakkı gasp edilmiştir.
4 MİLYON 330 BİN 504 ÇOCUĞUMUZ OKULA GİDEMİYOR!
Bunun en önemli nedeni eğitimin
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paralı hale getirilmesidir.
Bugün itibariyle asgari ücret 1.000
TL’dir.
Okullarda serbest kıyafet uygulamasına geçen bir ilkokula, yeni başlayan öğrenci için harcanan para 505
TL, ortaokula başlayan bir öğrenci
için 530 TL; liseye başlayan bir öğrenci
için ise 600 TL’dir. Bu sadece kıyafet
için yapılan harcamadır. Bağımsız
Sağlık-Sen'in yaptığı açıklamaya göre
ise diğer masraflarda eklendiğinde ortalama masraf 800 TL'yi bulmaktadır.
Bir ailede okula giden çocuk sayısı
birden fazla ise bu masraf asgari
ücretin de üstüne çıkıyor.
Bu ne demektir?
Asgari ücretle geçimini sağlamak
zorunda kalan bir aile ya çocuğunu
okula gönderemeyecek ya da açlıktan
ölecek.
Sadece okula ilk adımı atarken yapılan masraflar bile göstermektedir
ki, devletin güvence altına almak zorunda olduğu; çocuklarımızın eğitim
hakkı, bizzat devlet tarafından gasp
edilmektedir.
Eğitim hakkının nasıl gasp edildiğine ilişkin bir başka örneği, 17 Eylül
tarihli Birgün gazetesinden okuyalım:
“Devlet okullarına çocuklarını kayıt
ettirmek isteyen veliler, okul yönetimlerinin “bağış” adı altında istediği
kayıt parası nedeniyle mağdur durumda. Okul yönetimi tarafından istenen yüksek meblağlar nedeniyle çocuklarının kaydını yaptıramayan veliler, sendikaları arayarak yardım talebinde bulunuyor. (...)
E-kayıt sisteminde okula kaydı düş-

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

müş olduğu ve okula kayıt olması
yasal hakkı olduğu halde, okul müdürleri 2 bin liradan, 5 bin liraya
kadar varan miktarlarda para talep
ediyor. Paranın yatırılmaması durumunda öğrencinin kaydının yapılmayacağını söyleyen müdürlerin de
olduğu...” söyleniyor.
İstanbul Bağcılar’da kızının kaydını Hayrettin Karaman Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi’ne yaptırmak isteyen İlhan Yıldızbaş, okul yönetiminin kendisinden 2 bin lira kayıt
parası istediğini dile getirmişti.
Puanının yüksek olmasına rağmen
,kızının kaydını yaptıramadığını belirten Yıldızbaş, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nü arayarak durumunu
bildirdiğini, ancak kendisine, “Yapacak birşey yok” dediklerini söyledi.” (17 Eylül Birgün)
Haberde anlatılan çok açıktır. Çocuklarımızın eğitim hakkı nasıl gasp
ediliyor görüyoruz.
Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy
gibi adı geçen mahalleler yoksul halkımızın yaşadığı mahallelerdir. Bir
liseye kayıt için alınan para miktarı
2 ila 5 askeri ücret arasında değişiyor.
Bu miktarın mahallesine göre çok
daha yüksek rakamlara çıktığı da bilinen bir gerçektir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
öğrenci velisi İlhan Yıldızbaş’a verdiği cevap, bu paraların okul idarelerinin keyfine göre alınmadığını da
göstermektedir. Okul idarelerine öğrencilerden kayıt parası alması talimatını veren, AKP iktidarıdır.
Öğrencilerden istenen paralar bunlarla da sınırlı değildir; karne parası,
sınav parası, temizlik parası gibi hergün farklı gerekçelerle öğrencilerden
yoksul halkımız için ödemesi mümkün olmayan paralar istenmektedir.

Halkımız!
Öğrenci Velileri!
ÖĞRENCİLERDEN KAYIT
PARASI, SINAV PARASI, KARNE PARASI, TEMİZLİK VB.
PARA İSTEMEK, HUKUKSUZDUR, SUÇTUR!
Anayasanın ilgili maddesi açıktır.

“Kimse eğitim hakkından yoksun
bırakılamaz” diyor.
Devlet açıkça suç işlemektedir. 4
milyon 330 bin 504 çocuğun okula
gitmemesinden doğrudan devlet sorumludur.
6.5 milyon civarında insanımızın
işsiz olduğu, 10 milyonun üzerinde
insanımızın açlık sınırının altında
yaşam savaşı verdiği ve 50 milyona
yakın insanımızın yoksulluk sınırının
altında yaşadığı ülkemizde, hangi
maske altında alınırsa alınsın, öğrencilerden istenen her kuruş eğitim
hakkının gasp edilmesidir.
Ve AKP bunu her şeyde olduğu
gibi işi “kitabına uydurarak” yapmaktadır!
Yasalara göre; kayıt parası alınamayacağı için, “bağış” adı altında
yapmaktadır bunu.
Haberdeki öğrenci velisinin anlatımına göre, puanı tutmasına rağmen
istenen parayı ödeyemediği için öğrencinin kaydı istediği okula yapılmıyor. Bu suçtur. Eğitim hakkının
engellenmesidir.

Halkımız!
Öğrenci Velileri!
“BAĞIŞ” ADI ALTINDA İSTENEN HARAÇLARI ÖDEMEYİN!
Bunun adı BAĞIŞ değil HARAÇTIR! İstenen bu paraların hiçbir
meşruiyeti yoktur.
Devlet; okumak isteyen, okul çağındaki her çocuğun, eğitim hakkını
güvence altına almak zorundadır...
Kaldı ki, parasız eğitim devletin
halkımıza bir lütfu değildir. Devlet
bütçesinin yüzde 70’i halktan alınan
vergilerden sağlanmaktadır. Alınan
bu vergilerin içinde; zaten eğitim,
sağlık, ulaşım gibi hizmet vergileri
alınmaktadır.
Devletin yapması gerektiği, vergisini ödediğimiz hizmetler için tekrar
bizden para istemesi soygundur, hırsızlıktır. Suçtur!

Halkımız!
Öğrenci Velileri!
AKP SUÇ İŞLİYOR!
EĞİTİM HAKKIMIZI GASP

EDEN AKP HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPALIM!
Adına “bağış’ diyorlar... Ne bağışı?
Bağış; karşılık beklemeden yardım
etmektir. Burada bir bağış yok. İstenen
miktardaki paranın ödenmemesi durumunda, okul idaresi tarafından
öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Öğrencilerden kayıt karşılığında haraç
istenmektedir. Ödeme durumu olmayan yoksul halkımızın çocuklarının, eğitim hakkı resmen elinden alınıyor...
Bunun adı düpe düz haraç almaktır. Eğitim hakkının gasp edilmesidir. Halkımız; sizden istenen
kayıt, karne, sınav, temizlik parası
adı altında istenen paraları ödemeyin.
Okulda olması gereken ve okuyamayan 4 milyon 330 bin 504 çocuğun okuyamamasının birinci nedeni, eğitimin bu şekilde paralı hale
getirilmesidir.
6.5 milyon işsiz var... okula çocuğunu kayıt yaptırmak için en az 2
milyon TL’yi nereden bulsun?

Halkımız!
Öğrenci Velileri!
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LİSELİ DEV-GENÇ’İN
PARASIZ EĞİTİM, SINAVSIZ
GELECEK, BERKİN ELVAN’A
ADALET KAMPANYASINI BÜYÜTELİM!
Liseli Dev-Genç, eğitim hakkımızın gaspına karşı bir kampanya
başlattı. Bu kampanyayla Liseli DevGenç’liler, onurlu tarihlerine yeni
sayfalar ekliyor.
Liseli Dev-Genç’in onurlu mücadelesini büyütmek tüm Cepheliler’in görevidir. Çünkü Liseli DevGenç’liler tüm halk çocukları için
direniyorlar.
Her alanda olduğu gibi AKP, liseli
lere de pervasızca saldırmaktadır.
Paralı eğitimle, eğitim hakkımızı
gasp ederek saldırıyor. Faşist terörüyle
saldırıyor; faşist, gerici eğitim sistemiyle saldırıyor; hiçbir talep yokken
açtığı yüzlerce İmam hatip okullarıyla
saldırıyor. Her türden yozlaştırma
politikalarıyla saldırıyor.
Liseli Dev-Genç’in kampanyası,
AKP’nin gençliğe yönelik saldırıla-

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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rının karşısında, güçlü bir barikat
olacaktır.

Halkımız! Öğrenci
Velileri... Liseliler...
Liseli Dev-Genç EĞİTİM HAKKIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN
AKP’NİN ÇEŞİTLİ GEREKÇELERLE ÖĞRENCİLERDEN ALDIĞI PARALARI ÖDEMEYECEĞİZ, BOYKOT EDECEĞİZ
diyor! Liseli Dev-Genç’in eylemlerine
destek verin.
AKP’nin pervasızlığı, faşist terörü
karşısında geri adım atmak, faşist
terörü daha da büyütecektir. Yoksul
halk çocuklarının eğitim hakkına yönelik saldırılar daha da büyüyecektir.
Liseli Dev-Genç’liler de, BOYKOTLARLA, İŞGALLERLE direnişi
büyütüyor.
Boykotlar, işgaller tüm ülkeye
yayılacak. Gençliğin elinde; AKP’nin
her türden saldırısına karşı güçlü bir
silaha dönüşecek.

Boykot, özünde pasif bir direniş
biçimidir. Ancak bir direnişin pasifliği
ya da militanlığı ona yüklenen misyonda bulur ifadesini.
Dev-Genç’liler, AKP’nin “bağış”
ya da çeşitli gerekçelerle istediği paraları ödemeyerek, gençliğe dayatılan
paralı eğitimi kabul etmiyor. Boykotlarla eğitim hakkına sahip çıkıyor.

Okullarımızda Gerici,
Faşist Örgütlenmelere,
Uyuşturucu Çetelerine
İzin Vermeyeceğiz!
AKP gençliğin mücadelesini engellemek için sadece gerici eğitim
sistemini, polisleri, uyuşturucu çetelerini kullanmıyor.
Liselerde, üniversitelerde kendi
gerici, faşist ideolojisine göre “Ak
Gençlik”, “Osmanlı Ocakları” gibi
kontra halk düşmanı örgütlülükler
altında örgütlemektedir.
Okullar, polis koruması altında ,

uyuşturucu çetelerinin yuvaları haline
gelmiştir...
Liseli Dev-Genç olarak okullarda
AKP’nin gerici faşist örgütlenmelerine, uyuşturucu çetelerinin yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.
Liseliler, Liseli Dev-Genç tarihiyle, yarattığı değerlerle onurlu bir
tarihe sahiptir. Kökleri; 12 Eylül öncesine dayanır. Tarihi; gerici, faşist
işgallere karşı direnişlerde yazılmıştır.
Liseli Dev-Genç bu uğurda onlarca
şehit verdi.
Bugün, faşist AKP iktidarının saldırılarına karşı da, boykotlarla, direnişlerle, işgallerle mücadelenin en
ön saflarında yerini alacaktır.
Liseli Dev-Genç’li yoldaşlar; Bulunduğumuz her mahallede, okuduğumuz her okulda Liseli Dev-Genç
örgütlenmesi yaratma misyonuyla
görev bizi bekliyor.
Liseliler, Dev-Genç’in bu onurlu
mücadelesine sizde katılın. Liseli
Dev-Genç saflarında yerinizi alın.

Sayı: 488
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Halkımız; Kayıt Haraçlarını Ödemeyin!
Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek İstiyoruz!
Hepimiz halk çocuklarıyız, anne
babalarımızın emeklerinin karşılığını
vermek, hayallerimizi gerçekleştirmek
istiyoruz. Ancak hayallerimizi gerçekleştirmek kolay değil. En temel
haklarımızdan birisi olan eğitimin
parasız olması gerekirken, kayıttan
başlayarak karne alıncaya kadar her
aşamada bizden para isteniyor. Ailelerimiz bu paraları zorluklarla ödüyor.
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.
Oysa bu devlete vergi ödüyoruz.
Vergilerimizin bize hizmet olarak
geri dönmesi gerekirken, devletin
başına oturmuş hırsızlar, bizden çalmaya devam ediyor.
Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak
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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 olmalıdı.
Gençliği apolitikleştirmek için 12
Eylül cuntasının ardından kurulan
YÖK, tüm uygulamalarıyla birlikte
kaldırılmalıdır.
Eğitim hakkımız gasp edilmesine
izin vermeyelim.
Parasız eğitim, sınavsız gelecek
istiyoruz. Bunun için hepinizi DevGenç saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz. Ailelerimizi de çocuklarının

parasız eğitim talebine sahip çıkmaya
çağırıyoruz. Eğitimin paralı olması,
eğitim hakkımızın çalınması anlamına
geliyor.
Bu düzen kimin düzeni? Eğitim
neden paralı? Eğitim, hayatı anlamak
için gereklidir. Dünyayı değiştirmek
için gereklidir. Bu nedenle kimsenin
eğitim hakkı elinden alınamaz.
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.

Liseli Dev-Genç

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

 BİZ DİYORUZ Kİ;

Liseli Gençliği
Neden Örgütlemeliyiz?

 Emperyalistler ve işbirlikçileri; eğitimi, medyası, modası, müziği,
televizyonu, telefonu, filmleri, seks ve uyuşturucuyla... gençliği; ideolojik
ve kültürel kuşatma altına alarak kendi saflarına kazanmaya çalışıyor.
Liselileri kuşatmadan kurtarmak için devrime örgütlemeliyiz!
 Gençliğin devrim saflarında örgütlenmesi, faşizmin korkularının en
başında gelir. Gençliği örgütlemek; devrimi, iktidarı hedefleyen bir parti
ve örgüt için vazgeçilmez, ertelenemez bir görevdir. Faşizmin korkularını
büyütmek için liselileri örgütlemeliyiz!
 Egemenler; düşünmeyen, sorgulamayan gençlik yaratmak için; ana
okulundan ilkokula, liseden üniversiteye kadar eğitimi kullanıyorlar.
Gençliği; emperyalizmin yoz, bencil, bireyci, bananeci, tüketici eğitim
sisteminden kurtarmak için liselileri örgütlemeliyiz!
 Liseliler, düzenin sömürü çarkının içine henüz tam olarak girmediği
için düzenle bağları daha zayıftır. Duygu ve düşünceleri saf ve temizdir.
Düzen; gençliğin duygu ve düşüncelerini kirletmeden, yozlaştırmadan
onlara halk ve vatan sevgisini, devrim ve sosyalizm düşüncesini kazandırmak için liselileri örgütlemeliyiz!
 Liselileri örgütlemeliyiz, çünkü; onlar, bu baskı ve sömürü düzeni
altında yoksullaştırılan, çıkarları devrimde olan halkımızın çocuklarıdır.
Halkın acılarını, kendileri de yaşadıkları için yakından bilirler. Halkı
yoksullaştıranlardan hesap sormak için liselileri örgütlemeliyiz!
 Liselileri örgütlemeliyiz, çünkü; ülkemizde ilk-orta-lise çağında
20 milyona yakın genç var. Örgütlediğimiz her liseli, bizim milyonlarla
aramızdaki köprü olacaktır.
 Liselileri örgütlemeliyiz çünkü; Liseli Gençlik, mücadelesinden;
İrfan Ağdaşları, Sezgin Enginleri, Kahraman Altunları, Faruk Bayrakçıları,
Özlem Durakcanları ve daha yüzlerce yiğit devrimciyi çıkardı. Ve daha
yüz binlerce yiğit devrimciye gebedir.
İşte bu yüzden liseli gençliği örgütlemeliyiz!
Gençliğin enerjisini, cesaret ve cüretini, fedaklarlığını, duyarlılığını
devrime kazandırmak için liselileri örgütlemeliyiz!

Ülkemizde Gençlik

G ençlik Federasyonu’ndan
Örgütlenmede Sonuç Almak İstiyorsak Israrlı ve Kararlı Olmak Zorundayız

GENÇLİĞİ KENDİ YAŞADIĞI
SORUNLAR ÜZERİNDEN ÖRGÜTLEYECEĞİZ!
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Faşizm halkı karşısına almadan
tek bir adım dahi atma yeteneğine sahip değildir. Egemenlerin çıkarlarını savunur ve her zaman halkın karşısındadır. Halka düşmandır.
Gençlik de faşizm için potansiyel
bir tehlikedir. Bu yüzden önlemini
alır gençliğe karşı. Baskıları ve yasakları eksik etmez. Nereye baksak faşizmin yarattığı sorunlarla karşılaşırız.
Çok kolayca halledilebilecek sorunlar
olmasına rağmen, halk düşmanı karakterinden dolayı sorunları çözemez,
aksine sorun yaratır. İşte gençliği yaşadığı bu pratik sorunlar etrafında örgütleyeceğiz. Bizim yapmamız gereken o sorunların gerçek nedenini
göstermek ve bu sorunlara çözüm
üreterek gençliğin mücadele bilincini
geliştirmektir. Faşizmi kendi yaşadığı
sorunlar üzerinden tanıyacak ve ona
karşı mücadele etmeyi de öğrenecektir. Bu yüzden bulunduğumuz
okul veya üniversitede sorunları
tespit etmeliyiz.
Paralı eğitim, sınavlar, ulaşım sorunu, barınma sorunu, gerici- faşist eğitim, öğretmen-idare baskısı, YÖK,
baskılar ve yasaklar... gençliğin yaşadığı sorunlardan bazılarıdır. Bizim
okulumuzda da bu sorunların hemen
hepsi yaşanıyordur. Sınavlardan rahatsız olmayan, sınav sistemini doğru
bulan birisi çıkabilir mi?
Ya da eğitim paralı olmalıdır deyip
bunu savunan olabilir mi? Gençlerin
hepsi sınavlardan da, baskıcı ve yasakçı
uygulamalardan da rahatsızdır. Bunlar
gençliğin kendi arasındaki günlük konuşmalarının da konularıdır, gençliğin
gündemidir bu sorunlar. Bunların dışında kendi okulumuza özgü birçok sorun yaşanıyor olabilir. Ya da başka bir
okulda idare baskısı ön plana çıkarken
bizim okulumuzda öncelikli sorun ulaşım olabilir.
Sorunları doğru tespit etmek için
gençliğin içinde olacağız. Onlarla iç içe

olmadan hangisinin daha yakıcı ve
önemli olduğunu bilemeyiz. Çok basit
ve pratik bir anket çalışması ile bunu
belirleyebiliriz. Çevremizdeki insanlardan başlayarak tek tek sınıflara,
bölümlere gidip "okulda yaşadığın en
büyük ve önemli sorun ne?" diye sorulabilir. Bununla hem öğrencilere gitmiş oluruz hem de aradığmız doğru cevabı bulmuş oluruz. Aldığımız sonuçlara ve bizim genç- liğin gündemine
sokmak istediğimiz politikalara göre bir
çalışma örgütleyebiliriz.
Örneğin, üniversite gençliğinin yaşadığı sorunlardan biri olan yurt sorununu ele alalım. Yaşadığı yurttan memnun olan yoktur. Özel ve pahalı yurtlarda kalanlar dışında memnun olduğunu söyleyen olmayacaktır. Yurt sorunu üniversite gençliğinin sürekli yaşadığı ve ceremesini çektiği bir sorundur. Yaptğımız araştırmadan da bu
sorunun öncelikli sorunlar arasında
olduğu ortaya çıktı. Buna göre bizim
bir çözümümüz olmalıdır.
Gençlik, atılgan karakterine karşın birileri öncülük yapmadığı durumlarda atılganlığı atıllığa dönüşecektir. Atılganlığının ortaya çıkacağı koşullar olmadığında sorunlar
karşısında kendini güçsüz görecek ve
düzenin dayattığı sorunları sessizce
kabul edecektir. Dev-Genç’liler olarak bu sorunun çözümünün öncülüğünü biz yapmalıyız. Yurdumuzun
tadilat edilmesi ve koşullarının yaşanılabilir hale getirilmesi için bir
boykot örgütleyebiliriz mesela.
Öncelikle belirtmek gerekir ki hiçbir eylemin, kampanyanın, kitle çalışmasının bir şablonu yoktur, olmaz da.
Hayat ezberlenmiş kalıplara uymaz.
Ama bunun yanında hayatın kuralları
vardır. Örgütlenme çalışması yapmanın altın kuralları vardır. Bu kurallara
göre çalışmamızı örgütlediğimizde
sonuç alabiliriz.
Bu kuralların ilki ısrarlı ve ka-

rarlı olmaktır. Sonuç almak istiyorsak
ısrarlı ve kararlı olmak zorundayız.
Düşman bizim kararlı duruşumuz, ısrarımız karşısında geri adım atacaktır.
Gençliği ısrarımızla etkileyecek ve
örgütleyeceğiz.
Yurt boykotu için söylersek pratikte
bunun karşılığı bizim taleplerimiz karşısında yurt idaresinin ve muhattabımız
olan kurum veya kişinin baskısı ve tehditlerinden yılmamak, eylemimizi sonuç alana kadar götürmektir. Mesela
boykotumuzun bir aşamasında yatakları dışarı çıkartıp taleplerimiz kabul
edilene kadar dışarıda kalmaya başlayabiliriz.
Her gece bir etkinlik düzenleyerek
direnişi bir okula dönüştürebiliriz. Bizim militan tavrımız idareye geri adım
attıracaktır. Direnişin uzaması halinde
örgütsüz gençlik kısa sürede sonuç alamayınca, umutsuzlaşacak, moral motivasyon olarak gerileyecektir. Bunu engellemek için direnişi sürekli dinamik
tutmak, eylemler yapmak, yeni yol ve
yöntemler denemek, süreci tekdüzelikten çıkarmak gereklidir.
Bir diğer altın kural komiteler
halinde çalışmaktır. Mutlaka direnişi organize edecek bir yapı oluşturmalıyız. Komitelerimiz üretimi ve yaratıcılığı arttıracak ve boşlukta birşey
bırakmayacaktır. Yurt boykotunda örgütlenme komitesi, basın-yayınpropaganda komitesi, mali işler komitesi,
hukuk işleri komitesi, eylem komitesi, yurt idaresi ile görüşecek komite vs..
gibi birçok komite ve bunların alt komiteleri yaratılabilir. Çok komite çok
örgütlenme demektir.
Sonuç olarak;
1-Gençliği yaşadığı sorunlar etrafında örgütleyeceğiz!
2-Sorunları karşısında öncülük
yapabilecek olanlar bizleriz. Sorunlar karşısında politika üretmeliyiz.
3-Sonuç almanın anahtarı ısrarlı, kararlı ve komitelerle çalışmadır.

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

Halkın
Hukuk
Bürosu

AKP Kayıt Parası, Bağış Adı Altında
Haraç Alarak Suç İşliyor!

AKP’DEN DAVACIYIZ!
Okulların açılmasına az bir zaman
kaldı. Basından ve yakın çevremizden
okullara kayıt olurken, bağış adı altında istenen yüksek meblağda paraların doğurduğu mağduriyetleri, okuyor, duyuyoruz. Peki istenen bu paraların yasal bir dayanağı var mı? Bu
yasal dayanak hukuki mi?
Anayasa, bir devletin en temel yasasıdır. Çıkarılan hiçbir yasa, tüzük,
yönetmelik, anayasaya aykırı olamaz. Ülkemiz anayasasında eğitim,
temel bir hak olarak düzenlenmiştir.
Eğitim hakkının yasalarda nasıl düzenlendiğine geçmeden evvel, “hak ne
demektir?” Sorusunu cevaplamak istiyoruz.
Hak, emekçi halkların mücadeleleri sonucu elde ettiği meşru kazanımlardır. Hak kavramından bahsederken özellikle altını çizdiğimiz
nokta, yüzyıllara varan kan ve can bedeli sürdürülen mücadelelerin bir kazanımı olarak gündeme gelmesidir.
Hiç bir hak, devletlerce bahşedilmez. Anayasalara, uluslararası sözleşmelere de kendiliğinden girmez.
Ülkemiz anayasasında eğitim hakkı, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve
Ödevler başlığı altında 42. maddede
düzenlenmiştir.
42. maddede şöyle denilmektedir;
" Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet
okullarında parasızdır. Devlet, maddî imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka
yollarla gerekli yardımları yapar."
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 26. maddesi;
"Her şahsın öğrenim hakkı vardır.
Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlköğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden
herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğ-

retim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır."
Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 1 No’lu Protokol’ün (20.03.1952, Paris)
2. maddesinde eğitim hakkı;
"Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.
Devlet, eğitim ve öğretim
alanında yükleneceği görevlerinin yerine getirilmesinde, anne ve babaların çocuklarına,
kendi dini ve felsefi inançlarına uygun olan bir eğitim ve öğretim verilmesini isteme haklarına saygı gösterir" şeklinde düzenlenmiştir.
Bunun gibi başka uluslararası sözleşmeler ile de tüm insanlar için eğitim ve öğrenim hakkı güvenceye
alınmıştır. Hal böyleyken okullarda
alınan kayıt paraları, harçlar ve kimlik, fotokopi, karne vb. adlarla her türlü ihtiyaç için öğrencilerden toplanan
paralar neyle, nasıl açıklanabilir?
Eğitim anayasal bir haktır ve parasızdır sözde. Ama daha okula kayıt
olurken başlıyorlar para istemeye ve
yıl boyunca da devam ediyor.
Yani Parasız eğitim sözü tamamen
bir yalan ve demagojidir. Aldatmacadır.
Okul yönetimleri bağış adı altında kayıt paraları istemeye devam
ediyorlar. AKP iktidarı halkı her açıdan soyuyor.
İstenen miktarlar bölgeye, okula
göre değişiyor. 2 bin TL’den 5 bin
TL’ye kadar çıkabiliyor.
İlk ve ortaöğretimde eğitim parasız olmak zorundadır. Bu durum Milli Eğitim Temel Kanununda da, dolaylı olarak belirtilmiştir. Devletin vatandaşlarının eğitilmesini sağlama
yükümlülüğü vardır. Devlet, halkın
ödediği vergileri, yol su, elektrik,
eğitim, sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlar temelinde hizmet olarak halka ver-

mek durumundadır. Parasız eğitim kazanılmış bir haktır ve zaten ödediğimiz vergilerin bize hizmet olarak
sunulmasını istemekten ibarettir.
Devlet; okul müdürleri kanalıyla,
okul-aile birlikleri aracılığıyla, bağış
adı altında parasız eğitim hakkını
gasp etmektedir. İstenen paralar bağış
değildir. Çünkü bağış gönüllü olarak
verilir. Bir yerde gönüllülük yoksa zorunluluk vardır. Çocuğunu okula göndermek için para vermek zorunda
kalmak; bir dayatmadır ve bu suçtur.
Devleti, kendi anayasasına, yasalarına uymasını sağlayacak olan biziz,
halktır. Kazanılmış haklarımızı, ödediğimiz vergilerin karşılığını devletten
istemeliyiz. Doğduğumuz günden,
toprağa verilinceye dek ödediğimiz
vergiler; bu ülkeyi yönettiğini zannedenlerin ceplerine, şirketlerine değil,
halka hizmet olarak kullanılmalıdır.
Buradan, çocuklarını okula göndermek isteyen ve bağış dayatmasında bulunulan ailelerimize sesleniyoruz; Çocuklarınızın eğitim
hakkını gaspedenler hakkında suç
duyurusunda bulunun! Hukuki
tüm işlemler için HALKIN HUKUK BÜROSU AVUKATLARI
yanınızda olacaktır.
AKP kayıt parası, bağış adı altında haraç alarak suç işliyor! AKP’den
"davacı" olmalıyız. Çocuklarımızın
eğitim hakkına sahip çıkmak için;
AKP’ye kayıt haraçlarını ödemeyin,
hakkınızı talep edin!

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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Evlatlarımızın Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek
Hakkı İçin Biz de Boykottayız!

Ticarethane Değil, Okul İstiyoruz!
AKP’nin Haraçlarını Ödemiyoruz!
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Her yıl, yeni öğrenim dönemi
başlarken, ailelerde ve öğrencilerde,
okullardan istenecek paraların, yapılacak masrafların korkuları başlar.
Çünkü, 13 yıllık AKP iktidarında,
eğitim için gereken para, asgari ücretle
veya biraz daha üstünde çalışan bizler
için karşılanması imkansız bir miktara
yükselmiştir.
Kapitalizm her şeyi pazara sürdüğü
gibi eğitimi de pazara sürmüş ve eğitim bir ticarete dönüşmüştür. Eğitim
para kazandıran bir sektör haline gelmiştir. Kapitalist sistemin gözünde
eğitim ‘kar’ kapısı; okullar ticarethane,
öğrenci de müşteridir. Öğretmenleri
de tüccara çevirip kendi suçlarına
ortak etmeye çalışırlar.
Paranın eğitime yön verdiği bir
sistemde, bilimsellikten, adaletten,
eğitimde fırsat eşitliğinden söz etmek
mümkün değildir. Bu eğitimin ülkenin
ihtiyaçlarına cevap vermesi de mümkün değildir. Tam tersine gerici eğitim
sistemi ile kendi düzenlerine uygun
kafalar yetiştiriyorlar. Okulları bir
yandan birer ticarethane olarak kullanırken diğer yandan da çocuklarımızı
kendi ideolojileriyle şekillendirmeye
çalışıyorlar. Eğitim sistemini, tekellerin
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde
sık sık değiştiriyorlar. Her şey bir
avuç asalak zengin sınıf içindir.
Parasız olması gereken devlet okulları yoksullara kalmış ama burada da
öğrenciden daha cok para almanın
formülleri bulunarak, eğitim paralı
hale getirilmiştir. Bu uçurumun yarattığı
görüntüyü değiştirmek için AKP iktidarı, utanmadan öğrencilere üç kitap,
üç defter, aileye 45 lira para yardımı
adı altında sadaka vermeye kalkmıştır.
Biz sadaka değil, evlatlarımızın
talebi olan parasız eğitim, sınavsız
gelecek hakkımızı istiyoruz.
Paralı eğitim, bir avuç zengin çocuklarının daha yüksek okullarda
okuması için bir fırsatken, yoksul
halk çocuklarının eğitim hakkının
elinden alınması, gasp edilmesidir.
Yoksulların okuma hakkının elinden

alınması ve yoksulları eleme yöntemidir. Aynı zamanda, disiplin soruşturmaları, okuldan atma tehditleriyle
gençliği susturmanın, sindirmenin de
aracı haline gelmektedir.
Çünkü kayıttan karneye kadar her
aşamada; defterden ısınmaya kadar
her konuda para ödemek zorunda
kalmak, yoksul ve emekçi halkın çocuklarına “okula gitmeyin” demektir.
Bu yüzden adaletsizliktir, haksızlıktır.
AKP faşizmi, eğitimi her düzeyde
paralı hale getirmiş, çocuklarımızın
eğitim hakkını gasp etmiştir. AKP faşizminin eğitim sistemi; “paran kadar
eğitim, paran kadar meslek” diyor.
“Paran yoksa eğitim de yok” diyor.
Eğitime katkı payı, bağış, harç
adı altında bitmek bilmeyen masraflarla halkı soyuyor.
Faşist düzenin anayasası da “eğitim
bir haktır ve ücretsizdir”, “Kimse,
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” diyor.
Ancak bu yalan ve demagojiden
başka bir şey değildir. Daha okula
atılan ilk adımda, kayıt olurken başlarlar para istemeye ve yıl boyunca
kimlik, karne, kitap, spor, temizlik,
sınav, kırtasiye, yaz dersleri, kurslar
ve daha onlarca biçimde 40 ayrı isim
altında aldıkları haraçlarla devam
eder bu soygun. Bir de üstüne üstlük
yol parası, kantin parası vermek zorundayız çocuklarımız için.
Biz emekçi aileler, çocuklarımızı
okutabilmek için daha çok çalışmak
ve zaten az bir aylıkla kıt kanaat geçinmemize rağmen, mutfak harcamalarından daha fazla kısmak zorunda
kalıyoruz. Çocuklarımızı okutmak
bizim için her geçen gün daha ağır
bir yüke dönüşmektedir.
Her yıl okullar açılırken, kayıt
dönemlerinde Milli Eğitim Bakanları
"kayıt ücreti alınmayacak" diye
açıklama yaparak, insanların gözünün
içine baka baka yalan söylerler.
Biz emeği ile geçinenlerin, yoksulların oturduğu mahallelerde bile;

okula yeni kayıtlarda ve kayıt yenilemede 2000 lira’dan 5000 liraya
kadar para isteniyor.
Bu soygun değil de nedir?
Eğitim sorunu sadece çocukları
okula giden aileleri değil, tüm halkı
ilgilendiren bir konudur. Parasız eğitim
halkın talebidir. Pararsız eğitim istemek
de haktır. Meşrudur. Bu talep bugün
76 milyon yoksul halkın talebidir.
Bu yüzden biz de çocuklarımızın
eğitim hakkı için, boykot direnişinin
haklı ve meşru olduğuna inanıyoruz.
Boykot direnişine biz de katılıyoruz.
Okula kayıt haraçlarını ödemiyoruz!
Halkımıza da, “Çocuklarımızın
eğitim hakkına sahip çıkmak için
AKP’ye kayıt haraçlarını ödemeyin! Evlatlarınızın haklı mücadelesini destekleyin!” çağrısı yapıyoruz.
Bizim evlatlarımız;
“Uyuşturucu bataklığında büyümek istemiyoruz! Üniversite kapılarında adaletsizlik istemiyoruz!
Büyüdüğümüzde işsizlik bataklığında boğulmak istemiyoruz! Bunun için, demokratik bir lise istiyoruz!” diyorlar
“Parasız eğitim, sınavsız gelecek
istiyoruz! Demokratik bir lise için
özgür, bağımsız bir ülke istiyoruz!”
diyorlar. Evlatlarımızın bu talepleri
haklı ve meşrudur. Bu talepler bizim
taleplerimizdir!
İşte bu yüzden evlatlarımızın
“boykot direnişinde” yanlarında
olmalıyız.
AKP; kayıt, kimlik, karne, kitap,
spor, temizlik, sınav, kırtasiye, yaz
dersleri, kurslar ve daha onlarca biçimde; 40 ayrı isim altında topladığı
haraçlarla, eğitim hakkımızı gasp
ediyor!
Haraçları Ödemiyoruz! Boykot
Ediyoruz! Ticarethane Değil Okul
İstiyoruz! Parasız Eğitim, Sınavsız
Gelecek Hakkımızdır!
EĞİTİMDE SOYGUNA SON!

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

Ülkemizde Gençlik
Duyuru:
Geleceğimizi Örüyor,
Umudun Harcını Karıyoruz!
Gelecektir gençlik, halkın geleceği, gelecek güzel günlerin geleceği.
Umuttur gençlik, suskunluğu yırtarcasına haykırdığı
sloganlarla bağımsızlık düşümüzün umudu.
Adalettir gençlik, yaşları genç olsa da yürekleri Bahtiyardır. Sorulacak hesabın peşini bırakmayandır.
Şimdi biz gençler, gençliğin öncüsü Dev-Genç’liler
,geleceğimizi örüyoruz. Burjuvazinin ağzının sularını akıtan güzellikte, bir direniş mahallesinde, kahramanlığın
halklaştığı halkın yiğit evlatlarının kurtuluş kavgasını
omuzladığı Armutlu Mahallesi’nde umudun harcını karıyoruz.
Bir elin nesi var iki elin sesi var der halkımız. Armutlu
Mahallesi devrimcilerin öncülüğünde halkın dayanışmasının en güzel örneklerinin yaratılması ile kuruldu. Her
taşı ile birlikteliğin yarattığı değerler geleceğe taşındı. Şimdi yeni bir serüvene giriyor, Dev-Genç’lilerin binasını inşa
ediyoruz. Kondularımızı nasıl birlikte ördüysek, yolla-

Yeni Mevzilerle
Mücadelemizi
Büyüteceğiz!
Kartal Öğrenci Meclisi, kuruluşlarıyla ilgili 16 Eylül’de
bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Bugün okullarımızda bizler, daha iyi bir eğitim daha iyi bir gelecek ve ülke sorunlarında yaşanan yıkımlara karşı daha duyarlı bir gençlik istiyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz. Hepimiz farklı dil, din, ırk, mezhep, milletten olsak da hepimizin sorunları
ortak. Paralı eğitim, bilimsel olmayan, gerici ve ezberci bir
eğitim dayatıyorlar. Hepimizin bir olduğu, birlik olduğu,
beraberliği örgütlediği, paylaşmayı örgütlediği, düzenin bireyci, bencil, duyarsız, sormayan, sorgulamayan gençlik
dayatmasına karşı, bizim bir alternatifimiz var. Öğrenci
Meclislerimiz var. Öğrenci Meclislerinde soruyor, sorgulatıyor, ortak sorunlara birlikte çözüm bulduğumuz, örgütlülüğümüzü kabul ettirdiğimiz herkesi kapsayan; Öğrenci Meclislerimiz var. Tüm halkımızı Öğrenci Meclisimize destek vermeye davet ediyoruz” denildi.
Kartal Öğrenci Meclisi’nden Fen Bilimleri Dershanesindeki liseliler, 19 Eylül’de “Öğrenci Meclislerinde
Buluşalım”, “Gücümüz Birliğimizden Doğar” yazılaması
yaptı. Ayrıca dershanede 18 Eylül’de sınıf panolarına
“Birlikten Güç Doğar, Gücümüz Birliğimizdir”, “Öğrenci Meclisleriyle Gücümüzü Büyütüyoruz” Öğrenci
Meclisi imzalı bildiriler astı.

rımızı, elektriğimizi, suyumuzu nasıl kadın-erkek, gençyaşlı birlikte yaptıysak şimdi sıra Dev-Genç’lilerin binasını
inşa etmekte.

Gençlerimiz, Halkımız!
Birlikten Güç Doğar,
Gücümüz Birliğimizdir!
Şimdi vakit umudun hamallığını yapma vaktidir.
Adalet için, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için, Berkinler, Berkinlerin hesabını soran Şafak, Elif, Bahtiyarlar için inşaatımızın gönüllü işçileri olun. Tuğla taşıyarak, harç kararak, demir bükerek, bunların olmadığı yerde maddi ve manevi desteklerle inşaatımıza destek olun.
NOT: Gönüllü işçiler aşağıdaki iletişim bilgilerine ulaşarak hangi günler çalışabileceğini bildirmeleri gerekmektedir.
Telefon: 0534-063-25-79
Adres: Piyalepaşa Mahallesi, Piyalepaşa Caddesi
No:118 Okmeydanı-Şişli-İstanbul
Mail: genclikfederasyonu1@gmail.com
Sosyal Medya: facebook/devgenc.dergi
DEV-GENÇ

AKP Faşizminin Gözaltı
Terörü Pervasızca Devam
Ediyor, Yılmayacağız
Direneceğiz
“Diren Evin Abla
Liseli Dev - Genç Yanında”
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Liseli Dev-Genç’liler, Evin Timtik’in direnişine
destek olmak için Avusturya Başkonsolosluğu önünde
açlık grevi yapan Ebru Timtik ile dayanışmak için
“Diren Evin Abla Liseli Dev-Genç Yanında” yazılı
pankartı Avusturya Başkonsolosluğu önüne astılar.
Dayanışmayı hazmedemeyen katil polis saldırıya geçti
ve yoldaşlarımızı işkence ile gözaltına aldı.Bununla
ilgili yapılan açıklamada “Bizi dinle katil emperyalizm, bizi dinle işbirlikçi AKP ve onun eli kanlı işkenceci köpekleri... Bizler 46 yıldır bu ülke topraklarında
bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi veriyoruz. 46 yıldır toprak işgalindeki köylüyle, grevdeki
işçiyle, dişiyle tırnağı ile ördüğü gecekondusunu savunan halk ile bir olduk, 46 yıldır emperyalizme direnen
halkla beraber olduk.Bugünde pasaportu gereksiz
sebeplerle elinden alınan Evin Timtik için destek açlık
grevinde bulunan Ebru Timtik’in yanındaydık. Siz
bizim tarihimizi çok iyi bilirsiniz. Gözaltı terörünüz,
işkenceleriniz bizi yıldıramaz. Keyfi sebeplerle gözaltına aldığınız arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse,
Berkin’in hesabını sorduğumuz gibi bununda hesabını
misliyle sorarız.” denildi.

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!

11

Ülkemizde Gençlik
Hasan Selim Gönen, Şafak,
Bahtiyar, Elif Olup
Baskınların Hesabını Soracağız!
Dev-Genç, Kadıköy’de bulunan Hasan Selim Gönen
Kütüphanesi’nin polisler tarafından baskın yapılmasıyla
ilgili 22 Eylül’de bir açıklama yaptı. Açıklamada: “22 Eylül’de (bugün) AKP’nin eli kanlı katil polisleri Kadıköy’deki Necdet Adalı sokağına, sokakta bulunan Hasan
Selim Gönen Halk Kütüphanesi’ne ve kütüphanenin üst
katındaki SDP’lilerin bulunduğu kafeye polis baskın
yapmıştır. Baskında, kütüphanemizdeki tüm kitaplar, eşyalar, kızıl bayrağımız, pankartımız çalınmış, kafedeki tüm
sandalyeler çalınmış ve sokakta bulunan tüm yazılamaların üstü karalanmıştır. Kütüphanemizin kapısına demir
plaka ile mühür vurulmuş, camlarına ve arka bahçe girişine demir parmaklıklar yerleştirilmiştir. Ayrıca Deniz isimli bir genç de gözaltına alınmıştır. Katil polis baskından
sonrada mahalleyi ablukaya alıp halka kimlik kontrolü yapmıştır. Katiller daha geçen aylarda kütüphanemizi basıp
darma duman etmiştir. Kapımızı kırıp içeriye girmişler-
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Faşist Saldırıların Hesabını Soracağız!
AKP’nin Aşağılık Köpekleri!
Devrimcilerin Dev-Genç’lilerin
Üzerinden Kanlı Ellerinizi Çekin!
15 Eylül’de Hacıhüsrev Mahallesi’nde dergi dağıtan
Liseli Dev-Genç’lilere AKP’nin katil polisleri zırhlı araçlarından kimlik sordular. Liseli Dev-Genç’lilerin kimliklerini vermemesi üzerine yine AKP’nin itleri olan sivil faşistler ile birlikte Liseli Dev-Genç’lilere saldırdılar.
17 Eylül’de de Kadıköy’de Hasan Selim Halk Kütüphanesi’ne saldıran faşistler Dev –Genç’lilerin kızıl bayrağını ve afişlerini indirerek kendi afişlerini astılar.
17 Eylül’de Liseli Dev- Genç’lilerin yaptığı açıklamada; “Öncelikle AKP’nin aşağılık köpekleri polisler, size
sesleniyoruz. Sizin baskılarınız bizi yıldıramaz, bizler
Şafak Yayla’nın öğrencileriyiz. Siz ne kadar saldırırsanız devrimcilere, Dev-Genç’lilere sonunuz o kadar hızlı ve kötü olur. Evet, siz bizi iyi tanırsınız, DevGenç’lileri iyi tanırsınız. Yaptığınız her katliamın misliyle hesabını sorduk soracağız.
Berkin’in yoldaşlarıyız biz.

Sokağa Çıkma Yasaklarınız
Bizi Engelleyemez!
AKP’nin katil polisleri, Cizre’de sokağa çıkma yasağı olduğu bahanesiyle çocuk yaşlı demeden birçok insa-
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dir. Hırsızlar birde kütüphanemizden iki koli kitaplarımızı çalmışlardır! Duyun bizi şerefsizler,
katilsiniz siz, hırsızsınız siz! Kitaplarımızdan kütüphanemizden
bile korkuyorlar. Bugün kütüphanemizi bu korkuyla gündüz vakti
bastılar. Kadıköy halkının DevGenç’lileri sahiplenmesinden korkuyorlar! Hasan Selim’in adından korkuyorlar! Kütüphanede ne arıyordunuz da bastınız? Dev-Genç’lileri böyle baskınlarla bitiremezsiniz, sindiremezsiniz! Kütüphaneyi basmakla yapmak istedikleri, yalnızca halkta bir korku yaratmak mücadeleyi sekteye uğratmaktır. Çünkü; adım
adım, ilmek ilmek halkların kurtuluşunu can bedeliyle, kan
bedeliyle örüyoruz. İsterseniz her gün evlerimizi, yasal kurumlarımızı basın. Bir gece vakti ellerinizde kleşlerle ya
da gündüz vakti yüzünüz de kar maskeleriyle gelip DevGenç’lileri bitirebileceğinizi mi sandınız? Baskınlarla katliamlarla işkencelerle de gelseniz, yine de onurlu namuslu
bir yaşamdan vazgeçmeyeceğiz! Kütüphanemizi açmaktan vazgeçmeyeceğiz” denildi.
AKP’nin uşaklığını yapmayın üç kuruş
için. Nasıl savcılarından vazgeçtilerse sizden
de vazgeçerler. AKP’nin faşist itleri sizi de biliyoruz. 50 kişi yan yana gelince kendinizi
adam sanıyorsunuz. Tek başınıza arkanıza bakarak yürüyorsunuz. Bizler Dev-Genç’lileriz,
bizim tek korkumuz düşmana kurşun sıkamadan ölmek. Gültepe’de de sizi nasıl bitirdiysek Hacı Hüsrev’de de Kadıköy’de de yaptığınız saldırıların hesabını sorarız. Hepinizin ismini cismini biliyoruz. Hepinizin sonu Gün Sazak gibi, Burakcan Karamanoğlu gibi olur, ayağınızı denk alın, devrimcilerin Dev-Genç’lilerin üzerinden kanlı ellerinizi çekin. Eğer çekmezseniz günü geldiğinde, soğuk silahın teni
sizin o leş teninize değdiğinde sümüklü Çakıcılar gibi yalvarırsınız, ama halkın adaleti, keskin kılıcı ile işlediğiniz tüm suçların hesabını sorar!
Halkımız;
Bizler Liseli Dev-Genç’lileriz, bağımsızlık demokrasi
sosyalizm mücadelesi veriyoruz. Adalet mücadelesi veriyoruz. Halkımız için insanca bir yaşam istiyor, bunun
için ölüyoruz. Bugün de devrimcilere, halkımıza karşı kalkan elleri kırarız. Sizleri de, gördüğünüz yerde halk düşmanlarının, faşistlerin yüzüne tükürmeye çağırıyoruz” denildi.
nı katletti. Bu katliamdan sonra Tayyip Erdoğan, yaptığı
katliamı meşrulaştırmak için “Sokakta olan herkes teröristtir” diyerek yaşlıları, küçücük çocukları terörist ilan etti.
Dev-Genç’liler de bu katliamı Amed halkına anlatmak için
22 Eylül’de “Cizre Katliamı’nın Hesabını Soracağız! / DevGenç” ve “Kürdistan Kürt Halkınındır!/ Dev-Genç” yazılı 2 tane pankartı Amed sokaklarına astı!

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

69 Yılda 17 Genel Seçim... 93 Yılda 63 Hükümet... Halkın
Açlık, Yoksulluk, İşsizlik, Eğitim, Sağlık, Konut, Hak ve
Özgürlükler... Hiçbir Sorununa Çözüm Olmadı!..

Düzenin Meclislerinde
Halkın Sorunlarına Çözüm Yok
Halk Meclislerinde Örgütlenelim!
Halkımız!
Çok değil, daha 5 ay önce önümüze bir sandık koydular ve binbir vaatlerde bulunarak sizden oy istediler
ve oy verdiniz.
7 Haziran seçimlerinin hemen arkasından “Seçim
oyunu bitti... Şimdi gerçeğe dönme zamanı... Yalanlar,
gerçekleşmesi asla mü mkü n olmayan vaatler, demagojiler, halkın aldatılması geride kaldı... Oligarşinin
gerçeği kendini dayatıyor. Oligarşinin parlamentosunda
halkın taleplerinin bir önemi yok...Oligarşinin krizi
derinleşerek büyüyecek” demiştik.
7 Haziran seçimlerinin üzerinden çok geçmedi;
hangi partiye oy verdiyseniz hatırlayın, size ne vaatlerde
bulunmuşlardı? Adeta çürümüş, kokuşmuş düzenin
meclisi her derdin devası olarak gösterilmişti...
7 Haziran seçimleri bitti peki ne oldu? Hangi sorunumuzu çözdüler?
Bir kez bile halka “siz ne istiyorsunuz” diye
sordular mı? HAYIR!
Sormazlar, çünkü; seçim öncesinde sizlere verdikleri
vaatlerin hepsi yalandı.
Sormazlar, çünkü; bu düzenin meclislerinde halkın
sorunlarının hiçbir çözümü yoktur...
Soramazlar, çünkü; Bizim gibi yeni sömü rge bir
ü lkede seçimler, faşizmin maskesidir.
Seçimleri bize demokrasinin göstergesi olarak gösteriyorlar; hayır, seçimler demokrasinin göstergesi
değil, demokrasicilik oyununun bir parçasıdır.
Seçimler aracılığıyla dü zenden umudunu kesen
halk, tekrar dü zene yedeklenir.
7 Haziran seçimlerinde bu oyuna HDP ve ona yedeklenen reformist, oportünist sol parti ve örgütler
alet oldu. Oligarşinin parlamentosu halka adeta tek
kurtuluş yolu olarak gösterildi. AKP faşizminden kurtulmanın yolu olarak halka, yine faşizmin parlamentosu

gösterildi. 80 milletvekili alıp parlamentoya giren
HDP bunu “devrim” diye açıkladı.
Sonuç; 7 Haziran seçimlerinden sonra oligarşinin
krizi daha da derinleşti: Meclise giren 4 parti, hükümeti
bile kuramadılar. 80 milletvekili ile meclise girerek;
devrim yaptığını söyleyen HDP’liler, düzenin krizine
çare olamadılar.
Şimdi 1 Kasım’da önümüze yeni bir sandık daha
konulacak. Aynı yalanlarla karşımıza çıkıp, gerçekleşmesi
mümkün olmayan, aynı vaatlerle yine bizden oy isteyecekler.
Halkımız! Bir kez daha seçim oyununa gelmeyin!
Düzen politikacılarının, yalanlarına kanmayın!

DÜZENİN MECLİSİNDE HALKIN
SORUNLARINA ÇÖZÜM YOKTUR!
Bunu sadece 7 Haziran seçim sonuçlarına bakarak
söylemiyoruz: Çok partili sisteme geçildiği 1946’dan
bu yana 69 yılda 17 genel seçim yapıldı. Cumhuriyetin
kuruluşundan bugüne, 93 yılda 63 hükümet kuruldu:
SORUYORUZ, BU DÜZENİN MECLİSİNDE;
1- Halkın açlık, yoksulluk, işsizlik sorunu çözüldü
mü?
2- İlk ve ortaöğretim çağındaki, 4 milyon 330 bin
504 çocuğumuz, eğitim paralı olduğu için okula gidemiyor. Bu düzenin meclisi halkın eğitim sorununu
çözdü mü?
3- AKP’nin “herkes istediği hastanede tedavisini
yaptırıyor” söylemi, koca bir yalandır. Halkımız bir
ilaç bile alamıyor. Bu düzenin meclislerinde halkın
sağlık sorunları çözüldü mü?
4- 1950’lerden beri “demokratikleşme” paketleri
açılıyor. Peki sonuç ne? Hapishaneler tıka basa dolu.
150’nin üzerindeki bölgede sıkıyönetim uygulamaları
var. Gözaltılar, işkenceler, kaçırmalar, katliamlar sürüyor.
69 yıldır parlamento seçimleri yapılıyor; bu meclis,

Düzenin meclislerinde
halkın sorunlarına çözüm yok...
Halk Meclislerinde Örgütlenelim!

Halk Meclislerinin
Görevleri:

halkın hak ve özgürlükler sorununu, demokrasi sorunu
çözdü mü?
5- Cumhuriyetin kuruluşundan beri; Kürt halkımıza
yönelik katliam, inkar, imha ve asimilasyon politikaları
sürüyor. Çözüm olarak oligarşinin meclisi gösteriliyordu;
son üç yıldır devam eden “çözüm süreci”nin geldiği
nokta çözümsüzlüktür. Bu mecliste Kürt sorunu çözüldü
mü?

HAYIR! BU DÜZENİN MECLİSİNDE
HALKIN HİÇBİR SORUNU ÇÖZÜLEMEZ!
Çünkü; bu meclis halkın değil, emperyalizmin ve
işbirlikçi tekellerin çıkarlarını korumak için vardır.
Bu düzenin sadece meclisi değil, tüm kurumları
emperyalizmin ve oligarşinin çıkarlarına göre örgütlenmiştir. Onun için diyoruz ki;

DÜZENİN MECLİSLERİNDE DEĞİL
HALK MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!
Yüzyıllık özlemlerimiz düzenin seçim sandıklarında
değildir. Kokuşmuş, çürümüş, yağma, talan, soygun
düzenini tüm kurumlarıyla reddedelim.
Biz bağımsızlık istiyoruz, adalet istiyoruz, özgürlük
istiyoruz, eşitlik istiyoruz, onurlu bir yaşam istiyoruz,
ekmek, iş, konut istiyoruz, parasız eğitim, parasız
sağlık istiyoruz.
Bu isteklerimizin hiçbirisini bu düzen sağlayamaz.
Çünkü bu düzen sömürü düzenidir. Soygun, yağma,
talan, yolsuzluk, hırsızlık düzenidir. Sömürü ve soygun
son bulmadan, bu düzen değişmeden, halkın hiçbir
sorunu köklü bir biçimde çözülemez. İşte bu yüzden
biz, düzenin seçim sandığının karşısına devrimi koyuyoruz.
Oligarşinin parlamentosunun karşısına HALK
MECLİSLERİNİ koyuyoruz.
Oligarşinin iktidarının karşısına HALKIN İKTİDARI’nı koyuyoruz.
Halkın iktidarı seçimlerle değil, halkın savaşıyla

1- Mahallelerde yaşanan sorunların, en azından bir kısmını
dayanışma ve mücadele içinde
çözmemizi mümkün hale getirecektir.
2- Tüm ulusal, dinsel, mesleki
ayrımlarına rağmen, ortak
sorunlar, ortak çıkarlar
temelinde Kürt, Türk ya da Alevi, Sünni ya da işçi, memur,
öğrenci, esnaf halkın her kesiminin birliğini sağlayacaktır.
3- O Meclis; bölgesinde sömürüye, zulme karşı olan
tüm örgüt, kurum ve kuruluşların birliğini, mücadele
içinde sağlayacaktır.
4- Mahallelerde halka yönelebilecek saldırılara karşı
halkın direnişini güçlendirecek; can güvenliğini sağlamaya,
devlet terörünün kitleleri sindirmesinin önüne geçmeye,
devlet terörünün vereceği zararı en aza indirmeye
çalışacak bir yapı olacaktır.
5- Sorunlarını çözmek, taleplerini kazanmak için mücadele
eden herkese, sorunların asıl kaynağını, daha adil, eşit,
özgür bir yaşamı kazanmanın asıl yolunu gösterecektir.
6- Halkın farklı meslek, din, mezhep, uluslara ait; farklı
ekonomik, kültürel koşulları olan çok çeşitli kesimleri
arasında dayanışmayı sağlamak için somut bir zemin
olacaktır.
7- Halkın yaratıcılığını ve olanaklarını mücadeleye
kazandıracaktır.
8- Halkın kendi gücünün farkına varmasını ve kendine
güven kazanmasını sağlayacaktır.
9- Halkın bugününe, yarınına ve geleceğine ilişkin, neyi
nasıl yapacağına ilişkin, söz ve karar hakkını kullanmasını
sağlayacaktır
10- Egemen güçlerin gücü karşısında güçsüz görünen
halkı, biraraya getirerek hesaba katılan, ciddiye alınan
bir güç ortaya çıkaracak ve giderek halkın gerçek
gücünün görülmesini sağlayacaktır.
11- Halkın tüm bu pratiğin ve ilişkilerin içinde kendi
kendini yönetmeyi öğrenmesini sağlayacaktır.
kurulur. Halk Meclisleri, halkın iktidarını bugünden
inşa etmektir.
Halkımız, işçiler, memurlar, köylüler, öğrenci gençlik,
esnaflar, aydınlar, sanatçılar, hukukçular, sağlıkçılar,
mimarlar, mühendisler... Her alanda meclislerimizi kuralım... Halk Meclisleri, sorunlarımızın çözümünün
düzenin meclisinde değil, halkın örgütlü gücünde olduğunun açığa çıktığı örgütlenmelerdir. Düzenin meclislerinde halkın sorunlarına çözüm yok! Halk Meclislerinde örgütlenelim.

Halk Cephesi

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR,
HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM!
Onurumuzu, kültürümüzü, değerlerimizi korumak için; doğumda,
ölümde, düğünde, hapiste dayanışmak
için; sevincimizi paylaşarak büyütmek, üzüntümüzü, acılarımızı paylaşarak azaltmak için;
HALK MECLİSLERİNDE birleşelim!
Birleşirsek bütün zorlukların üstesinden geliriz. Birleşirsek kazanırız,
birleşirsek başarırız.
Halk Meclisleri halkın örgütlü
gücüdür! Egemenler gücünü halkın
örgütsüzlüğünden alır. Bu örgütsüzlüğü ortadan kaldıracak, emperyalizmin ve işbirlikçisi faşist iktidarların
halka uyguladığı baskı-zulüm politikalarını durduracak, halkı aşağılamalarına, hakaretlerine son verecek
olan şey halkın örgütlenmesi ve kendi
iktidarı için mücadele etmesidir. Meclisler aracılığıyla onbinler, yüzbinler,
milyonlar olarak iktidarların karşısına
çıkmasıdır.
Halkı örgütlemenin yolu Halk
Meclisleridir. Halkın düzenden kaynaklanan birçok sorunu vardır. Bu
sorunların çözülmesi için halkın birlikte
hareket etmesi ve örgütlü hareket etmesi bir zorunluluktur. Aksi halde
sorunlarını çözebilmeleri de mümkün
değildir. Örgütlü bir güç olan devlet
karşısında halkın sorunlarını tek tek
bireyler olarak çözmeleri mümkün
değildir. Çünkü sorunun kaynağı düzendir ve düzen, tüm örgütlü güçleriyle
bu sorunu derinleştirmekte ve çözümü
için karşısına çıkanları da baskı ve
zorla veya başka araçlarla denetim
altında tutmakta, engellemektedir.

Halkın sorunlarının gerçek çözümü, halkın iktidarının kurulmasıyla
mümkün olacaktır. Bu düzen içinde
bulunacak çözümler kalıcı ve kesin
çözümler değildir. Kalıcı ve kesin
çözüm değildir diye bu düzen içinde
yaşanan sorunların çözümü için mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmez.
Kesin çözümün halkın iktidarında
olacağı bakış açısını asla yitirmeden,
düzen içinde sorunların çözümü yönünde elbette mücadele edecek ve
kazanımlar da elde etmeye çalışacağız.
Bu nedenle halkın, kendi sorunlarını çözmek ve giderek kendi iktidarını kurmak için kendi özgücüne
güvenmesi ve bu temelde örgütlenmesi gerekir. Halk Meclisleri de işte
bu genel ihtiyacın ürünüdür. Ancak,
Halk Meclislerinin kuruluşu, asıl olarak iktidarı hedefleyen genel ihtiyaç
üzerinden değil, halkın günlük somut
ve acil sorunlarının çözümüne yönelik
olmak zorundadır. Önündeki yakıcı
sorunu çözmeden ikinci bir sorunu
veya geleceğe dair bugünden daha
uzak olarak görünen bir sorunu, iktidar
sorununu çözmek mümkün değildir.
Aynı koşullarda yaşayan, çalışan
insanların sorunları da ortaktır. Dolayısıyla ortak sorunlar insanları aynı
zamanda birbirine yakınlaştırır ve çözüm arayışları noktasında da birleştirir.
Salt sorunlarda değil, ortak hedefler, ortak düşünce ve duygular,
ortak umutlar, beklentiler nedeniyle
de insanlar biraraya gelirler ve sorunlarına birlikte çözüm ararlar. Çözüm Halk Meclisleri’dir. Sorunların
çözümü halkın kendi gücüne güven-

mesini de beraberinde getirecektir.
Meclislerin bünyesinde kuracağımız
komitelerin yapacağı her bir çalışma
-küçük, büyük- bu güveni pekiştirir
ve halkın bu örgütlenmeler içine giderek daha fazla katılmasını sağlar.
Halkın kendisi en büyük maddi
güçtür ve halkın yaratıcılığıyla üstesinden gelinemeyecek sorun yoktur.
Halkı örgütlemek, halkı devrime
kazanmaktır. Halk kitlelerini örgütlemeden, onları mücadelenin asli unsuru haline getirmeden devrim zafere
ulaşamaz.
Halk Meclisleri halkın çok çeşitli
kesimlerinin biraraya gelerek güçlerini
birleştirdiği ve gücünü ortaya koyduğu, halkın en geniş kesimlerinin
örgütlendiği taban örgütlenmeleridir.
Halk Meclislerine katılacak insanlarda; dil, milliyet, din, mezhep,
cinsiyet ayrımı gözetilmez. Halka
karşı suç işlememiş, düzenle çelişkisi
olan, zalimle işbirliği yapmamış, namuslu, dürüst, kadın-erkek, çocuk
herkes katılabilir.
Halk kendi yaşadığı pratik deneyimlerle, bizzat mücadele içinde
öğrenir, öğrendikçe siyasallaşır, siyasallaştıkça iktidar hedefine yönelir.
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Düzen Böler,
Güçsüzleştirir, Halk
Meclisleri Birleştirir,
Güçlendirir!
Halkımızın kültüründe, gelenek-

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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lerinde, duygularında birlik, dayanışma, paylaşım, imece kültürü vardır.
Halk sevincini paylaşarak büyütür.
Üzüntüsünü, acısını paylaşarak azaltır.
Cenazesinde, düğününde, acısında,
sevincinde birleşir. Kapitalizmin yarattığı çarpık kültür ve ahlak bunları
yok etmeye çalışır. Halk Meclisleri,
halka bu değerleri yaşatma, hayata
geçirme gücü ve imkanı verir.
Halk Meclisleri, düzenin yalnızlaştırdığı, açlığın yoksulluğun zulmüyle
ezdiği insanlarımızı paylaşma, dayanışma ve fedakarlık kültürümüzle,
halk değerlerimizle sarıp sarmalayan,
kucaklayan örgütlenmelerdir.
Halk Meclisleri, halkın kendi söz
ve karar hakkını kullanacağı, iradesini
açığa çıkaracağı, kendi kaderini kendisinin belirleyeceği ve politika yapmayı öğrendiği halk okullarıdır. Halkı
edilgen ve atıl durumdan kurtarır,
kendi dışından bir kurtarıcı gücün
gelip kendi sorunlarını çözeceği beklentisinden çıkarıp kendi sorunları
için bizzat kendisinin mücadele etmesi
gerektiği anlayışını yaratır. Bu da
devrim mücadelesine halkın giderek
daha fazla katılması ve mücadelenin
giderek daha da büyümesi anlamına
gelmektedir.

Halk Meclisleri, Halkın
Öz Örgütlenmeleridir
Halk Meclisleri belli bir ulusun,
milliyetin veya dinin-mezhebin ya
da siyasi bir partinin-grubun alt organı
değildir. Bundan dolayıdır ki, işçisi,
emekçisi, işsizi, esnafı, memuru, kadını, erkeği, yaşlısı-genci, AlevisiSünnisi, Türkü, Kürdü, Arabı, Lazı,
Çerkesi, Boşnağı, Azerisi ile tüm
ulus ve milliyetlerden, halkın gönüllülük esası üzerinden yönetim işini
üstlendiği HALKIN ÖRGÜTLEN-
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MELERİDİR.
Halk Meclisleri sorunların konuşulup tartışıldığı ve çözüm yollarının
bulunmaya çalışıldığı, halkın birliğini
sağlayacak ve güç olduklarını görecekleri yerdir.
Halk Meclisleri, halkımızın yaşadığı heryerde, hayatın her alanında,
şehirlerde, mahallelerde, köylerde,
fabrikalarda, kamu emekçilerinin çalıştığı devlet dairelerinde, bürolarda,
aydınlar, sanatçılar içinde ve kültür
emekçileri arasında mimar-mühendisler içinde, serbest meslek sahipleri
ve esnaflar arasında kurulabilir. Çünkü
Halk Meclisleri halkın kendi kendisini
yönetmek için oluşturduğu örgütlenmelerdir.
HALK MECLİSLERİNDE işçi,
işsiz, memur, esnaf, köylü, ev kadını,
öğrenci yani bizzat halkın kendisi
görev alır, faaliyet yürütür. Halka
karşı suç işlememiş, halkın çeşitli
kesimlerinden herkes meclislerde yer
alabilir.
Sömürü ve zulme karşı olan, düzenin baskılarından mağdur olan,
halkın aldığı kararlara saygı duyan,
adalet, eşitlik, özgürlük isteyen, vatanını seven, halkını seven, dürüst,
namuslu, zalimlere hizmet etmeyen,
halka karşı suç işlememiş, halkın çıkarlarını savunmak için mücadele
etmek isteyen herkes HALK MECLİSLERİNDE yer alabilir.
Faşizme karşı olmak ve Halk
Meclislerinin kararlarına uymak koşuluyla, çeşitli uluslar, azınlıklar
çeşitli inanç ve düşünceler, meslek
grupları, hatta yöresel, sportif kuruluşlar, meclislere girebilirler. Halk
Meclislerinin amacını baltalamadığı
sürece, halkın birlikteliğini ve mücadelede ortaklığını sağlamak için
farklı düşünceler, farklı örgütlülükler

de HALK MECLİSLERİNDE yer
alabilirler.
Kitleler, Halk Meclisleri ile kendi
güçlerinin farkına varırlar. Bu güç
ile "değişmez", "yapılmaz" olarak
görülen bir çok şeyin değiştirildiğini,
yapılabildiğini görürler.
Halk, meclisleri aracılığıyla, kendi
haklarına, yaşamına ve onuruna nasıl
sahip çıkacağını öğrenir ve mahallede,
köyde veya işyerinde, halktan birine
yönelen saldırının gerçekte kendisine
yöneldiğini kabul ederek, giderek
tüm mahallenin saldırıları topluca
göğüslemeleri gerektiğini yaşayarak
kavrar.
Halk Meclisleri halkın her kesimini mücadeleye katar. Halkı mücadele için eğitir. Halkın bilinçlenmesi
ve sorunların gerçek kaynağını görmesini sağlar.
Halk Meclisleri, baskıya, sömürüye, ırkçılığa, yozlaşmaya, hırsızlığa-çeteleşmeye karşı mücadele eder.
Halkın, ulaşım, sağlık, barınma, eğitim hakkı için mücadele eder. Devletin
ve sivil faşistlerin, emperyalizmin
saldırılarına, katliamlarına karşı mücadele eder. Halk Meclisleri halkın
sorunlarını kendi özgücüne dayanarak
çözme temelinde bir araya geldikleri
için, halkın yerel-yaşamsal sorunlarında olduğu gibi, sosyal-siyasal,
ekonomik-demokratik sorunlarını
çözme mücadelesinin de taban örgütlenmeleridir.
Halk Meclislerinde yer alan halk,
mahallesinde, ülkede ve dünyada yaşanan her şeyle ilgilenir. Tartışır, öğrenir, öğretir, kararlar alır, uygular.
Halk Meclisinin "Hukuk ve Adalet" Komiteleri komisyonları, halkın
arasındaki sorunları, anlaşmazlıkları
hiçbir özel çıkar gözetmeksizin ele
alır ve çözerler.

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

HALKIN İKTİDARINDA
Halk Meclisleri Halk
Kültürümüzü Koruma,
Sosyalist Kültürü
Yaratma, Yaygınlaştırma
Mevzileridir!
Halk Meclisleri, kapitalizmin beni,
bireyciliği, bencilliği yayan kültürüne
karşı; birliği ve dayanışmayı, paylaşmayı, imeceyi, kolektivizmi temel
alır. "Ben"in yerine "biz"i koyar,
halk kültür ve değerlerini savunur
ve geliştirir.
Emperyalist, yoz, kozmopolit, çürümüş kültürlerini medya, sinema,
TV dizileri ve aşağılık-pespaye ideolojilerinin ürünü programları aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, alkol bataklığına sürükleyerek, bencilliği, bireyciliği, kendini kurtarma, zayıfı ezme,
güç karşısında boyun eğme ve itaat
etmeyi öğreterek yaymaya çalışıyor.
Yalanlarla-demogojilerle, günün 24
saati beynimize zehir akıtıyorlar. Bizi
biz yapan temel halk değerlerimiz
çürütülerek halk olarak birliğimiz,
gücümüz parçalanmak isteniyor.
Diğer yandan, “Gemisini kurtaran
kaptandır.”, “Hiçbir şey için ölmeye
değmez.”, “Bağımsızlık diye birşey
yoktur.”, “Sömürge-sömürgeci değil,
stratejik ortağız.” gibi yalanlarla emperyalist sömürü zincirinin kalıcı bir
halkası olmamız dayatılıyor.
Paylaşım, dayanışma, fedakarlık,
zalime-zulme boyun eğmeme, özgürlük, bağımsızlık tutkumuz, halkını
vatanını canı bedeli sevme-koruma
gibi temel değerlerimiz yok edilmek
isteniyor.
Halk Meclisleri, tüm bu saldırılara
karşı koyabilmek için, kültürel savaşımızda en temel mevzilerden biridir. Halk Meclisleri, halk ve vatan
sevgisini sürekli canlı tutar; fedakarlık, vefa, sadakat, sevgi ve saygı
gibi değerlerimizi sahiplenir, geliştirir.
Emperyalizme ve faşizme karşı direniş geleneğini büyütür.
Bu düzene karşı mücadelemizin
aynı zamanda ideolojik-kültürel alanda
da olduğunu asla akıldan çıkarmamak
gerekir. Halk Meclisleri halk kültürümüzün olumlu değerlerini yaşatmak

Madde 13- Halkın yönetime katılmasının temel biçimi ve kurumu Meclislerdir. Demokratik
Halk Cumhuriyeti’nde halk, Meclisleri aracılığıyla söz ve karar
hakkını doğrudan kullanır. Halk
Meclisleri, halkın kendi yönetim
birimlerini seçmesi, denetlemesi
ve görevden alabilmesi esası üzerinde yükselir. Halk yerel, bölgesel, mesleki her düzeyde Meclislerde örgütlenerek ülke yönetimi,
ekonomisi, politikası hakkında
politika üretimine, kararların alınması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerine katılır.
Madde 14- Halkın yönetime katılımı temel olarak, Genel Halk
Meclisi, Bölge, İl, İlçe, Kasaba,
Köy, Mahalle Meclisleri, İşçi
Meclisi, Köylü Meclisi, Gençlik
Meclisi, Esnaf Meclisi, Memur
Meclisi, Asker Meclisi, AydınSanatçı Meclisi, Hukukçular,
Mimar-Mühendisler vb. çeşitli
halk kesimlerinin Meclisleri ve
diğer toplumsal, mesleki, sendikal
örgütlenmeler ve siyasi partiler
aracılığıyla gerçekleşir. ... (Halk
Anayasası Taslağı)
ve sosyalist kültürümüzle özleşmesini
sağlamak için mücadele eder.
-Halkın siyasal, kültürel eğitimini
güçlendirecek, okuma-yazma öğretmek, üretim faaliyetleri geliştirmek,
-Tarihimizi, geleneklerimizi yeni
nesillere-gençlerimize-çocuklarımıza
aktarmak, -emperyalizmin kültürel
kalıntılarını, alışkanlıklarını gençlerimizin ve halkımızın yaşamından
söküp atmak, yeni gelenekler yaratmak, halkların kültürlerini öğrenmek,
Halk Meclisleri sadece bugünün
değil, Halk İktidarının da örgütleridir.
Halkı örgütlemek, halkı devrime
kazanmaktır! Halk Meclisleri antiemperyalist, anti-oligarşik devrimin
taban örgütlenmeleridir.
Halk Meclisleri, gizli değil, meşru-açık örgütlenmelerdir. Meşruluğunu haklılığından ve kararlı mücadelesinden alır.

Halk Meclisleri Parti-Cephe’nin
halk içindeki kökleridir. Bu kök, toprağın derinliklerine işledikçe, toprağın
altında dal-budak salıp sökülmesi
imkansızlaştıkça, devrim güçlenir,
zafer yakınlaşır.
Partinin politikalarını halka ulaştıran, Cepheyi halklaştıran ve güçlendiren örgütlenmelerdir.
En ağır baskı koşullarında bile
tavır ve eylem birlikteliğini yaratabilmenin en temel araçlarından biridir
Halk Meclisleri. Devrimin ihtiyacı
olan tüm lojistik olanakların, bilgi
ve istihbaratın, kadro, savaşçı ve taraftar kaynaklarının devrime, PartiCephe’ye akıtıldığı kanallardır.

Halk, Halk Meclislerinde
Kendi Kendini
Yönetmeyi Öğrenir!
Halk Meclisleri, demokratik merkeziyetçilik ilkesi ile faaliyet yürütür.
Kararlarını oy çokluğu ile alır. Bu
haliyle "kendi kendisine yönetme"
olarak tarif edilen demokrasinin hayat
bulduğu en temel organdır.
Kararların oluşumunda söz sahibi
olmayan, ikna olmayan, kararları içine
sindiremeyen veya karar alma sürecinde kendisini bulamayan insanların,
kararların uygulanmasına katılmaları
sahiplenmeleri veya layıkıyla yerine
getirebilmeleri çok zordur. Bu nedenle
bütün üyelerin meclise öneri sunma
hakkı vardır. Yine bu nedenle kararlar
çoğunluk esasına göre alınır. Çoğunluğun aldığı kararlara herkesin eleştiri
hakkı, saklı kalmak kaydıyla uyma
zorunluluğu vardır.
Halk Meclislerinin aldığı kararlar
her zaman istenilen mükemmellikte
olmayabilir; içinde eksiklikleri barındırabilir, geri olabilir, yetersiz,
sorun çözücü olmayan kararlar alabilir.
Ancak, "halkın ve devrimin aleyhine
çok önemli bir durum doğmadıkça"
kararlara uyulmalıdır. Herkes alınan
kararlara saygı duymalıdır
Olumsuzluklar da ortaya çıkacaktır. Bundan korkulmamalıdır.
Olumsuzluklar, doğru düşünce ve
pratik karşısında erimeye, giderek
de yok olmaya mahkumdur.

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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300 Bin Suriyeli’nin Ölmesine, 8 Milyonunun Göç Etmesine Neden Olanlar
Suriye’deki Savaşı Başlatan Emperyalistlerdir

“BİZ AVRUPA'YA GELMEK İSTEMİYORUZ!..
SADECE SURİYE'DEKİ SAVAŞI DURDURUN!”
“Biz Avrupa’ya gelmek istemiyoruz” bir çığlık gibi dökülen bu
sözler 12 yaşındaki Kenan’a ait.
Ancak bir çocuğun anlatabileceği kadar yalansız ve hesapsız olan kelimeler
milyonlarca Suriyelinin Azrail’le el
ele düştüğü göç yollarında “ne işinin
olduğu” çıplak gerçeğinin üstünü kapatmak isteyenlere inat, gün yüzüne
çıkartıyor.

Emperyalistler ve
İşbirlikçileri İse
Mültecilerin Acılarını
Görmede Kör, Seslerini
Duymada Sağırlar
Sayı: 488
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27 Eylül
2015

Avrupa ülkelerinin göçmen kabul
edeceği hakkında basında ve özellikle
sosyal medyada yayılan haberler üzerine
geçen hafta salı günü binlerce Suriyeli
mülteci İstanbul Büyük Otogarı’na
geldi. İstekleri Kapıkule Sınır Kapısı’na
gitmekti. Sınırı geçecek, Avrupa ülkelerine en çok da Almanya’ya gidecekler
ve böylece “hayatta” kalabileceklerdi.
Yine hiç birşey onların düşündüğü gibi
gerçekleşmedi. Tıpkı ülkelerinden çıktıkları andan itibaren başlarına gelenlerde
olduğu gibi...
Yasaklanması nedeniyle otobüs
firmaları kendilerine Edirne bileti
satmadı. Bazıları TEM otoyolundan

yürüyerek Edirne’ye ulaştı. Geride
kalan binlercesi Esenler’de oturma
eylemi başlattı. İçlerinden Aliya Ali
"Geceleri çok üşüyoruz. Su yok, tuvalet yok. Ne yapacağımızı şaşırdık.
Avrupa'ya gitmek istiyoruz."sözleriyle
yaşadıkları çaresizliği anlatıyor.
Edirne’ye ulaşmayı başaranların
yolunu polis kesti ve sınıra gitmelerine
izin verilmedi. Büyük bölümü Sarayiçi
Kırkpınar Güreş Alanı’nda kurulan
kampa yerleştirildi. Kamptan kaçan
yaklaşık 300 kişilik grup şehir merkezindeki İlhan Koman Parkı’nda
açlık grevine başladı. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Talepleri, sınırların açılması.
Varolan tablonun yaratıcısı emperyalistler ve işbirlikçileri ise mültecilerin acılarını görmede kör, seslerini duymada sağırlar. Aylan bebeğin
kıyıya vuran cesedi gibi örnekler işledikleri cinayetleri kör gözlere bile
gösterince, birkaç sahte gözyaşı dökerek halkların tepkisini dizginlemekten ibaret bütün yaptıkları.
Bu arada ola ki geçen olursa diye,
sınırlara asker üstüne asker yığıyorlar.
Türkiye’ye “Sınırları açmayın, Sırbistan, Macaristan vb. ülkelere “Geçişlere izin vermeyin, durdurun!”
emirleri yağdırıyor emperyalist efendiler. Uşaklar da aldıkları emirleri
ikiletmeden yerine getiriyor.

“Savaştan Kaçtık Burada
Hastalıktan Öleceğiz”
Edirne ve İstanbul Esenler Otogarı’nda dokuz gündür bekleyen Suriyeli’lilerin bir kısmı zorla Osmaniye’deki
kamplara götürüldü. Kent merkezindeki
İlhan Koman Parkı’nda açlık grevi yapan 300 mülteci ise polis tarafından
zorla parktan çıkarıldı. Bir kısmı Sarayiçi’ne, bir kısmı İstanbul’a götürüldü.
Kalan iki binden fazla Suriye’li ne yapacağını bilemez durumda. Sarayiçi
Meydanı iki gün önce yağan yağmurla
göle döndü. 4 çocuğuyla yaşam savaşı
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veren Fatma Esma Davut: “Savaştan
kaçtık burada hastalıktan öleceğiz.”
Bir şekilde Doğu Avrupa ülkelerine
ulaşmayı başaranlar daha iyi durumda
değil. Kuzey ülkelerine geçiş kapısı
olan Sırbistan, Macaristan, Makedonya gibi ülkelerde göçmenlerin
yolculuklarına izin verilmiyor. Uluslararası Af Örgütü 15 Eylül’de Macaristan polisinin mültecilere saldırısında biri başından olmak üzere 7
çocuğun yaralandığını, bir çocuğun
kör kaldığını, 4 çocuğun ailelerinden
ayırıldığını açıkladı. Aynı saldırıda
60 kişi gözaltına alındı.
Yunanistan ve Makedonya üzerinden Almanya'ya gitmek isteyen
mülteciler, Yunanistan -Makendonya
sınırında sıkışıp kaldılar. Üç gün yağmur altında beklediler. Mültecilerin
çoğu geceyi ormanda yerlerde uyuyarak geçirdi. Makedon sınırını geçmek isteyince polis ve asker joplarla
saldırdı.
Suriye’de iç savaşın fitili bundan
4 yıl önce 2011 yılının Mart ayında
ateşlendi. Zira emperyalist çıkarlar
gereği yönetimi değiştirilecek 22 ülkeden biriydi Suriye. Washington
Post'un 7 Mart 2003 tarihli nüshasında
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, "Fas'tan, Basra Körfezi'ne kadar, Ortadoğu'da 22 ülkenin
sınır ve haritaları değişecek" sözleriyle
kanlı planlarını açıklamıştı.
Aradan geçen 4 yılda 300 bin Suriyeli öldürüldü, bir milyonu yaralandı.
Sadece bu yıl en az 2.500 Suriyeli
göç yolunda, Ege ve Akdeniz’in sularına gömüldü. Irak, Türkiye, Lübnan,
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Ürdün ve Mısır’da 4 milyon Suriyeli
mülteci var. Bir o kadarı da iç göçle
evini, şehrini terk etti.
Suriyelileri öldüren, evsiz, işsiz,
aç-açık bırakan emperyalist devletlerdir.
Sınırları açmak, mültecilik hakkı tanımak Suriyelilere bir lütuf, iyilik değil.
Bu bir borç! Ödediklerinin yaptıklarını
asla karşılamayacağı bir borç.
Öte yandan çare Avrupa’ya gitmek
değil. Esenler Otogarı’nda bekleyen

iki çocuk annesi Khalaf Alkorde:
“Yardım gelmezse, ayrıca buraya
polis de gelirse oğlumu öldüreceğim.
İnsanlar Suriye'de ölüyorsa, Almanya'ya gidip ölüyorsa burada ölsün
daha iyi." diye isyan etti.
Haklı bir isyan. Fakat bulduğu
çözüm yanlış. Öldürmek için seçtiği
kişi çocuğu, öldüreceği yer Türkiye
olmamalı. Öldürecekleri kişiler, onları
vatansız bırakanlar olmalı. Öldüre-

Fitne, Baş Düşman Amerika’dır!
Fitneciler; Tayip Erdoğan,
İşbirlikçisi Yerli Tekelci Burjuvazidir!
Okmeydanı Halk Cephesi TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı
açıklamaya ilişkin 17 Eylül’de bir açıklama yaptı. Açıklamada: “İşsizlere, iş
buluncaya kadar ekmek götürecek bir
parayı sağlayan ‘İşsizlik Fonu’na dahi
göz koyacak kadar alçaklaşanlar, reisleri
Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle 78 milyon
halkımıza klasik terör demagojisiyle
kardeşlik çağrısı yapıyorlar. Gelin fitne
ateşini beraber söndürelim diyorlar.
Lakin hiç şaşırmıyoruz. Bunu da toplu
sözleşme masalarında işçileri satmayı
her daim görev edinmiş sendikalarla

Düzene Alternatifiz
Sorunlarımıza Tek El

Tek Yürek Olacağız!
Sarıgazi’de 18 Eylül’de Halk Meclisi
toplantısı yapıldı. Saat 20.00’da başlayan
toplantıda Halk Meclisine katılan kişiler
arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiği
konusunda eğitim çalışması yapıldı. Çalışmada Halk Meclisi içindeki ilişkilerin
halka örnek olması gerektiği, bireyselliğin
yerine dayanışma, fedakârlık ve ortak
hedefler için çalışmanın geçirilmesi gerektiği tartışıldı. Sorunları çözerken yoldaşlık ilişkilerinin yol gösterici olması
gerektiği vurgulandı. Ardından mahalle
halkının ve esnafların sorunlarıyla ilgilenmek üzere iki ayrı sorun çözme komitesi kuruldu. Bu komitelerin çalışmaları için program oluşturuldu.

beraber yapıyorlar.
Çeşitli provokasyonlarla halklar arasına fitne ekip bölen de sizsiniz, vatan
toprağının her karışını bitmez tükenmek
bilmeyen kar hırsıyla parsel parsel satan
da siz… Terörist de sizsiniz, bu vatana
ihanet edenler de siz.. Kürt halkımızı
yediden yetmişe top atışlarıyla, kanaslarla, işkencelerle katledende sizsiniz.
Tüm Türkiye halklarını soyup soğana
çevirende siz… 14 bin 712 işçiyi iş cinayetlerinde katledende siz, açlık sınırı
altında yaşamasını reva görenler de
siz” denildi.

cekleri kişiler; onları ülkelerinde,
göç yollarında işkencelerle katledenler, ırzlarına geçenler olmalı. Öldürecekleri kişiler; onları açlığa, sefalete
mahkum edenler olmalı. Milyonlarca
Suriyeli ölümü, göç yollarında göze
almak yerine ülkelerinde, ülkelerinin
emperyalislerin beslemesi çetelerden
kurtarılması için savaşırken göze almalı. Canlarını, onurlarını, namuslarını, böyle koruyabilirler. ancak!..

Adalet İstemekten
Vazgeçmeyeceğiz!
Adalet İstiyoruz Kampanyası
kapsamında Adana’da 20 Eylül’de
İnönü Parkında basın açıklaması
yapıldı. Adana Halk Cephesi’nin
yaptığı açıklamada Mersin’de gözaltıların yaşandığı kampın
amacı,katil polislerin neden saldırdığı ve yaptığı işkencelerin
yanı sıra tutuklananların da neden
tutuklandığı anlatıldı. Basın açıklamasına kamptayken gözaltına
alınıp tutuklanan Hasan Farsak’ın
anne ve babası da katıldı. Toplam
8 kişinin katıldığı açıklama “Adalet İstiyoruz” sloganlarıyla son
buldu.
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Korkularınızı Büyütmeye
Devam Edeceğiz
Gebze Çayırova’da 18 Eylül’de işkence ile gözaltına alınan ve 20 Eylül’de
savcılığa çıkarılarak tutuklanan Cemil Kurt için Kıraç Kuruçeşme mahallesinde
2 adet “Cemil Kurt Onurumuzdur / Halk Cephesi” yazılaması yapıldı. Aynı gün
içerisinde, 8 Eylül’de Karanfiler Kültür Merkezi baskının yapıydı. Gözaltına
alınıp tutuklanan Özcan Bayram’ı sahiplenmek için 2 adet “Özcan Bayram
Onurumuzdur/ Halk Cephesi” yazılaması yapıldı.

Bilgi Güçtür, Okuyacak Öğrenecek
Mücadelemizi Büyüteceğiz
Karadeniz Özgürlükler Derneği’nde 18 Eylül’de “Faşizm” konulu bir seminer çalışması yapıldı. Seminer 18.00’da başladı. Seminerde; Faşizm nedir?
Nasıl şekillenmiştir? Faşizmin iki temel aracı terör-demagoji... Milliyetçilik ile
faşizm aynı şey midir? Baskıcı her yönetim faşizm midir? Ve bunu benzer
başlıklarda faşizmin ne demek olduğu, bugün ülkede var olan uygulamalarla
örneklendirilerek anlatıldı. Soru cevap kısmından sonra bitirilen çalışmaya 4
kişi katıldı.

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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AKP Faşizmi, Roketlerle, Panzerlerle, Toplarla Cizre’yi Kuşattı,
Bombalarla, Kurşunlarla Kürt Halkını Katletti

KATLİAMIN HESABINI SORACAĞIZ!
Kürt Halkıyla Dayanışmak İçin Cizre’ye Giden Halk Cephelilerin Anlatımı:
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Halk Cephesi olarak, 13 Eylül gecesi Cizre Halkı ile dayanışmak için
yola çıktık. Cizre’ye doğrudan giden
otobüs bulamadığımız için Urfa üzerinden önce Diyarbakır’a, sonra Cizre’ye gitmeye karar verdik.
Geç vakit Diyarbakır’a ulaştığımız
için o gece Diyarbakır’da kaldık.
Salı sabahı araba kiralayıp 9.30
gibi Cizre’ye yola çıktık. Saat 12.30
gibi Cizre’ye vardık.
Cizre’ye on beş kilometre kala jandarma durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Avukatlarımız yanımızdaydı
ve kimliklerimizi vermeyeceğimizi
söyledik. Sonra içeriye göz attı, “Delici,
kesici alet var mı” diye sordu. Sonra
kimlik kontrolünden vazgeçti.
Cizre’ye ulaştığımızda ilk iş olarak
taziye evine gittik. Belediyeye ait bir
binayı taziye evi yapmışlar, bayraklar
şehit resimleri asmışlar sokağa. Bütün
şehit aileleri orada, halk da orada.
Şehit aileleri gelenleri ayakta karşılıyor,
tek tek herkesin elini sıkıyor. Biz de
hepsiyle selamlaştık.
300-400 kişi vardı. Nereden geldiğimize ilişkin açıklama yaptı bir arkadaşımız. Direnişi selamladı, dayanışma için geldiğimizi anlattı, başsağlığı
diledi. Mikrofondan dua okuyan, konuşmalar yapan kişi bizi tanıttı. Sonra
Halk Cephesi adına Fatiha okuttular.
Fatihadan sonra bize konuşma yapmamız için söz verdiler.

Arkadaşımız konuşmasında
“Acılarını paylaşmaya geldiğimizi, düşmanımızın AKP
faşizmi ve onu besleyen Amerika olduğunu, halkların kardeş
olduğunu ve bize yaşatılanların
hesabını hep birlikte soracağımızı” anlattı.

Burjuva Medyadan
İzlediklerimizle
Gördüklerimiz
Arasında Uçurum Var
Daha sonra Cizre’de yaşayan bir
arkadaşımızın ailesi ile birlikte, direnişin
yaşandığı Nur Mahallesi’ne geçtik.
Bizim gittiğimizde mahalle hala
abluka altındaydı. Sokak başlarını
zırhlı araçlar tutuyor, ara ara sokak
ortalarına geliyorlardı.
Halk, hendek kazmaya ve çuvallara
kum doldurmaya devam ediyordu.
YDG-H nöbet tutuyordu.
Mahalleyi baştan sona dolaştık,
evlere girdik, girdiğimiz her eve İstanbul’dan geldiğimizi, Halk Cepheli
olduğumuzu anlattık.
Burjuva basından izlediklerimiz
ile gördüklerimiz, dinlediklerimiz arasında uçurum var. Bir mahalleyi yerle
bir etmişler. Nedereyse oturacak ev
kalmamış mahallede. Bütün binalar
delik deşik, duvarlarda koca koca delikler var, binlerce kurşun izi var. Du-

varlardaki büyük deliklerin nasıl oluştuğunu sorduk; "top atıyorlar" dediler.
Bütün evlerin kapısı kırık, panzerlerle
dalıp kırmışlar tüm kapıları.
Esnafın dükkanlarını, duvarları da
panzerlerle yıkmışlar. Evin içinde onlarca kişi varken roket atmışlar, havan
kullanmışlar. Evler tahrip olmuş, bir
çok ev tamamen yıkılmış, bir ev tamamen yanmıştı. Kurşunlanmayan ev
yok gibi, evler dışında birkaç işyeri
de tahrip olmuştu. Televizyonda Filistin
evlerinin görüntülerini görüyorduk,
burası da oraya benziyordu.

Özellikle Evlerin Yiyecek
Depolarına ve
Marketlere Saldırmışlar
Her taraf paramparça. Halk sokakta
ya da sağlam kalan bir odada onlarca
kişi yatıyor. Özellikle evlerin yiyecek
depolarına ve marketlere saldırmışlar,
yiyecek-içecek tükensin diye. 8 gün
boyunca ne su, ne elektrik ne de internet, hiçbir şey yokmuş. Su depolarını
da özellikle patlatmış özel harekatçılar.
Buldukları çamurlu suları içmiş
halk susuzluktan. Cizre çok sıcak bir
yer. Nur Mahallesi’nin sokakları hayvan leşleri yüzünden çok kötü kokuyordu. Susuzluktan hastalıklar baş
göstermiş.
Bir eve roket atmışlar, roket attıkları
sırada evdekiler ve oraya sığınan komşularla birlikte 17 kişi roketin girdiği
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odanın yanındaki odada uyuyorlarmış.
Nur Mahallesi’ni karşıdan gören
bir tepe var. Belediye bu tepenin üzerine Mem-u Zin Kültür Merkezi yapmış ama daha hiç kullanılmadan karargaha çevirmiş polis burayı. Keskin
nişancılar oranın üst katından hedef
alıp katletmişler halkı.
Hala sokaklarda çatışma hazırlığı
yapıyorlar, hendek kazıyorlar, kum
torbalarını dolduruyorlar.
Halk buna rağmen moralli, öfkeliydi. Direnmenin gururunu taşıyorlardı.
Birkaç kirpiyi(zırhlı araç) içindekilerle birlikte tahrip etmişler. Özellikle
bunları gösteriyorlardı.
Savaş, halkları saflaştırıyor,
bilinçlendiriyor...
Bizi mahallede dolaştıranlar örgütlü
kişilerdi. 8 gün boyunca nöbet tutmuşlar, bize yaşadıklarını anlatmaya,
duyurmaya çalışıyorlardı.
Bizim bir arkadaşımızın dayısı da
evinin önünde beklemiş, orada nöbet
tutmuş. Her bomba atımında sokaklara
çıkıp birileri zılgıt çekiyormuş. Birileri
tava tencereye vurarak gürültü yapıyorlarmış. Hem halka moral vermek
hem de düşmana korku uyandırmak
için yapıyorlarmış.
“Halk evinde durmadı, kapısının
önünde bekledi” diyordu bize mahalleyi gezdirenler. Küçük çocuklarına,
“düğün var, korkmayın!” demiş, çocukları bir iki gün böyle kandırmışlar,
sonra çocukları “biz ölecek miyiz?”
diye sormaya başlamışlar.
“Özel Harekatçılar IŞİD’cilere benziyorlardı” diyorlar. Özel Harekatçılar
özellikle yüksek evlere giriyor, çatı-

lardan nişan alıyorlarmış. Kimse Özel
Harekatçılara “evime girmeyin” diyemiyordu” dedi.
Çatışmalar
daha çok gece yoğunlaşıyormuş.
Belediye ev ve
işyerlerinde hasar
tespiti yapıyordu.
Halk “Zararları karşılayacak” diyorlardı.
Taziye ziyaretleri esnasındaki ihtiyaçları ve mevlüt masraflarını belediye karşılıyormuş.

12 Yaşındaki Kızını 4 Gün
Peynir İçin Kullandıkları
Buzdolabında Saklayan
Baba Konuştu
Mahalledeki görüşmeleri bitirince
HDP ilçe binası önüne geldik. Yöneticilerden birisi dışardaydı, nereden
geldiğimizi sordu. Halk Cephesi’nden
geldiğimizi anlattık ve kurum kurum
kendimizi tanıştırdık.
HDP binasının da kapısı parçalanmıştı, dışarda selamlaştık, bize ısrarla içeriye çağırdılar, kısa bir süreliğine girdik. HDP ilçe başkanı ve bir
avukat vardı.
Bize “Burayı nasıl buldunuz?”
diye sordu.
“AKP, kriz içinde, sürekli saldırıyor.
ABD ile anlaştığı için daha azgınca
saldırıyor. İntikam almaya çalışıyor,
bunun karşısında direnmek dışında bir
seçenek sunmuyor. Direnmeliyiz, onlara teslim olmamalıyız, bu saldırı ancak daha büyük bir direniş ile püskürtülebilir. Burada biz de direnişi gördük,
halkın direndiğini gördük” dedik.
Sonra açıklama yapmak istediğimizi söyledik. “Halkın en yoğun olduğu merkezi yer nerede ise orada
açıklama yapmak istiyoruz “dedik.
Onlarda ısrarla “taziye evinin olduğu yerde yapın, daha iyi olur, halkın
morali için iyi olur” dediler. Taziye
evinin orada açıklama yapıldı. Açıklamaya iki şehit babası da katıldı ve
konuşma yaptılar.
12 yaşındaki kızını 4 gün peynir
için kullandıkları buzdolabında sak-

layan baba konuştu. Onların söyledikleri her şeyin bizim için önemli
olduğunu, ne anlatırlarsa bizim de
onu herkese anlatacağımızı söyledik,
yoksa konuşacak halde değillerdi. Biz
açıklama yaparken basından sadece
DİHA vardı.
Cizre’den Diyarbakır’a geçtik. Ertesi gün de Diyarbakır’da basın açıklaması yaptık. Birgün önce açıklamanın
çağrısı yapılmıştı zaten. Cizre’de çektiğimiz fotoğraflardan 5 tane döviz
yaptırdık, izlenimlerimizi yazdığımız
bir açıklama yazdık ve Diyarbakır’ın
Ofis denen yerinde açıklama yaptık.
Bir hafta önce HDP’ye basın açıklaması yaparken saldırmışlar. Biz gittiğimizde de yığınak yapmışlardı. Akrep,
TOMA, çevik kuvvet bekliyordu. Avukatımız amirlerine "az gelmişsiniz"
dedi.
Karar aldıkları çok belli, Cizre girişinden bu yana hiç dokunmadılar.
Herhangi bir saldırıda direniş yaşanacağını bildikleri için gümbürtü kopmasın diye özel bir karar aldılar muhtemelen.
Açıklama yapacağımız yerde de
çok kibar ve esprili davranmaya çalışıyorlardı. Açıklamayı kimin okuyacağını sordular, Halk Cephesi’nin
açıklaması dedik, kişi olarak kim dedi,
seni ilgilendirmez dedik, "Yok canım
merakımdan sordum sadece, tabi söylemek zorunda değilsiniz" dedi. "Etrafımızdan çekilin, açıklama yapacağız" dedik. Yılışık yılışık "tabi tabi"
deyip çekildiler. Eylem bitince de
açıklama yapanın adını sordular, söylemeyecek misiniz dediler, söylemeyeceğiz dedik. Habertürk muhabiri
vardı, basın metnini istedi, basın kartını
görüp ona verdik metinden.
Diyarbakır’da açıklama yaptıktan
sonra İstanbul’a döndük.
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Cizre'de Katledilenler Halktır!

Okmeydanı Halkı:
"Kürt Halkının Destekçisi Değiliz,
Kürt Halkımıza Yapılan Saldırıların
Muhatabıyız!"
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AKP’nin katliam yaptığı Cizre’ye giden Halk Cephesi
üyeleri, İstanbul’a döndükten sonra Cizre halkıyla dayanışmak için 19 Eylül’de bir yürüyüş yaptı.Hesap soran
sloganların atıldığı yürüyüşe 120 kişi katıldı. Cizre’ye
giden Halk Cephesi heyeti konuşma yaptı.Yapılan konuşmada, “Cizre’de insanların evlerinin roketlerle, toplarla
vurulduğunu gördük, şehit analarının acısını yüreğimizde
hissettik. Her sokak başına yerleştirilmiş zırhlı araçlarla,
halkın üzerinde uygulanan katliamların son bulmadığını,
en ufak bir muhalefette tekrar edeceğini gördük.
“Devlet’in Cizre’de yaptığı katliamların kiniyle geldik.”
sözleri sarf edildi. Ardından Halk Cephesi adına yapılan
açıklamada, bütün bu yaşananların barış politikalarıyla,
çözüm süreciyle çözülemeyeceği ortak düşman ABD’ye
ve faşizme karşı halkların birliğinden başka kurtuluş yolu
olmadığı vurgulandı.

AMED HALKIN HUKUK BÜROSU Cizre halkına
yapılan katliamı teşhir etmek adına basın açıklaması yapmıştır.Yapılan açıklamada;"Cizre’de 23 kişi katledildi.
Ekmek almaya giden, çatıda yatan Kürt halkımız katledildi.
Gelin kaynana birbirine sarılarak katledildi. İnsanlar evlerinden çıkamadılar. 32 günlük bebek ambulans gelmediği
için katledildi. Cenazesi dondurucuda bekletildi. Gençler
katledildi, cenazeleri dondurucuda bekletildi. Böyle bir
acıyı anlatmak mümkün mü? Bir halk genci – yaşlısı,
kadını – erkeği katledilmiş. Cenazeler suçlanıyor. Katledilenlerin aileleri cenazeleriyle günlerce aynı odada
kalmışlar, aileler suçlanıyor. Bu halk düşmanlığının açık
itirafıdır. Bu yeni katliamların yapılacağının itirafıdır. Bu
halkın meşru direnme hakkını istediği zaman kullanabileceğinin ilanıdır. Zulmün sahiplerine tarihi hatırlatmak
isteriz; zulüm sonsuza kadar sürmemiştir. Hiçbir zalim
sonsuza kadar zulüm yapamamıştır. Halk en yoğun baskının
yaşandığı koşullarda bile direnme yollarını bulmuş ve direnmiştir. Gerçek güçlüdür. En karanlık anda bile yolunu
aydınlatır. Hiçbir yalan, demagoji gerçeğin üstünü örtemez.
Nitekim örtemiyor. Cenazelerimiz gerçeği haykırıyor, biz
katledildik. Halk katledildi. Sorulması gereken hesaplara
bir tanesi daha eklendi. Ve halkımız yapılan katliamları
da, kendisini katledenleri de unutmayacaktır. Yine hatırlatmak
isteriz tarih yalan – dolanla değil, kanla yazılıyor. "denildi.
AMED HALKIN HUKUK BÜROSU
Muradiye Mah. Gürsel Cad. Kaynarca Apt.
No:51/5 BAĞLAR / DİYARBAKIR
Tel: 0.412.235 99 49
avukatbehic@gmail.com

"Cizre Halkına Yapılan
Katliamın Hesabını Soracağız"
Sarıgazi’de, 17 Eylül’de, “Cizre’de Katleden AKP’dir,
Hesabını Soracağız/ Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç” pankartıyla yapılan yürüyüşte “Cizre Halkı Yalnız Değildir”,
“ Cizre’nin Hesabı Sorulacak”, Cizre’de Katleden AKP’dir”,
“Katillerden Hesap Sorduk, Soracağız” sloganları atıldı.
Demokrasi Caddesi’nin ortasına gelindiğinde katil polisler iki akreple kitleye saldırdı. Ses bombası ve gaz
bombalarıyla kitleye saldıran akreplere, ara sokaklardan
çıkan Cepheliler ve kitle havai fişeklerle, taşlarla karşılık
verdi. Mahalleye girmeyi başaramayan katil sürüsü çılgına
döndü ve Pir Sultan Abdal Parkı’ndaki halka megafonla
küfürler etti.
Saat 22.30’a kadar devam eden çatışmalar, polisin
mahalleyi terk etmesiyle son buldu.
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KÜRT HALKININ TALEPLERİ
TERÖR DEĞİL, MEŞRUDUR!

Amerikan İşbirlikçisi Halk Düşmanları, Kürt
Halkının Taleplerini Faşist Terörle Bastıramayacak!
 “Ankara’da Miting Düzenleyen
14 İşbirlikçi Örgüt, Kürt Halkının Meşru
Taleplerini Terör Demagojisiyle Boğamaz!
 Kürt Halkının Meşru Taleplerine
Terör Diyenler Halkı Ezen, Sömüren Halk
Düşmanlarıdır!
 “Kardeşlik” Adı Altında, Kürt Halkımıza
Dayatılan Teslimiyettir! 14 İşbirlikçi Örgüt
Direnen Kürt Halkımızla Değil, Teslim Olan
Asimile Olmuş Kürtlerle Kardeştir!
 Cizre’de 8 Gün Boyunca Kürt Halkımız
Katledilirken Sesini Çıkartmayan İşbirlikçiler,
Kardeşlikten Bahsedemez!
 Kürt Halkımızı AKP’nin Çeteleri Katlederken,
Dükkanlarını Yakarken, Linç Ederken Sesini
Çıkartmayan İşbirlikçiler Kardeşimiz Olamaz!
 Türk Bayrağı; Şovenist, Faşist Kışkırtmanın
Maskesi Yapılıyor! Halkımız Bu Oyuna
Gelmeyin!
1500 Metrelik Bayrakla Faşist Terörün Üstünü
Örtemezsiniz!
 TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, TÜRK-İŞ...
Koç Holding, Doğan Holding...
AKP’ye Yaranmanın Peşindedir!
 İşbirlikçi Patron Sendikacıları İşçi Sınıfının
Olduğu Gibi, Kürt Halkının Da Düşmanıdır!
 Halka Söyleyecek Hiçbir Sözü Kalmayan
İşbirlikçi AKP, “Teröre Karşı Tek Ses”
Mitingiyle Seçim Çalışmalarını Başlattı!
 En Büyük Terörist Amerika Ve İşbirlikçi
AKP’dir!

17 Eylül’de Ankara Tandoğan’da 14 Kurumun
çağrısıyla, “TERÖRE HAYIR KARDEŞLİĞE
EVET” mitingi düzenlendi. Mitinge 14 çağrıcı örgütün
dışında 260 STÖ’nün katıldığı söyleniyor. Mitinge
katılım rakamları kimine göre onbinler, kimine göre
yüzbinler, kimine göre de bir milyonun üzerinde...
Şehir dışından 2 bin otobüs kaldırıldığı söyleniyor.
Kimdir mitingi düzenleyen, bu 14 kurumun
içinde yer alanlar? Kimdir bu kurumlar daha yakından
bakalım:
TÜSİAD (Tü rkiye Sanayici ve İşadamları
Derneği): 12 Mart cuntasının hemen sonrasında,
Tü rkiye ekonomisine yön veren bü yü k sermaye
grupları tarafından kurulmuş, diğer bü yü k sermaye
gruplarının katılımıyla genişlemiştir. 2 Nisan 1971
tarihli Kurucular Kurulu Protokolü ’nde birliğin “...
Tü rkiye’nin demokratik ve planlı yollarla kalkınmasına ve Batı uygarlık seviyesine çıkarılmasına
yardımcı olmak amacıyla...” kurulduğu belirtilmiştir.
Sayısı 7-8’le sınırlı holdingin egemenliğinde kurulan
TÜSİAD, kısa bir sü re sonra gü çlü ve etkin bir
kuruluş haline gelir. Üye sayısı sınırlı olup (1986
rakamlarıyla 232’dir) aynı holdingde birden çok
ü ye yer alabilmektedir.
TOBB (Tü rkiye Odalar ve Borsalar Birliği):
Bü nyesinde irili ufaklı tü m burjuva kesimlerini barındıran TOBB, 15 Mart 1950’de (Demokrat Parti
iktidarından 2 ay önce) Tü rkiye Odalar Birliği olarak
kurulur. Tü rkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin önemi,
çıkarılan yasayla, ithal mallarının fiyat tetkiki ve
tescili ile, özel sektöre tahsis edilen döviz kotalarını;
sanayiciler ve tü ccarlar arasında paylaştırma yetkisine
sahip oluşundandır. İthal kotalarının paylaşım mü cadelesi, özel sermayenin eşgü dü mü , bakanlık ve
hü kü metlere karşı sermayenin ortak taleplerini iletmek
ve savunmak amacıyla kurulan Tü rkiye Odalar ve
Borsalar Birliği, bü nyesinde tü m burjuva kesimleri
barındırmasına karşın, yönetimi işbirlikçi tekelci
burjuvazinin elindedir.
MÜSİAD (Müstakil Sanayiciler ve İşadamları
Derneği): 1990 yılında Refah Partili dinci tekeller
tarafından kuruldu. AKP’nin iktidar olanaklarını
kullanarak servetlerine servet kattılar. İşbirlikçi
halk düşmanı AKP’nin tekeller içindeki uzantısıdır.
TİSK: (Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu:) İşbirlikçi tekeller tarafından, işçi
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sınıfının mücadelesini boğmak için
kurulmuş patron sendikalarının birleştiği konfederasyondur.
Ankara’daki mitingte işbirlikçi
tekellerin kurumlarının dışında Doğan
TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ,
Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı
Vuslat Doğan Sabancı, Koç Holding
Yönetim Kurulu üyesi Ali Koç,
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören gibi işbirlikçi tekellerin patronları da bizzat
mitingte boy gösterdiler.

İşçilerin, memurların kazanılmış hakları bir bir gasp edildi. Bütün bunlara
rağmen işbirlikçi bu sendikalar AKP
saldırıları karşısında kılını bile kıpırdatmadı. Tam tersine AKP’nin en
büyük destekçilerinden birisi oldular.
İşbirlikçi iktidar sendikacıları işçilerin, emekçilerin düşmanı oldukları
gibi Kürt halkımızın da düşmanıdır.

Türk-İş, Hak-İş,
Memur-Sen Emek
Örgütü Değil, Emekçilerin
Düşmanlarıdır!

Mitinge katılan örgütlerin hepsinin
ortak yanı halk düşmanı örgütler olmasıdır.
TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB gibi
patron örgütleri ile TÜRK-İŞ, HAKİŞ, MEMUR SEN gibi ‘emek’ örgütlerinin yan yana gelip teröre hayır
deyip kardeşliğe çağırmasının ne kadar
“önemli” olduğu vurgusu çokça yapıldı.
Bu büyük bir demagojidir. Adı
geçen bu örgütler hiçbir zaman karşı
karşıya gelmemişlerdir. Halk düşmanlığında her zaman birleşmişlerdir.
TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB,
TİSK gibi kurumlar zaten işbirlikçi
tekellerin, emekçilere karşı kurduğu
halk düşmanı kurumlardır. Emperyalizmin ülkemizdeki işbirlikçisi,
halkımızı iliklerine kadar sömüren,
vatanımızı talan eden, işbirlikçi tekellerin kurumlarıdır.
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, MEMURSEN gibi örgütler ise hiçbir zaman
emekçilerin yanında olmamışlardır.
Bu sendikalar kurulduğu zamandan
beri emekçilerin mücadelesini düzen
içi sınırlarda tutan; emek düşmanı,
halk düşmanı patronların, düzenin çıkarları için kurulmuş sendikalardır.
Yan yana gelmeleri yeni değil hep işçi
sınıfının karşısında birlikte olmuşlardır.

TÜRK-İŞ: 1952’de Türkiye’nin
yeni sömürgeleştirilme süreciyle işçi
sınıfının değil; işbirlikçi tekellerin lehine, işçileri düzen sınırları içinde
tutmak için bizzat Amerika’da eğitim
görmüş kişiler tarafından kurulan işçi
düşmanı Amerikancı sarı sendikadır.
HAK-İŞ: 1976’da bugünkü
AKP’nin uzantısı olan Milli Selamet
Partisi’nin işçi sınıfının arasına sokulmuş, işçi sınıfı adına tek bir mücadelesi olmayan işbirlikçi halk düşmanı, bir sendikadır.
MEMUR-SEN: Devrimci, ilerici
demokrat memurlar tarafından devletin sendika yasağına rağmen, büyük
bedellerle memur sendikalarının meşruiyetini kabul ettirdiği bir süreçte
Refah Partisi anlayışına sahip dinciler
tarafından 1995 yılında kurulan ve
AKP iktidarıyla rekor düzeyde üye
sayısını artıran, kamu emekçilerinin
mücadelesini iktidara yedekleyen işbirlikçi halk düşmanı bir sendikadır.

İşbirlikçi Patron
Sendikacıları İşçi Sınıfının
Olduğu Gibi, Kürt Halkının
Da Düşmanıdır!
İşçilerin hakları için kılını kıpırdatmayan bu sendikaların iktidara
karşı tek bir direnişleri yoktur. İşçi
sınıfına yönelik en büyük saldırılar
AKP iktidarı boyunca yapılmıştır.
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Kürt Halkının Meşru
Taleplerine Terör Diyenler
Halkı Ezen, Sömüren Halk
Düşmanlarıdır!

Kürt Halkının
Talepleri Meşrudur!
Halk Düşmanı Kurumlar
“Terör” Demagojileri ile
Kürt Halkının
Meşru Taleplerini
Mahkum Edemez!

Nedir terör? Kürt halkımızın ulusal, demokratik haklarını istemesi
mi?
Yoksa baskıyla, zorla, katliamlarla,
inkarla Kürt halkının ulusal kimliğini,
kendi kaderini tayin hakkını inkar
etmek, ana dilinde konuşma hakkını,
eğitim hakkını gasp etmek mi terör?
90 yıldır Kürt halkımız inkar,
imha politikalarıyla katlediliyor. Asimilasyon politikalarıyla yok sayılıyor,
kimliksizleştirilmek isteniyor. Nedir
terör? Kürt halkını katletmek mi,
katliamlar, asimilasyon politikalarına
karşı direnmek mi terör?
STÖ adı altında "TERÖRE HAYIR KARDEŞLİĞE EVET" diye
düzenledikleri miting ile işbirlikçi
tekellerin örgütleri Kürt halkının
meşru mücadelesini boğmak istiyor.
İşbirlikçi tekel örgütlerinin “terör”
dediği Kürt halkının direnişidir.
İstiyorlarki Kürt halkına her türlü
zulüm uygulansın, ama Kürt halkı
sesini çıkartmasın.

“Kardeşlik” Adı Altında
Kürt Halkımıza
Dayatılan Teslimiyettir!
Kardeşlik adı altında Kürt halkımıza dayatılan teslimiyetten başka
birşey değildir.
Kürk halkıyla Türk halkı arasında
bir sorun yoktur. Dünyanın her yerindeki halklar birbirlerinin kardeşidir.
Halkları birbirine düşmanlaştıran oligarşinin ırkçı, şovenist kışkırtmalarıdır.
Burda Kürt milliyetçi hareketin
oligarşinin ırkçı, şovenist politikalarına zemin sağlayan milliyetçi politikalarının etkisi ayrı bir tartışma
konusudur; Kürt halkının her türlü
araçla oligarşinin saldırılarına karşı
direnişi meşrudur.
Miting yapan 14 işbirlikçi örgüt
direnen Kürt halkımızla değil, teslim
olan asimile olmuş Kürtlerle kardeştir!
İşbirlikçi tekel örgütlerine, işçi
düşmanı sendikacılara soruyoruz;
Suruç’ta 33 kişi katledildiğinde teröre
karşı ne yaptınız?

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

Günay Özarslan evde AKP’nin
katil polisleri tarafından katledildiğinde devlet terörüne karşı ne yaptınız? Faşist AKP iktidarı hergün sokaklarda terör estiriyor. Ne yapıyorsunuz?
Cizre’de 8 gün boyunca kurşun
değmeyen bina kalmadı. 23 kişi polis,
asker ve keskin nişancılar tarafındankatledildi. 8 gün boyunca Kürt
halkımız katledilirken sesini çıkartmayanlar kardeşlikten bahsedemez.
AKP’nin örgütlediği çeteleri, katil
sürüleri günlerce sokaklarda Kürt
halkımıza yönelik linç saldırıları
yaptı. AKP’nin linçlerine karşı tek
bir açıklamanız, kınamanız, lanetlemeniz olmadı.
Böyle mi kardeşsiniz Kürt halkımızla? HDP’nin yüzlerce parti binası
yakıldı. Binlerce Kürt esnafın dükkanı
yakıldı.
Nerede terörü kınayan açıklamalarınız? Bundan daha büyük terör
var mı? Devlet can güvenliğinden
sorumlu olduğu vatandaşını, kendisi
katlediyor. Devletin terörünü kınamıyorsunuz. Devletin yaptığı her
türlü terörü meşru gören işbirlikçi
tekellerin örgütleri Kürt halkının kardeşi olamaz.
İşbirlikçi tekeller kendi aralarında
kıyasıya çatışıyor. AKP iktidarından
pay kapmak için yapmadığınız alçaklık kalmadı. Birbirinizi yiyorsunuz.
Halka karşı olunca hepiniz birleşiyorsunuz.

Türk Bayrağı; Şovenist,
Faşist Kışkırtmanın
Maskesi Yapılıyor!
Halkımız Bu Oyuna
Gelmeyin!
1500 Metrelik Bayrakla
Faşist Terörün Üstünü
Örtemezsiniz!
Ankara mitinginin temel sloganlarından birisi “Bayrağını kap da
gel, komşunu al da gel” idi.
Kürt halkının meşru direnişini
mahkum etmek için gerek Ankara
mitinginde gerekse AKP’nin İstanbul
mitinginde her dönem olduğu gibi

yine bayrağı kışkırtma malzemesi
olarak kullandılar. Eline bayrak almayanlar “bölücü” terörist ilan edildi.
İşbirlikçilerin kardeşliği böyleydi:
Kürdü inkar et, Türk bayrağı altında
kardeş ol.
Ankara mitinginde 1500 metrelik
bayrak taşındı.İstanbul mitinginde
ise AKP onbinlerce bayrak dağıttı.
Bayrağı faşist terörün, şovenist
kışkırtmaların maskesi olarak kullandılar.

En Büyük Terörist
Amerika ve
İşbirlikçi AKP’dir!
AKP’nin İstanbul Yenikapı’da
yaptığı mitingte konuşan Tayyip Erdoğan’ın şu sözleri Kürt halkıyla
nasıl kardeş olduklarını göstermektedir:
Recep Tayyip Erdoğan; "Benim
ülkemde etnik sorun değil, terör sorunu var. 1 Kasım seçimlerinde
hangi partiden olursa olsun fark
etmez. 550 tane milli, yerli milletvekili göndermenizi istiyorum. Herhalde ne dediğimi anlıyorsunuz değil
mi? Siz sandıkta, iradenize sahip
çıkan milli ve yerli vekiller gönderirseniz gerisi çok kolay" diyor.
Bu kafa yapısı Kürt halkının kardeşi olabilir mi? Bu kafa yapısı Kürt
sorununu çözebilir mi?
Çözemez, Tayyip Erdoğan’a göre
Kürt sorunu yoktur zaten. Terör sorunu vardır. Terörün de Cizre’de olduğu gibi çoluk çocuk demeden icabına bakılmaktadır.
- Milli Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz "Bu vatan bize şehitlerimizin
emaneti. En son nefer şehit olmadan,
bu bayrak inmez, bu vatan bölünmez” diyor. Bu mu kardeşlik?
Ekonomik, askeri, siyasi her şeyiyle Amerika’nın uşağı olmuş, hala
“bayrak” demagojisi yapıyorlar.
“En son nefere kadar şehit olmadan bayrak inmez”miş... Emperyalizmin karşısında diz çökün, Kürt
halkına karşı “bayrak” üzerinden saldırın...

O bayraklarla işbirlikçiliğinizin
üstünü örtemezsiniz.
Başbakan Ahmet Davutoğlu: "İşte
burada sadece kardeşlik nefesi var"
diyor. Davutoğlu İstanbul’da kardeşlikten bahsederken Kürdistan’da Kürt
halkının üstüne bombalar yağdırmaya
devam ediyor.
İşte oligarşinin kardeşlikten kastettiği bundan ibarettir.
Halka söyleyecek hiçbir sözü kalmayan AKP, 1 Kasım seçimlerinin
propagandasını Kürt halkına saldırılar
üstüne oturtmuştur. “TERÖRE KARŞI TEK SES” adı altında seçim çalışmalarını başlatmıştır. Kürt halkının
meşru talepleri için direnişi terör demagojisi ile AKP’nin seçim malzemesi yapıyor. Bu arada her gün
yoksul halk çocukları, AKP’nin seçim
propagandasına kurban ediliyor.

TÜSİAD, Koç Holding,
Doğan Holding Gibi
Tekeller AKP’ye
Yaranmanın Peşindedir!
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AKP ile sürekli çatışma içinde
olan Koç Holding, Doğan Holding
gibi tekeller Ankara mitinginde
AKP’nin “terör” suçlamalarından
kurtulmak için en ön saflarda yerlerini aldılar.
İşbirlikçi tekeller için günde kaç
kişinin öldüğünün hiçbir önemi yoktur, onlar için önemli olan kendi çıkarlarıdır. Kürt halkının silahlı direnişi
tasfiye edilirse Kürdistan’da yağma
ve talanın da önü açılacaktır. Onlar
için önemli olan Kürt halkının katledilmesi; Kürt halkının talepleri
değil, Kürdistan’ın yağmalanmasıdır.
Sonuç olarak Kürt halkının talepleri terör değil, meşrudur. İşbirlikçi
tekellerin örgütleri ve işbirlikçi AKP,
Kürt halkımızın meşru taleplerini
terör demagojileri ile boğamaz.Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Yaşasın Kürt, Türk halklarının
birlikte mücadelesi!

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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Tren Ege'nin içlerine Soma'ya
doğru ilerliyordu. Birazdan inecek,
yolun geri kalanını yürüyerek gidecekti. Böylesi daha güvenliydi.
Başında kasketi, sırtında keçe
yeleği ve hasır sepetiyle etrafındaki
köylülerden biri gibi olmuştu. Sanki onlar gibi sabah treniyle köyünden şehre inmişti o da; sepetlerle getirdiği taze meyve-sebzeyi
pazarda satmış, sonra da şehirden
aldığı öte beriyle akşam trenine
binip köyüne dönüyordu. Gören
öyle sanırdı.
Köylülerden ayırt edilmesi olanaksız olsa da tedbiri elden bırakamazdı. Bölge hareketliydi. Polis,
zeytini sökülen köylülere yardıma
gidenleri önlemek için seferber olmuştu. En iyisi, yolun geri kalanını
dağ yollarını kullanarak geçmekti.
Trenden indi. İstasyondan ayrıldı.
Daha önceden bildiği yerlerdi. Bölgenin insanıydı. Yıllar önce ailesi
okul için uğurlamıştı onu. Umutlarını sırtına yüklemişlerdi. Ziraat
okuyacaktı. Kendi zeytinliklerine
bakacak, en iyi zeytini yetiştirecekti.
Ziraati kazandı. Ama anca bir sene
okuyabildi. Çünkü anladı ki zeytincilik yapabilmek için ziraat okumak yetmiyordu. Bu nedenle devrimci oldu. Ve şimdi sırtında taşıdığı
umut ile zeytinliklerine saldıranlardan hesap sormaya gidiyordu.
Toprağına dönüyordu.
Sırtında sepeti, epeyce tırmandı.
Bu tepeyi aşınca buluşma yerine
ulaştı sayıyordu kendini. Biraz
daha vakti vardı. Akşam dokuz
buçukta muhtarın oğlu Metin'le
buluşacaklardı. Zeytinliğe termik
santral kuracak olan şirketin şantiyesini Metin'le birlikte ziyaret
edeceklerdi. Sırtındaki yükü oraya
götürüyordu. Zeytinlere kıyan, bir
saatte altı bin ağaçlık zeytinliği
dümdüz edenlere bir hediyesi vardı. Sabırsızlanıyordu. Ama yine
de biraz dinlenebilirdi.

Dağa sırtını verdi, geldiği yöne
döndü yüzünü. Sırtındaki sepeti
düz bir yere yerleştirdi. Devrilmeyeceğinden emin oldu. Çam pürülerinin üzerine oturdu. Aşağıları
izlemeye koyuldu. Bir gariplik
yoktu. Her şey sakin ve hareketsizdi. Vadi boyunca uzanan demiryoluna baktı. Bir ağ gibi sarıyordu Ege'yi, ahtapotun kolları
gibi. Osmanlı zamanında Almanlar
yapmıştı demir yollarını. Sırf Anadolu'yu daha rahat sömürebilmek
için, tüm kaynakları bu demiryollarıyla limanlara çekip, oradan da
kendi ülkelerine götürebilmek için.
Bir tarafta yoksul köylüleri, bir
tarafta zenginleştikçe zenginleşenler..Bunları düşündükçe dizlerine
derman geliyordu, yüreği kabarıyordu, sabırsızlanıyordu. Bir an
önce varmak istiyordu hedefe. Varıp
hesaplaşmak sömürücülerle...
Tam saatinde sözleştikleri yerdeydi. Bölgenin en yaşlı zeytin
ağacının altı, ikisinin de bildiği
bir yerdi. Ama Metin ortalıkta
yoktu, beş dakika bekleyebilirdi.
Böyle kararlaştırmışlardı. Eğer bu
süre içinde gelmezse yoluna Metin
olmaksızın devam etmek zorundaydı. Şüphesiz daha zor olacaktı
ama başarabilirdi.
Dakikalar geçtikçe merakı artıyordu. Aslında tehlike de giderek
artıyordu. Her şey riske girerdi
Metin gelmezse. Ne olmuştu? Nerede kalmıştı? Beklenmedik bir
şey mi çıkmıştı? Yoksa korkmuş
muydu Metin?
Yeteri kadar beklemişti. Artık
daha fazla duramazdı. Hemen yer
değiştirip kafasında hazırladığı alternatiflere yoğunlaşmalıydı. Tam
o anda duydu işareti. Bu, doğru
işaretti. Uzaktan duyduğu ıslık
sesine karşılık verdi, rahatladı.
Metin'i gördü ağaçların arasında.
Hızlı hızlı ona yaklaşıyordu. Dikkatli
bakınca elinde bir bidon gördü. O
da neydi? Meraklandı. Geç kalmasının nedeni o bidon olmalıydı.
Yaklaştı Metin. Kucaklaştılar.
Metin, elindeki bidona dikilen

gözleri görünce sormadan anlatmaya başladı: "Benzin" dedi, gülümsedi. Gözleri parlıyordu. "Arabadan çektim. Epey uğraştım, ondan geciktim. Beraber gireriz şantiyeye sen işini hallederken ben
de dozerleri hallederim bununla.."
Bir an durdu Metin. Yüzüne baktı.
Onay bekliyordu. Bu, planda yoktu. Olur muydu, olmaz mıydı?
Tepki alamayınca devam etti: "
Çok canımız yandı. Çocuğumuz
gibiydi o zeytinler. Mahkemeden
karar çıkmasıyla intikam için kölelediler, dümdüz ettiler. Zeytinliği,
meyvesi dalındaydı ağaçların.
Köylü ağlamaktan perişan oldu."
Yanıt bekliyordu Metin. Gözleri
çakmak çakmaktı. Gözünün içine
bakıyordu. "Tamam" dese dünyalar
onun olacaktı.
Bir an durdu. Metin'i baştan
ayağa süzdü. Onun hissettiklerini
düşündü: cüretini, kinini.. Gurur
duydu. Yaklaştı Metin'e, sarıldı.
Alnından öptü. "Olur" dedi, "Sen
istiyorsan, yapabilirim diyorsan,
senin hakkındır, olur"
Hemen yola koyuldular. Yeni
planın gereklerini şantiyeye doğru
yürürken konuştular. Her ayrıntıyı
netleştirdiler. Metin, hem bahçedeki
dozerlere benzin dökecek hem de
gözcülük yapacaktı. O da daha
önce belirledikleri yerden şantiyenin
yönetim binasına girecek, şirketin
hediyesini bırakacaktı.
Şantiyeye doğru yaklaşırken
uzaktan davul zurna sesi geliyordu.
"Kutlama yapıyorlar" dedi Metin..
Mahkeme santral yapımını durdurdu
ya, onu kutluyorlar. Kimisi seviniyor,
kimisi ağlıyor. Şirket intikam için
kökledi zeytinlerimizi, bunu herkes
biliyor" Bir an sustular. "Biraz sonra
daha sert vururlar davula" dedi,
tamamladı Metin'in söylediklerini.
Gülüştüler yürümeyi sürdürdüler.
Şantiye uzak olsa da köylülerin
nöbet tutup kutlama yaptıkları yerden görülüyordu. Metinler şantiyeye doğru yaklaşırken köylülerin
olduğu yerde duygular birbirine
karışmıştı. Kimi davul zurna eşli-

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

ğinde oynuyor kimi de kenarda
ağlıyordu. Ana-baba yadigarı, dede
yadigarı iki yüz, üç yüz yıllık zeytinleri... Mahkeme kararı olmasına
rağmen acımadan kesilmişti. Şimdi
hem seviniyor, hem de zeytinlere
ağıt yakıyorlardı. "Mahkeme de
zenginin mahkemesi" diyordu yaşlı
bir kadın, "bizden yana olsa kurtulurdu zeytinlerimiz." Diğer taraftan bir başkası tamamlıyordu
onu :"Yok mu bize sahip çıkacak?"
Davul zurnanın oynak ezgisi
köylülerin ağıtlarına eşlik ederken
ötelerden bir patlama sesi duyuldu
ilk ışıkla beraber bir duman çıktı.
Yer sarsıldı, bir yerler yıkıldı. Sonra
bir alev göründü uzakta. Bir anda

parladı, yükseldi, yükseldi, yükseldi... Davul zurna o an sustu.
Köylüler bağrışmaya başladılar.
Sandılar ki şirket köyü yakıyor, bir
intikam daha alıyor. Gençler hemen
sakinleştirdi ihtiyarları: Alevler şirketin şantiyesinden geliyordu, köyden gelmiyordu! Birkaç genç hemen
koştular alevlerin parladığı yöne.
Geri kalanları ise merak sardı.
Bir süre sonra haber geldi. Şirketin şantiyesinde patlama olmuş,
dozerleri tutuşmuş, binalar yıkılmış.
Bu haberle coştu köylüler. Davulcu
patlatısıya vurdu davula, zurnacının
ciğeri sökülecek neredeyse...
Kendini tutamadı yaşlı bir ana,
yerde devrilmiş yatan zeytin ağaç-

larına döndü, ağlayarak: "ŞİMDİ
HAK YERİNİ BULDU İŞTE", dedi,
ağladı, ağladı, ağladı...
Zeytin..Adı, "ölmez ağacı"dır
Ege'de. Yüzyıllarca yaşar bir zeytin
ağacı. Dayanıklıdır. Ne kuraklık,
ne soğuk bana mısın demez. Zamana
meydan okur: çağlara, zalimlere,
sömürücülere... Öyle bir ağaçtır ki
o, kolay kolay ölmez. Bir şey daha
vardır Ege'de kolay kolay ölmeyen:
EFELER! Halk onlara ölümü yakıştırmaz. Nesilden nesile adını
anar; yaşatır. Ve nerede bir haksızlıkla karşılaşsa, bir yerlerden bir
efenin yetişeceğine inanır. Kanundur
çünkü bu : Zulmedenler oldukça
zulme karşı direnenler de olacaktır.

AKP, Katliamlarının Üstünü
Yeni Saldırılarla Örtemez!
Taksim Galatasaray Lisesi önünde 21 Eylül günü
Cizre halkı için eylem yapıp türkülerini söyleyen
Grup Yorum elemanları ve İdil Kültür Merkezi çalışanları, kimlik kontrolü bahanesiyle keyfi bir
şekilde, işkenceyle gözaltına alındı.
Grup Yorum’un kimliği bellidir Mahsuni’dir
Grup Yorum'un kimliği, Pir Sultan’dır, Karaca’dır,
Dadal’dır. Kızıldere’de Mahir, Boran Fırtınasında
İdil’dir Yorum’un kimliği. 80 cuntasının karanlığında
ilk Kürtçe türküyü söyleme onuru yazar Yorum’un
kimliğinde.
Kürt halkına uyguladığınız katliamların, yoldaşlarımıza yaptığınız işkencelerin hesabını soracağız.
Halkların kardeşliğini, dayanışmasını engelleyemeyeceksiniz. Öfkemizi büyütüyoruz, hesap hanemize

Beş Bin Hasan Ferit
Olmaya Çağırıyoruz!
Halkımız! Bir bayram daha geldi çattı. Hasan
Ferit Gedik olmadan bu kaçıncı bayram? Bu bayram
Hasan Ferit’in annesinin yerine koyun kendinizi.
Adalet arayan bir ana. Bayram yerine evladının
katledişinin ikinci yıldönümünü yaşayan bir ana…
Adalet istiyoruz!
Katledilişinin ikinci yıl dönümünde beş bin Hasan
Ferit olup adalet talebimizi büyütmeye çağırıyoruz!
Yapacağımız yürüyüşe tüm halkımızı bekliyoruz.
(Halk Meclisi Önünden Hasan Ferit’in mezarına yürünecek, sonrasında Gazi Şehitleri Cemevi’nde Hasan Ferit’in
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yeni suçlarınızı ekliyoruz” denildi.Gözaltına alınanların içinde Grup Yorum üyeleri Selma Altın,
Ezgi Dilan Balcı, Grup Yorum’un öğrencileri Helin
Bölek, Emel Yeşilırmak, Fırat Kıl, İdil Kültür
Merkezi çalışanı Meral Gökoğlu, Grup Yorum
korosu elemanı Sedat Baştürk, Umudun Çocukları
Orkestrası üyesi Görkem Karaca vardır.
ikinci yılı yemeği verilecektir)
Tarih: 27 Eylül 2015 Pazar
Toplanma Saati:15.00
Toplanma Yeri: Gazi Halk Meclisi Önü

Gazi Halk Cephesi

Doğançay Anadolu
Halk Festivalinde Buluşalım
İzmir Doğançay’da 20 Eylül’de Halk Cepheliler,
5. Doğançay ve Anadolu Halk Festivali’nin ve
Mersin’deki kamp baskınında tutuklanan 13 Halk
Cephelinin bulunduğu afişleri astı. Çalışmada 100
tanesi festival afişi, 15 tanesi Tutuklananlar Serbest
bırakılsın afişi olmak üzere 115 afişi asıldı.

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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Fiziken Tek Başımıza Olsak da Halkımızın Umudu,
Halk Düşmanlarının Korkusu, Olduğumuzu Unutmayacağız!
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Anadolu'da Tek Kalsak da Niyazi Aydın Gibi;

“BEN VARSAM ÖRGÜT VARDIR” DİYECEĞİZ!

Yalnız olmak
nedir?
Örgütlü bir
insan yalnızlık hisseder mi? Düzen insanı kendini yalnız
hissedebilir, ancak biz hissetmeyiz. Böyle hissedersek
düzen insanından farkımız ne olur? O zaman düzen
insanını değiştirme örgütleme iddiamız kalır mı?
Hepimizin devrim iddiası var ve bu iddia doğrultusunda
emek veriyor, bedeller ödüyoruz. Çeşitli kitle çalışmaları
ve örgütlenme faaliyetleri yapıyoruz. Çalışma yaptığımız
yerlerde de bazen olanaklarımız çok az olabiliyor. Yani
olanak yaratmak, örgütleme yapmak, ilişki çıkarmak
bize düşüyor.
Mesela Anadolu'nun herhangi bir ilindeyiz. Çalışma
yaptığımız arkadaşınız tutuklandı. Programınız da var
yapılması gereken. Dergi dağıtılacak mesela. Ya da bir
kampanya örgütlenecek. Tek başımıza olduğumuzu
bahane etmeden dergi dağıtabiliriz. Afiş asabiliriz, yazı
yazabiliriz... Yeter ki yapma isteğimizi kaybetmeyelim,
neden yapmak zorundayız bunu unutmayalım.
Bu aynı zamanda bizim için örgütsüz olduğumuz bir
alanda yeni olanaklar yaratma, yeni insanlar tanıyıp örgütleme fırsatı demektir. Kitle çalışması yapmayı öğrenmek
demektir.
Dergi dağıttığımız her insanı dergi dağıtımcısı yapabiliriz. Onu örgütlemek gibi bir hedefimiz olmalı. Bu
hedef için de onunla sürekli zaman geçirmeliyiz. Geçirdiğimiz zamanda da eğitici şeyler yapmalıyız. Bu demek

olmuyor ki her görüşmede kitap oku, çalışma al. Hayır.
Sohbetlerimiz de eğitici olabilir. Karşımızdakini daha
iyi tanır, onun özelliklerine göre yol-yöntem belirler,
program çıkarırız.
Anadolu'da ilk defa çalışma yapacağımız yerler oluyor
mesela. Tek başınasınız. Yapılacak ilk iş orayı tanımak
olmalıdır. Bulunduğumuz yerin yabancısı değil, yerlisi
olmalıyız. Özgün koşullarına göre uygun program ve
hedef belirlemeliyiz. Sonra da güzel günlerin hayaliyle
pratiğe geçmeliyiz.
Tek başına olmak bizim için sorun olmamalı. Eğer
bahane oluyorsa; orada bir sorun var demektir. Düşünün,
düşmanın tecrit hücrelerinde, gözaltında, kısacası her yerde
karşımıza çıkartılır yalnızlık. Çünkü, yalnız kaldığını düşünen
insanlar umutsuzlaşır. Coşkusu, hedefi, kendine güveni
kalmaz. Biz tüm bu saldırıları “tek başına örgüt olma” düşüncemiz ve pratiğimizle boşa çıkartırız. Tarihimiz boyunca
bunun çokca örneklerine tanık olduk. 51 yaşındaki Hatice
Aşık'tan 27 yaşındaki Elif Sultan'a... Tek başına görünüyorlardı
düşmana saldırırken. Bu fiziki bir tek olma durumuydu.
Oysa, intikamını alacağımız şehitlerimiz, yoksul halkımız
ve gelecek umudumuz onlarlaydı. Bu yüzden biz onların
tek olmadıklarını biliyoruz. Onları kendimize örnek alacağız.
Aslında halkımızın, yoldaşlarımızın, şehitlerimizin
vücut bulmuş halidir onlar. Bizler tek başımıza görünsek
de aslında halk düşmanlarının korkusu, halkımızın umudu
olduğumuzu unutmayacağız. Örgüt bilinciyle düşünecek,
umut ve inançla emek vereceğiz.

Yaz Kampı Yapmak Suç Değildir!
Tutuklananlar Derhal Serbest Bırakılsın!

iktidarına tepkilerini gösterdiler.

BURSA:

Bursa Teleferik Mahallesi ve Gemlik
ilçesinde 18 Eylül'de Mersin'de tatil yaparken işkence
ile gözaltına alınan ve tutuklanan 13 Halk Cephelinin
derhal serbest bırakılması için afiş çalışması ve bildiri
dağıtımı yapıldı.

ANKARA: 18 Eylül'de yaz kampına yapılan operasyon ve hukuksuz tutuklamalar için 19.00’da
Tuzluçayır Meydan’da basın açıklaması yapıldı. 16 kişinin katıldığı basın açıklaması saat 19.10’da son buldu.

ANTEP:

Ankara

ADANA:

15-16 Eylül tarihleri arasında 3 Halk
Cephelinin katılımıyla Akkapı Mahallesi’nde cadde
boyunca 100 adet. Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit
Caddesi’nde 50 adet “Yaz Kampı Yapmak Suç Değildir”
afişi asıldı. Mahallede oturan kadınlar “o sarayda oturan
köpeği değil de sizleri mi tutukluyorlar" diyerek katil AKP
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16 Eylül günü Antep’in Düztepe
Mahallesi’nde, Antep Özgürlükler Derneği önünde bir
araya gelen Halk Cepheliler, 20 Ağustos’ta Mersin’de yaz
kampı yapmakta olan Halk Cephelilere yönelik şafak
baskını yaparak 42 kişinin gözaltına alınıp, 13 kişinin ise
tutuklanmasının hukuksuzluğunu teşhir eden ve tutuklu
bulunan Halk Cephelilerin serbest bırakılmasını isteyen bir
basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına 9 kişi katıldı.

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

Zulmün Olduğu Her Yerde Baskı Politikalarına Karşı Direndik, Direneceğiz!
AKP Faşizminin Kamu Emekçilerini Zincire Vurmayı, Düzenin Memurları Yaparak
Haksızlıklara Seyirci Kalmayı Dayatan Politikalarını Boşa Çıkaracağız!

FAŞİZME KARŞI DİRENMEK ZORUNLULUKTUR!

F

aşizm doğası gereği saldırır,
hak ve özgürlüklere düşmandır, insana düşmandır. Katliam, saldırı,
yok etme vardır onun kitabında hep.
AKP’nin iktidarda olduğu yılların
pratiklerine baktığımızda karşımıza
en çıplak tanımıyla faşizm çıkar.
KP iktidarı “iç güvenlik paketi“ ile, valiliklere yaptığı
muhbir olun çağrılarıyla, polise verdiği “daha fazla öldürün, işkence yapın, hukuk maskesine bile ihtiyacınız
yok” talimatlarıyla halka karşı açıktan
savaş ilan etmiştir. Haklarını isteyen,
onurunu korumaya çalışan herkesi
ezmek amacıyla eskisinden daha
fazla saldıracak.
aha çok öğretmen için soruşturma açılacak, açığa alınacak, sürgün edilecek. İç Güvenlik
Paketi’yle bunun yolu açılmış durumda. Öğretmen Hatice Yüksel’in
yaşadıkları bunun en açık göstergelerinden sadece biri.
evrimci kamu emekçisi Hatice Yüksel, AKP’nin Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna tarafından 8 Nisan 2015’te görevinden
uzaklaştırıldı. Basın açıklamasına
katıldı diye cezalandırıldı. Bu “cezalandırma” aslında Hatice Öğretmen
nezdinde tüm halkı baskı altına almak,
susturmak ve boyun eğdirmek amaçlıdır. Bunun için de buna cevap vermek, faşizme direnmek zorunluydu.
Bu zorunluluğun bilinciyle hareket
eden Hatice Öğretmen, Eskişehir
Adalar’da imza masası açarak direnme kararını hayata geçirdi. İmza
masasından çadır direnişine, imza
toplamaktan açlık grevine kadar 63
gün boyunca her gün direndi, direnme
kararlılığını gösterdi.
irenişiyle öğrencilerini ve
işini geri kazandı. Ama bu
zaferini hazmedemeyen Vali Tuna,
intikam almak için bu kez onu Trabzon Araklı’ya sürdü.

A
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ürgün politikası da emekçilere tehdittir. Hatice
Öğretmenden intikam almak içindir. Hatice Yüksel yine dik duruşunu koruyarak bu kararı teşhir
etmek için, yine aynı yerde imza
masasını açarak sürgünlerle emekçilerin yıldırılamayacağını, hak ve
özgürlükler mücadelesinin önüne
set çekilemeyeceğini haykırdı. 4
gün boyunca açtığı masadan gözaltına alındı. Yerlerde sürüklendi.
Ama o her seferinde yeniden açtı
masasını. Burada da irade mücadelesi vardı. Bu mücadelede Hatice öğretmen tüm emekçiler adına
zaferi kazandı bir kez daha.
irenişiyle, moral üstünlüğüyle, kararlılığıyla Eskişehir’de
KEC’lilerin örgütlediği bu eylem
tüm emekçiler ve öğretmenler için
öğreticidir. Bu direniş ve zafer aslında
tüm emekçilere alternatif bir duruş
sunmaktadır. Erhun Yalçın sadece
bir tweet paylaştı diye görevinden
alındı. Direnmek her şeyden önce
insanın kendi özsaygısı için de zorunlu bir tercihtir.
itlesel ya da gerekirse tek tek
direnmek bile çok önemlidir.
Direnişin kendisi umut taşır içinde,
umut aşılar, direnç gücü katar. Hatice
Öğretmen tek başına öne çıktı ve direndi. Kamu Emekçileri Cepheliler
direnişini sahiplendi ve etrafını ördü.
ararlı ve militan direnişler
örgütlenmezse sonuç almak
imkansızdır artık. Buna bir örnek
olarak ataması yapılmayan öğretmenleri verebiliriz. Geçen yıl Ankara’da merkezi 40 bin atama istiyoruz
talebiyle 1000’i aşan kitleyle eylem
yapıldı, basına tweet atma, sanatçıları
dolaşıp onlarla resim çekme ve bunun
üzerinden haber yapma, yaptırma,
Davutoğlu’nun ya da bakanların peşlerinden koşup onlardan atanma sözü
alma gibi, dua okuma eylemleri yapma... gibi değişik eylemler örgütlendi.
Ancak bu tür eylemler sonuç almak-
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tan uzaktır, sonuç alma iradesinden
uzaktır. Her şeyden önce 151 bin
öğretmen ise hala işsizken 40 bin
atama isteği başlı başına bir tartışma
konusudur. Bütün bunları geçtik, sonuç almak için nicelikten çok nitelik
önemlidir. Hatice Yüksel direnişi
bunu somutlamıştır. Ataması yapılmayan öğretmenler ancak Haticeler’in
iradesiyle direnirlerse emekleri boşa
gitmez. Kadrolu güvenceli çalışma
istiyoruz. Bu hepimizin en doğal
hakkı. Bu hakkı faşizm vermiyor,
gasp ediyor. Bu noktada alınacak tavır
belirleyicidir. Haklarımızı söke söke
alacak mıyız, yoksa haklarımızın gasp
edilmesini kurbanlık koyun gibi izleyecek miyiz?
izler KEC’li emekçiler olarak
dün yaptığımız gibi bugün de
zulmün olduğu her yerde baskı politikalarına karşı mücadelemizi yükselttik, kamu emekçilerini zincire vurmayı, düzenin memurları yaparak
haksızlıklara seyirci kalmayı dayatan
politikaları boşa çıkaracağız. Meşruluğumuzdan aldığımız güçle direnme
hakkımızı sonuna kadar kullanacağız.
Tüm emekçileri bu mücadelede omuz
omuza olmaya çağırıyoruz. Ataması
yapılmayan binlerce öğretmene, sürgün
edilen işinden atılan, disiplin cezasıyla
sesi kısılmak istenen emekçilere çağrımız; zulme karşı direnmek ahlaki,
siyasi zorunluluktur.
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SORUDA

Katılım düzeyi az ise
neden, fazla ise neden
böyledir? Devrimcilere,
sosyalizme,
sisteme,
kapitalizme
bakışı,
değerlendirmesi nasıldır?
Düzenin yozlaştırma saldırısından ne düzeyde
etkilenmiştir? Bu soruları
Bilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden daha da çoğaltabiliriz,
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
çoğaltmalıyız da. Bu
sorulara verilen doğru,
somut yanıtlar mücadelemiGençliğin
zin seyrini, çalışma tarzımızı belirSınıfsal Konumu Nedir?
leyecektir. Sonuçta; çalışma yaptıHer şeyden önce gençlik sınıf ğımız ildeki, mahalledeki, okuldaki
değildir. Çağımızda iki sınıf vardır. gençliğin özelliklerini, düşünce
Bunlar burjuvazi ve proleteryadır. yapısını, yaşam tarzını detaylı bir
Gençlik bu toplumsal oluşum içinde şekilde bilirsek; ona göre özgünlükatılganlığıyla, coşkulu, saf, temiz lerini de kapsayan çalışma tarzı
oluşuyla, bağımsızlıktan, demokrasi izler, politikalar üretiriz. Bu sadece
ve sosyalizmden yana oluşuyla gençlik için değil; tüm alanlar için
mücadeleye de bu coşkuyla atılma- geçerli bir doğrudur. Tanımak başarının anahtarıdır! Gençliği örgütlesıyla önemli bir kesimdir.
Öğrenci gençlik, gençliğin, tüm mek için önce tanıyacağız.

GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEMEK

1-)
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diğer özellikleri yanında aydın kişiliğiyle, araştırmacı karakteri ve
gelecek beklentileriyle, toplumsal
olaylara karşı son derece duyarlıdır.
Gençlik, yenilik peşinde koşar.
Sömürüsüz, baskısız bir düzen uğruna
yürütülen mücadelenin varlığı gençliğe bu arayışında doğru yolu gösteren
en önemli etkenlerden biridir.
Ve “kendi ideallerinin bu mücadelenin sonucuna bağlı olduğunu
kısa zamanda görür, anlarlar.
Mücadelenin amaçlarını, idealerinin
yüceliğini, doğruluğunu ve gerekliliğini anlatan, bilinç taşıyan, atılganlığı, özverisi ve yaratıcılığıyla
mücadeleyi daha da yükselten dinamik bir güçtür "(Gençlik-1-syf 22)
Bu nedenle gençlik gelecektir diyoruz.

2-) Gençliği Örgütlemek
İçin Tanımanın Önemi
Nedir?
Öncelikle ülkemizdeki genel
gençlik kitlesini tanımak zorundayız. Yani, genel olarak gençlik nasıl
yaşar, nasıl düşünür ekonomik
koşulları ortalama nasıldır? Sosyal
faaliyetlere ilgisi, katılımı nasıldır?
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3-) Gençliğin Sorunları
Nelerdir?
Gençliğin temel sorunları örgütlenme sorunudur. Gençliğin mücadelesini büyütmek ve sorunlarını çözmek
için
örgütlenmeliyiz.
Yapacağımız her eylem, her çalışma,
her kampanyamız örgütlenme üzerine
olmak zorundadır. Gençliğin düzene,
düzenin bataklığına gitmesini istemiyorsak gençliği örgütleyeceğiz.
Bugün bu durum önümüzde duran bir
sorumluluktur. Örgütlendikçe sorunlarımızın çözümsüz olmayacağını
göreceğiz, göstereceğiz. Öğrenci
gençliğin her dönem değişen sınav
sistemleri, paralı, ezberci eğitim,
yurt-okul baskısı, harçlar, anti-bilimsel gerici eğitimin dayatılması, üniversite mezunu işsiz sayısının milyonları bulması, idare-polis, sivil
faşistlerin saldırıları vb. birçok sorunu vardır gençliğin. Ve bunlar da
doğal olarak gelecek kaygısını düşündürtüyor.
Düzenin bozukluğu herkese
sorun yumağı bir hayat dayatıyor.
Bizler de kitle çalışması yaparken,
gençliği örgütlemeye çalışırken bu
sorunlarla yüzyüze geliyoruz.

Dayı’nın dediği gibi, insan varsa
sorun da vardır. Bir yandan gençliğin sorunlarını çözecek örgütlemenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışacağız, diğer yandan
düşmanın bize çıkardığı engelleri
aşacağız, mücadelenin sorunlarını
çözeceğiz.
Devrımcilik sorun çözmektir
aynı zamanda. Tüm sorunlara yaklaşırken ana nedenlerini ve çözüm
yöntemlerini bulmaya çalışırken
devrimci mantıkla, bilimsel düşünerek ele almak zorundayız.
Kalinin’in ifade ettiği gibi;
“Sosyalist dünya görüşü, bize
sorunlara, her olaya karşı akılcı ve
doğru bir tavır alma olanağı vermektedir.”
(Devrimci
Eğitim
Devrimci Ahlak / Kalinin/ Sayfa 27)

4-) Gençliği Nerede,
Nasıl Örgütleyeceğiz?
İnsanı örgütlemek, düzenin
bataklığından insanı çekip çıkartmak
kolay değildir, ama zor da değildir.
Düzenin bataklığına saplanmış yozlaştırılmış bir gençlik bu düzeni tanıyordur ve ondan memmuniyetsizdir
de aynı zamanda. Geriye, ona düzeni
anlatmak, kafasında somutlamak,
bilinç vermek kalıyor.
Bunu yapacak olan da bizleriz.
Dev-Genç’lilerdir. Bunu yapmanın
yolu EMEK vermektir. Üniversitelilerle, liselilerle bir araya gelmek,
onlarla sohbet etmek, sorunlarını
öğrenmek yani önce tanımak gerekir. Tanımak, çözüme giden yolun
en önemli ayağıdır. Gençliği tanımadan, sorunlarına vakıf olmadan
onları örgütleyemeyiz de.
Gençliği örgütlemek için her
şeyde bir programımız, hedeflerimiz olmalıdır, programlarımız,
hedeflerimiz gerçekçi, gençliğin
somut taleplerine hitap eden tarzda
olmalıdır. Gençliğe; nasıl bir dünyada yaşıyoruz, açlığımızın, yoksulluğumuzun sorumlusu kimdir, bu
düzeni değiştirmenin mümkün
olduğunu, bunu yapmanın yolunun
örgütlenmekten geçtiğini anlatmalıyız. Devrimi, sosyalizmi yalın-sade
bir şekilde anlatmalıyız. Bir yandan
anlatırken, diğer yandan da tüm pra-
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tik faaliyetlerimize, kampanyalarımıza, yeni tanıştığımız üniversitelileri, liselileri de, katarak görev ve
sorumluluklar vererek ögütlenme
çalışmalarını genişletmeliyiz.
Kendiliğinden bir gelişme beklenmemelidir. Bulunduğumuz üniversitelerde, liselerde bir kişiyle
başlamalıyız örgütlenme çalışmasına. Bir tek kişiyi örgütleyebilirsek
eğer devamı gelecektir.
Yoğun bir emek vererek, sahiplenerek, sorumluluklar verip öne
çıkmasını sağlayarak ve tabi eğitimle onu devrimcileştirmeliyiz.
Devrimi örgütlemek böyle bir tek
insanı örgütlemekle başlayacak,
"Birken iki olmak" şiarıyla hareket
edeceğiz. Bu çabayı sürekli kılarak
yüzbinleri, milyonları hayata geçiren olacağız.

5-) Gençliğin
Örgütlenmesinde
Öğrenci Meclislerinin
Önemi Nedir?
Öğrenci meclisleri, gençliğin
kendi öz örgütlenmesi olup, sözyetki mercii olarak birebir tüm
öğrencilerin kendilerini ifade edeceği bir örğütlenmedir. Öğrenci
meclisleri içinde her düşünceden
öğrenci yer alabilir.
Sistem; örgütsüz, apolitik bir
gençlik yaratmak isterken biz gençliğin tek çatı altında (öğrenci mec-lislerinde) birleşmesini ve örgütlü bir güç
olmasını istiyoruz. Bu meclis çatısı
altında bir araya gelmek demek, tüm
üniversitelerde ve liselerde yaşanan
sorunlara vakıf olmak ve kendi yaşadığımız sorunları aslında milyonlarca
öğrencinin yaşadığını görmek anlamına geliyor. Ve tabii gördüğümüz
ikinci şey yalnız olmadığımızdır.
Oligarşi öğrenci gençliği yozlaştırmak için sürekli saldırmakta,
politikalar üretmektedir. Ve bunu
programlı şekilde yaparak gençliğin
örgütlenip tüm hak ve özgürlükleri
için mücadele etmesini engellemek
isterler. Öğrenci gençliği örgütlemek için yalnızca öğrenim gördüğü
sırada yaşadığı sorunları göstermemiz yeterlidir.

-Paralı eğitim.
-Gerici, anti-bilimsel eğitim.
-Okul idarelerinin
keyfi yaptırımları,
-Öğrencilerin ticari
bir mal olarak görülmesi,
-İdare, polis ve sivil
faşistlerin saldırıları.
Ve daha sayacak
onlarca şey etrafında
öğrencileri
öğrenci
meclislerinde örgütlemeliyiz.

AKP iktidarı kendi faşist politikalarına
karşı çıkan herkese saldırıyor. İşçisinden köy
lüsüne, öğretmeninden memuruna, lise ve
üniversite öğrencilerine, kısacası halkın her
kesimine pervasızca saldırıyor.
AKP saldırdıkça okul sıraları boşalıyor, F
tipi hapishaneler dolup taşıyor. Ülkenin
geleceğini belirleyecek öğrenciler hücrelere
konularak yalnızlaştırılıyor, tecit ediliyor.
Gençlik; tecrit politikalarıyla çürütülüp
kendisine bile faydasız bir gençlik yaratılmak
isteniyor. Bir üniversite ve lise öğrencisi ne
isteyebilir ki? Parasız eğitim, sınavsız gelecek
istiyorlar. Ülkemiz de parasız eğitim var
denilse de bu demogojiden ibarettir.

6-) Öğrenci
Meclislerinin
İşleyişi Nasıl
Olacaktır?
Öğrenci meclisleri, gençliğin öz
örgütlenmeleridir. Meşru örgütlenmeleridir. Geniş toplantılarla tek tek
okulda, ilçede, ilde ve bölgedeki
okullarda sorunlar ve çözümleri
belirlenir. Neler yapılacağı, hedefin
neler olacağı, tartışmalar sonunda
karara varılır. Hoşumuza gitmeyen
kararlar alınsa da bir kez karar çıktıktan sonra herkes o karara uymak
zorundadır. Öğrenci meclislerinin
işleyişinde kolektif çalışma ile
sonuç alıcı tarzı geliştirmeliyiz.
Öğrenci meclislerinin işleyişi
kolektif bir temelde ele alınarak
yapılmalıdır.
Üniversiteler veya liselerde
yaptığımız faaliyetlerin kararları
tüm üniversitelerin ve liselerin bir
araya gelip sorunların tartışıldığı
meclis toplantısında karara bağlanır
ve burada istisnasız tüm katılımcılar
düşüncelerini, önerilerini, eleştirelerini sınırsızca yaparlar. Kararlar,
tüm öneriler yeterince tartışıldıktan
sonra toplantıya katılanların salt
çoğunluğunun %51 oyunu alan önerinin karar haline getirilmesiyle alınır. Karar alındıktan sonra tüm meclis üyeleri kararları hayata geçirmekle görevlidir. Faaliyetlerin
yürütülmesi ve denetlenebilmesi
için meclis tarafından bir yürütme
komitesi oluşturulur.
Yürütme komitesi alınan karar-

ların hayata geçirilmesi, meclislerin
çeşitli platformlarda temsil edilmesi, açıklamalarının basına ve
kamuoyuna duyurulması, faaliyetlerin yürütülmesi için alt komitenin
oluşturulması ve faaliyetlerinin
denetlenmesi görevini yürütür.
Öğrenci meclisi çatısı altında faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi
için iş esnasına göre komiteler
kurulabilir. Bu komiteler meclisin
aldığı kararların hayata geçirilmesi
için gerekli alt örgütlenmelerdir.
Alt komiteler yürütme komitelerine
bağlı olarak faaliyet yürütür.
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7-) Öğrenci Gençlik
Niçin Tutsak Edilir?
AKP iktidarı kendi faşist politikalarına karşı çıkan herkese saldırıyor. İşçisinden köylüsüne, öğretmeninden memuruna, lise ve üniversite öğrencilerine, kısacası halkın her kesimine pervasızca saldırıyor. AKP saldırdıkça okul sıraları
boşalıyor, F tipi hapishaneler dolup
taşıyor. Ülkenin geleceğini belirleyecek öğrenciler hücrelere konularak yalnızlaştırılıyor, tecrit ediliyor.
Gençlik tecrit politikalarıyla çürütülüp kendisine bile faydasız bir gençlik yaratılmak isteniyor. Bir üniversite ve lise öğrencisi ne isteyebilir
ki? Parasız eğitim, sınavsız gelecek
istiyorlar. Ülkemizde parasız eğitim var denilse de, bu demagojiden
ibarettir.
Liseliler parasız eğitim, sınavsız
gelecek istiyorlar. Ülkemizde füze
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kalkanı değil, demokratik lise istedikleri için tutuklanıyorlar. Berkin
ELVAN'ın katilleri yargılansın diyerek adalet istedikleri için tutuklanıyorlar.
Üniversite öğrencileri
bilimsel, demokratik parasız bir
eğitim istedikleri için, faşist 12
Eylül cuntasının ürünü olan ve gençliğin üzerinde baskı aracına dönüşen YÖK'ü istemedikleri için okullarında polis terörü istemedileri için
tutuklanıyorlar. Bir basın açıklamasına katıldığı için tutuklanan yüzlerce üniversite öğrencisi var. 6
Kasım’da YÖK'ü istemedikleri için
DTCF (Dil, Tarih Coğrafya,
Fakültesi) dekanlığını işgal eden 9
öğrenciye 38 yıl hapis isteniyor.
İktidarlar her dönem gençliğin
örgütlenmesinden korkmuşlardır.
Haziran Ayaklanması’nda da
görüldüğü gibi ayaklanmada en çok
gençlik konuşulup tartışıldı. Çünkü
gençlikte var olan öfke patlamış ve
sokağa çıkmıştır. AKP'yi en çok
sarsan ve korkutan da bu olmuştur.
Gençlik her zaman baskı altında
tutulmuştur. Soruşturmalar, okuldan atmalar, gözaltılar yıllara varan
tutsaklıklarla karşılaşır gençlik.
Bunlarla gençliği yıldırmak ve teslim almak amaçlanır.
Bugün
2500'ün üzerinde öğrencinin tutsak
olması faşizmin saldırılarının boyutunu da göstermetedir.

8-) Tutsak Öğrencilere
Sahip Çıkmanın
Önemi Nedir?
Tutsak öğrencilere sahip çıkmak
geleceğimize sahip çıkmaktır. Çünkü
tutsak edilen öğrenciler yalnızca kendileri için değil, milyonlarca halk
çocuğunun geleceği için de mücadele
ediyorlardı. Dev-Genç’lilerin başlattığı "2785 Öğrenci Serbest Bırakılsın"
kampanyası sürecinde gençler defalarca saldırıya uğradılar, üzerlerinde
daha önce kullanılmamış kimyasal
gazlar denendi. Fakat hiçbir saldırı,
işkence, Dev-Genç’lilerin, tutsak
öğrencilerin sesi olmalarını engelleyemedi. Parasız eğitim kampanyasında, Başbakanı protesto eden DevGenç’liler kampanyadan vazgeçme-
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yerek topladıkları 318 bin imza ile
adım adım Ankara'ya yürüdüler.
Emperyalizmin işbirlikçisi olugarşiden, temsilcisi AKP faşizminden adalet beklemeyen DevGenç’liler, kendi adaletleri, yani
halkın adaleti için "gerekirse biz de
tutuklanırız, fakat bu adaletsizlikleri AKP 'nin YANINA KOYMAYIZ"
diyerek tutsaklarını sahiplendiler. .
Sahiplendikleri gençliğin, kendi
gelecekleri olduklarının bilincinde
olarak. Aslında halkımızın ve vatanımızın da geleceğini sahipleniyorlardı.

9-) Dev-Genç Nedir?
Öğrenci Gençliğin
Mücadelesindeki
Önemi Nedir?
Tarihimizi yaratan önderlerimiz
Mahir ve Dayı ile Dev-Genç tarihini yaratan şehitlerimiz gençliğin
örgütlenmesi olan Dev-Genç’i
yaratmışlardır. Bugünün DevGenç’lilerinin omuzlarındaki görev
şehitlerinin mirasını taşıması yanıyla önemlidir. Dev-Genç bir gençlik
örgütlenmesidir, fakat kendisini
bununla sınırlamamıştır. Halka
yapılan her saldırıda onun yanında
yer almıştır.
Gerek; 15-16 Haziran, büyük
işçi direnişinde, Tekel Direnişi’nde,
yoksul topraksız köylü ile yapılan
işgallerde Karadeniz'de fındık, çay,
tütün mitinglerinde bu ve benzeri
her eylemde halkın yanında olmuş,
gerek öğrenci gençliğin mücadelesinde, gerekse de halkın diğer kesilerine yönelik yapılan haksızlıklara,
adaletsizliklere sessiz kalmamıştır.
Emperyalizmin yeni sömürgesi olan
bir ülkede mücadele veren DevGenç, faşizmin karşısında hak
almanın tek yolunun militan, fiili,
meşru mücadeleden geçtiğini bilir.
İşte, öğrenci gençliğin mücadalesindeki önemi de bundan gelir, 46
yıllık tarihi boyunca Dev-Genç
düzenin çizdigi sınırlar içinde kalmamış, düzenin yasallığına teslim
olmamış, her zaman devrim yolunu,
hak alma yolunu kendi militan,
meşru direnişleri ile somutlamıştır.
Bu örgütlü gücüyle, militanlığıyla

öğrenci gençliğin itici, önder gücü
olmuştur.

10-) Gençlik, Atılgan
Coşkulu ve Güçlüdür
Diyoruz, Bu Gücü
Nereden Alırlar?
Gençlik hiç bir dönem var olanla yetinmemiştir. Nesnelliğe teslim
olmamıştır. Kendisini kuşatan
koşullara aldığı tavır nedeniyle
yaratıcıdır, değiştiricidir. Gençliğin
doğasından kaynaklanan duyarlılık,
sorgulama, değiştirme gücü doğru
bir ideoloji, kararlı bir mücadele ile
buluştuğunda gerçek bir güce dönüşür. Gençliğin değiştirme gücü bu
mücadele içerisinde anlam kazanır.
Yaratıcı ve nitelikli yönetici
siyasi mücadele içerisinde gelişir.
Gençlik devrimci mücadelede yer
aldıkça kitlelere mücadelenin amaçlarını, ideallerini, yüceliğini, doğruluğunu ve gerekliliğini anlatır,
bilinç taşır. Atılganlığı, özverisi ve
yaratıcılığıyla mücadeleyi daha da
yükselten dinamik bir güç katar.
Lenin'in deyişiyle "Biz geleceğin
partisiyiz. Gelecek ve gençliğe ait bir
yenilikçilerin partisiyiz, yenilikçilerin
peşinden ise gençlik seve seve yürür.
Biz köhne dünya ile fedakarca savaş
partisiyiz fedakarca savaşa her
zaman gençlik önde gider."(AktaranYürüyüş-Sayı-Mayıs -2014)

Dev-Genç bu gücü tarihinden, şehitlerinden alır.
-77 1 Mayıs 'ından,
-87 Nisan Direnişlerinden,
-89 Aralık Basın Yayın Y-O
İşgalinden
-2003-2005 Kızılay Direnişlerinden,
-2013 DTCF İşgalinden
Uzanan Sayısız Eylem ve
Direnişlerindeki Cüret ve
Kararlılığı ile Devrim
Mücadelesini Büyütmesiden
Alır.
Gençlik Bu Mücadeleyi
Büyütecek Devrimci Halk
İktidarına Giden Yolun En
Önemli Yapı Taşı Olacaktır.
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Röportaj
Av. Oya Aslan; Direniş, Ölüm, Yaşam Metris/ Dört Karanfil Belgeseli

METRİS, 12 EYLÜL’E KARŞI MÜCADELEDE
DEVRİMCİLERİN YÜZ AKIDIR.
TARİH YAZANLAR UNUTULMAZ!..

Av. Oya Aslan ile 11 Eylül’de
galası yapılan Direniş, Ölüm, Yaşam / Metris Dört Karanfil Belgeseli
üzerine yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.
***

Yürüyüş: Güler Zere’den sonra
ikinci bir belgesel hazırladınızı
bize anlatır mısınız?
Av. Oya Aslan: Güler Zere Belgeseli, yakalandığı kanser hastalığı
nedeniyle tahliye edilmesi gereken
bir özgür tutsağın keyfi bir biçimde
tahliyesinin engellenmesi karşısında,
halkın Güler Zere'yi sahiplenmesini,
onun için mücadele yürütmesini ve
zaferini anlatır.
Güler Zere Belgeseli; kararlı ve
ısrarlı bir mücadelenin sonuç vereceğini, halkın gücünün engelleri yıktığını, mücadelemizin birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olduğunu,
hasta tutsakların tahliyesinin haklılığını vurgular.
Metris Belgeseli ise, 12 Eylül faşist cuntasının, teslim almak istediği
siyasi tutsakların içerdeki direnişini,
ailelerini, çocuklarını ve onların mücadelesini sahiplenmelerini ve bu
sürecin aileleri örgütlediğini, politikleştirdiğini anlatıyor.
Her iki belgeselde devletin teslim
alma politikasının yenilgiye uğratıl-

ması vardır.
Umut duygusu, bahar mevsimi
gibidir. Diri ve genç tutar insan beynini, yüreğini. Umutlu olmak için
bir çok nedenimiz var. Anadolu insanının mücadele tarihi, sürekli besler
bu umudu. Metris Belgeseli, devrimci
mücadele tarihinin önemli bir kesitinin ancak bir kısmını anlatır.
Metris Hapishanesi tarihi içinde
anlatılması gereken onlarca direniş hikayesi, irili ufaklı zaferler, yaratıcı üretimler vardır. Her biri tek başına belgesel
ya da kurgusal film olabilecek olaylar
vardır. Hazırlayabildiğimiz belgeselde
bu tarihin özetini geçtik diyebiliriz.
Amacımız profesyonel ustalıkta eserler
vermek değildi. Metris Hapishanesi
direniş tarihi; Türkiye devrim tarihinin
yüz akıdır, anlatılmalıdır. Anlatmak
için bir yerden başlamak gerekiyordu,
eksik anlatılmıştır, her türlü eksikliğine
rağmen anlatılmamasından çok daha
iyidir. Her direniş hikayesinin ayrı ayrı
anlatılacağı zamanlarda olacaktır elbet.

Yürüyüş: Metris’in bugün ile
bağlantısını kurduğumuzda
ne söylersiniz?
Av. Oya Aslan:12 Eylül 1980 faşist
cuntası da halkın üzerinden silindir
gibi geçmiştir. 12 Eylül, yüz binlerce
gözaltı, işkenceli sorgu, 10 binlerce
tutuklama, tutsaklıkta ölüm ve idamdır;
tepeden tırnağa hukuksuzluktur.
Halkın en ilerici, devrimci, demokratları tek tek tutsak alınmıştır. Ve
devletin hapishaneler politikası insanların siyasi düşüncelerini değiştirmelerini sağlamak, tutsak ettiklerini ıslah
etmek, kişiliklerini ezmek üzerine geliştirilmiştir. Hapishanelerde teslim
alınmak istenen fiziki olarak insanın
bedeni değildir, düşünceleridir. Ya-

şam kültürüdür,
inançlarıdır, değerleridir. İşte
Av. Oya Aslan
bu koşullarda Metris Hapishanesi’nde, Özgür Tutsaklık
geleneği oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.
Metris Hapishanesi’nde Özgür Tutsaklar devletin politikasını yenilgiye
uğratmışlardır. Özgür Tutsaklar inandıkları gibi yaşama devam etmişlerdir.
Üreterek direnmiş, direnerek üretmişlerdir. Koşullar ne olursa olsun; koşullara, dayatmalara boyun eğmemişlerdir. İnsan onuruna aykırı gördükleri
hiç bir uygulamayı kabul etmemişlerdir.
Bu uygulamalara ölüm pahasına direnmişlerdir. Tutsakların birbiri ile
ilişkilerini kesmek için yöntemler denemiştir hapishane idaresi; fakat tutsaklar buldukları haberleşme yöntemleri ile hapishanenin bu uygulamasını
işlevsizleştirmişlerdir. Tutsağın iradesini
kırmak, küçük düşürmek, aşağılamak
için ayakta asker gibi sayım alınması,
hazırola geçmeleri gibi dayatmaları
olmuştur. “Asker değil düşünceleri
nedeniyle tutsak alınmış kişileriz,
ayakta sayım alamazsınız bizden”
demişlerdir örneğin. Buna benzer onlarca dayatma yapılan ağır işkencelere
rağmen kabul ettirilememiştir.
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’ndan sonra açılan tecrit sistemine
dayalı F tipi hapishanelerine götürülen
siyasi tutsaklar birbiri ile haberleşmelerde Metris Hapishanesi içerisinde
kullandıkları yöntemleri kullanmışlardır. Bugünkü Özgür Tutsaklık geleneği, Metris Hapishanesi geleneğinin
büyütülerek geliştirilmesidir. Bugün
bütün hapishanelerde siyasi tutsaklar
inandıkları gibi yaşamaktadırlar.
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Özgür Tutsaklık; düşüncelerini
yaşama geçirmektir, düşüncelerindeki yeni insan gibi yaşamalarıdır.
Engin Çeber, bu geleneği sürdürmek istediği için 2008 yılında katledilmiştir. Hatırlayalım.
Yürüyüş dergisine destek amaçlı
yapılan bir eylem nedeniyle işkence
ile gözaltına alınıp tutuklanan Engin
Çeber, yeniden tadilat edilen Metris
Hapishanesi’ne konulur. Burada iki arkadaşı ile birlikte önce gözlem hücresinde tutulur. Burada iken ayakta sayım
vermediği için iki gün boyunca işkenceye uğrar. Sonra arkadaşlarından ayrılıp
adli tutukluların bulunduğu yere konulur.
Siyasi kimliği tanınmaz ve ayakta sıra
halinde sayım vermesi istenir, sayım
vermeyince hapishane idaresi önce koğuşundaki tutukluları kendisine karşı
kışkırtır, başaramayınca işkence yapmaya devam ederler. İşkence ile katledilir. Engin Çeber arkadaşlarına yazdığı
notta, hapishanenin tarihselliğini hatırlatarak “Ben neredeyim? Vallahi 80'lerde tarihte tek tip elbiselere karşı, 12
Eylül cuntasına karşı direnişlerle söz
edilen, tarih sayfalarına geçen yerdeyim... Onlar nasıl direndiyse öyle direneceğim, keyfi uygulamaları kabul
etmeyeceğim” demişti... Bu nedenle
biz de bu belgeleri Engin Çeber'in anısına armağan ettik.

Yürüyüş: Eklemek istediğiniz
bir şey var mı?
Av. Oya Aslan: Devrimcilerin mücadele tarihi öğretici, güçlü, zengindir.
İşçi, öğrenci, memur, hapishane, mahalle, gecekondu direnişleri gibi yüzlerce direniş ve zafer vardır. Bu tarihin
içinde gelenekler yaratılmış, değerler
üretilmiştir. Tarihten beslendikçe bugünü geliştirip geleceği daha iyi kurarız. Tarihimizi bilmeliyiz. Belgeselle,
fotoğraflarla, şiirle, türkü ile tarihimizi
anlatmalıyız. Belgesel, film çekmeyi
düşünen arkadaşlar; özgün ve etkili
bir şey anlatacaklarsa mücadele tarihimizde hepsi var. Devlet baskısına
karşı nasıl mücadele edilir, halk sorunlarını hangi yöntemle çözer, yozlaşmanın önüne nasıl geçeriz, insanın
gücü nerede yatar... onlarca soruya
cevap verir tarihimiz.
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DİRENİŞ, ÖLÜM, YAŞAM METRİS/
DÖRT KARANFİL
BELGESELİNİN GALASI YAPILDI
10 Ekim 2008- Engin Çeber Metris Hap.de
DİRENİŞ, ÖLÜM, YAŞAM
faşizmin işkencesine karşı direnerek şehit düştü
METRİS/ DÖRT KARANFİL
Belgeseli’nin ilk gösterimi Şişli
Kent Kültür Merkezi’nde 11 Eylül günü yapıldı. Gösterime yaklaşık
700 kişi katıldı.
Gösterimin sunuculuğu yapan
Veysel Şahin, 12 Eylül faşist cuntasının Metris Hapishanesi’nde gerçekleştirmek istediği politikanın yaşam bulmadığını anlattı. Sonra belgeselin yönetmenleri Oya Aslan ve
Namık Cibaroğlu birer konuşma yap- Hapishanelerine gönderilmişlerdi.
tılar. Yönetmenler belgesel konusunda Direniş burada da sürdü. Devrimci
bilgi verdiler. Daha sonra Grup Yo- hareket faşist cuntanın dayatmalarını
rum, hapishane türküleri olan Dire- kabul etmemiş ve cunta yenilgiye
nişçilerin Cevabı, Güleycan ve Kızıl uğratılmıştır. Bu nedenle diyebiliriz
Karanfiller türkülerini söyledi. Metris ki, Metris Hapishanesi direniş taBelgeseli’nin ilk gösterimi Cizre hal- rihi, Türkiye devrim tarihinin yüz
kının direnişine armağan edildi. Metris akıdır. Metris Hapishanesi karanlığı
Belgeseli bizi alıp '80’li yılların cunta yarmıştır. Bir saldırı ancak daha
hapishanesine götürdü. Oradaki dire- cüretli bir direnişle alt edilebilir. Metnişle buluşturdu. Metris Hapishanesi’ni ris Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsakdiğer bütün hapishanelerden ayıran lar, her saldırıya karşı cüretle direntemel şey, bir direniş odağı olmasıdır. mişlerdir. Can pahasına, tek bir adım
'80 Cuntası halkın üzerinden silindir geri atmaksızın, her defasında direnişi
gibi geçmiştir, ilericiler tutsak alınmıştır, büyüterek cevap vermişlerdir saldısokaklarda infazlar, hapishanelerde iş- rılara.
kenceler ve katliamlar yaşanmaktadır.
1984 Ölüm Orucu eylemine kadar
Binlerce siyasi tutsak ve ülkenin bütün dört büyük açlık grevi yapılmıştır.
hapishanelerinde siyasi tutsaklara tes- Bir tanesi hariç, o da oportünist solun
limiyet dayatılmıştır. Tutsaklara asker kendine güvensizliği nedeniyle. Üçü
bile değil, asker artığı gibi davranıl- kazanımla sonuçlanmıştır. Her defamaktadır. Sabah komutanlara içtima sında tutsaklar kendi iradelerini havermeler, komutanların her emrine pishaneye kabul ettirmişlerdir.
riayet, insanlık dışı yaşama itiraz etTutsakların birbiri ile haberleşmeme, İstiklal Marşı söyletmeler vb...
Tutsak boyun eğmelidir, sorgulama- meleri engellenmeye çalışılmıştır.
malı, devlete kafa tutmamalıdır. Cunta Başarılamamıştır. Çünkü birbirinden
silik, kişiliği parçalanmış, düşüncelerini değişik onlarca yol bulunmuştur birsavunamayan, devrim inancı yok edil- biri ile haberleşmek için. Notları top
miş insan yaratmayı hedefliyordu. Ni- haline getirip bir havalandırmadan
tekim uyguladığı politikaları birçok diğerine atma, mors alfabesine benzer
hapishanede yaşama geçirdi, tutsaklar alfabeyi kullanma, parmaklarla yazışma ve dudak okuma şeklinde gibi
sindirildi.
bir çok yöntem bulmuşlardır.
Bunun tek istisnası Metris HaMors alfabesine dayanarak dergi
pishanesi’dir. Burada baştan sona
bile
çıkartmışlardır.
iradi bir direniş yaratıldı. Metris Hapishanesi’ndeki direnişi dağıtmak
Birbirleri arasındaki birliği dağıtiçin tutsaklar Sultanahmet, Davutpaşa mak için sürekli koğuş baskınları ve
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koğuş değişikliği yapılmıştır. Koğuşlardan çıkmayarak direnmişlerdir.
Tek tipleştirmek için saç kesme operasyonları yapılmıştır. Direnmişler,
saçlarını kestirmemişlerdir. Kitaplar,
kalemler koğuşlardan operasyon yapılarak toplanmıştır. Tutsaklar kalemlerini ve kitaplarını korumayı başarmışlardır. Kalemleri zulalamış, kitapları korumamın yöntemlerini bulmuşlardır. Onlarca operasyona rağmen, kitapsız ve kalemsiz kalmamışlardır. Karikatür dergileri, mors
alfabesine dayalı dergiler, kültür sanat
dergileri.. beste yapmalar, moral geceleri düzenlemeler, radyo tiyatrosu
hazırlama, yarışmalar... daha onlarca
şey o ağır baskı koşullarında yaşama
geçirilebilmiştir.
Hazırola geçme, asker gibi talimatlara uyma, askere komutanım
diye seslenme gibi aşağılayıcı davranışları kabul etmemişlerdir. Bunların
bedeli işkence olmuştur tabi, fakat
direnmenin haklı gururunu ve onurunu
bir an yitirmemişlerdir.
“düşüncelerimizi tarihimizin
örs ve çekici arasında dövüp
kavganın suyunda çelikleştirdik
ip de geçirsen boyunlarımıza
ya da bir kurşun alınlarımıza
asla soyunmayız inancımızdan”
demişlerdir.
Nesnel koşullar ne olursa olsun,
inanan insanın koşulları aştığını, olunmaz olur kıldığını izledik belgeselde.
Apo, Fatih, Hasan, Haydar... dört
karanfilin büyük direnişi hem hapishane tarihi açısından, hem de cuntanın
etkisinin yitirilmesi açısından dönüm
noktasıdır. Dört Karanfil'in zaferi
yankısını içerde hissettirdiği gibi dışarda da hissettirmiştir. Bu tarihten
sonra koşullar tutsaklar lehine değişmiştir.
***
Metris... Bir direniş odağı...
Metris.. Direnme geleneğinin yaratıldığı, Özgür Tutsak kimliğinin
yaratıldığı yer.
Metris.. Hapishanelerde yatılmayacağını, hapishanelerde savaşılacağını anlatan yer..

Dursun Karataş ve İbrahim Erdoğan Metris’te

Metris.. Apo, Fatih, Hasan Haydarlar'ın günümüze ışık olduğu yer..
Metris deyince daha pek çok şey
söylenebilir. 12 Eylül faşist cuntasının
hapishaneler cephesindeki saldırılarına
karşı direnenlerin nasıl büyük bir
güç yarattığını Metris'te görüyoruz.
21 Eylül 1995 Buca, 4 Ocak 1996
Ümraniye, ’96 Ölüm Orucu, 26
Eylül 1999 Ulucanlar ve Büyük
Direniş gibi tarihe malolan direnişlerin yaratılması geleneğinin önü
Metris'te açıldı. Bu geleneği yaratmanın bedelleri; işkenceler, sürgünler,
Apo, Fatih, Hasan, Haydar oldu. Kan
ve can bedeliyle yazılan bir tarih
oldu Metris.
Amerika'nın "bizim çocuklar"
dediği 12 Eylül faşist cuntasının yaratıcıları, halkı teslim almak için her
türlü saldırıya başvurdular. Saldırıların
en yoğun yaşandığı yer hapishanelerdi. Tek tip elbise dayatmasıyla,
ayakta sayım dayatmasıyla, saldırılarla
tam bir teslimiyet dayatıldı. Hapishanelerin teslim alınması halkın teslim
alınması demekti. Ya teslim olacaklar,
iyi olan güzel olan, uğruna bedeller
ödedikleri her şeyi terkedecekler, yaratılmak istenen korku ve yılgınlığın
dağ gibi büyümesine izin verecekler,
düşüncelerini, devrimi, devrimciliği
terkedeceklerdi. Ya da "sonuna, sonsuza, sonuncumuza kadar" deyip
direnecekler, devrimi-devrimciliği
savunacaklardı. Direnmeyi, teslim
olmamayı seçtiler. Tarihe karşı, halklara karşı bir sorumluluktu yaptıkları.
Kızıldere'ye karşı sorumluluklarıydı.
Kızıldere'yi geleceğe taşımalıydılar.
Umudun adını kanla yazmanın, ölüm

oruçlarında bir mevsim direnmenin,
kurşunlar altında halay çekmenin,
düşmana "asıl siz teslim olun" demenin, "halkımız sizi çok seviyoruz"
demenin, mermisi bitince taşlarla
direnmenin önünü açmalıydılar
Metris'te. Öyle de yaptılar.
Metris Belgeseli tarihteki bu direnişi anlatıyor. 12 Eylül faşist cuntasının teslim almak istediği devrimci
tutsakların direnişini, ailelerin çocuklarını ve onların mücadelesini sahiplenmelerini ve bu sürecin aileleri
örgütlediğini, politikleştirdiğini anlatıyor. Burjuvazinin, burjuva kalemşörlerinin çektiği 12 Eylül belgesellerine karşın, Metris Belgeseli devrimcilerin çektiği, gerçekleri anlatan
bir belgeseldir. O dönemin tutsaklarıyla, TAYAD'lı Aileler'in anlatımlarıyla oluşan belgeseli Avukat Oya
Aslan yapıp düzenledi. İdil Kültür
Merkezi yapımı olan belgeselde,
Grup Yorum müzikleri yer alıyor.
Direnmeyenlere ne mi oldu? Direnmeyenler, "uslu" olanlar, askerlerin
karşısında hazırola geçip uygun adım
yürüyenler, tek tip elbise giymek için
direnen(!)ler... Bugün adlarının bile
duyulmaması onların tercihlerinin ne
olduğunu gösteriyor.
Tarihimiz, geleceğimizdir. Spartaküsler'den Demirci Kawalar'a, Bedrettinler'den Pir Sultanlar'a, Mahirler'den bugünlere biz hiç teslim olmadık. 12 Eylül faşist cuntasının
ideolojik-fiziki ve psikolojik saldırılarını göğüsleyerek, o süreçten yüzümüzün akıyla çıktığımız için bugün
halkların umuduyuz.
Bugün devrim için mücadele eden,
savaşan biz varız.
Bugün Amerika'nın terör listesinin
başında yer alıyoruz.
Bugün Günaylar'la, Elif, Şafak,
Bahtiyarlar'la devrime yürüyoruz.
Bugün tek başımıza kalsak da
Engin Çeber olup direniyoruz.
Bugün mermimiz bitse de taşlarla
direniyoruz.
Bize bugünleri armağan eden şehitlerimize, Apo, Fatih, Hasan, Haydarlar'a, Enginler'e, Dayı’mıza selam
olsun... Bin selam...
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Şarkılarımız, Düşmanın Beynine Bir Ok Gibi Saplanabilmeli,

Halkımızın Ruhuna Bir Rüzgar Gibi Esebilmelidir!
Şarkılarımız
ön safta, en önde
saldırmalıdır düşmana.
Bizden önce boyanmalıdır
Şarkılarımızın yüzü kana
Şarkılarımız
varoşlarda sokaklara çıkmalıdır!
Şarkılarımız
bir tek yüreğin
perdeleri inik
kapısı kilitli evinde oturamaz!
Şarkılarımız
rüzgara çıkmalıdır
Nazım Hikmet
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“Nazım ustadır” demişiz ya sebeplerinden biri de bu dizelerde yazılıdır
işte. Şarkılarımızın nasıl olması gerektiğini ne kadar yalın, ne kadar
gerçek ve estetik bir şekilde anlatmış.
"Şarkılarımız rüzgara çıkmalıdır"
demiş Nazım. Evet halkın şarkıları
rüzgara bırakmalıdır kendini. Rüzgar
kadar özgür olabilmeli, rüzgar gibi
her eve girebilmelidir. Süpürmelidir
sokakların tozunu. Taşlara toprağa
ses verebilmelidir. Bizim şarkılarımızı
dinleyen toprak dahi coşmalıdır. Bizim şarkılarımızı dinleyen 7'den 70'e
bütün halk anlayabilmelidir.
Halkımızın dili çok sadedir. İşte
bu şiirdeki gibi sade ve insan ruhunun
en derinliklerine seslenmelidir şarkılarımız.
Şarkılarımız, türkülerimiz hayatın
içinde olduğu zaman gerçek sanattır.
Şarkılarımız; halkın yoksulluğunu,
sevdasını, ahını, bedduasını, nefretini,
yaslarını, neşeli hallerini, mutluluğunu
yani yaşama dair ne varsa anlattığında
halk için söylenmiş olur. Beethoven
"Asıl müzik gerçeğin kendisidir" der.
Müzik gerçekleri anlatabilmelidir
halka.
Şarkılarımız aynı zamanda bir silahtır. O kadar güçlüdür şarkılar. Şarkılar
insanın ruhuna ve beynine en güzel
ulaşabileceğiniz büyük bir silahtır aynı

zamanda. İnsanlara onurlu ve adaletli
bir dünyanın sadece sosyalizmde olduğunu göstermede güçlü bir silahtır.
Şarkılarımız, kapısı kilitli evlerinde
oturamaz diyor Nazım. Şarkılarımız
sokaklara çıkmalı. Şarkılarımız insanları
örgütlemelidir bunun özü.
Sadece konser salonlarında değil
kapı kapı örgütlemelidir. Bütün yoksul
mahalleri örgütlemelidir şarkılarımız.
"Şarkılarımız ön safta en önde
saldırmalıdır düşmana. Bizden önce
boyanmalıdır şarkılarımızın yüzü
kana". Bakın Grup Yorum'un şarkılarının sözlerine, her sözü düşmana
saldırı ve her sözü inanç doludur
sosyalizme. İşte bu şarkılar yerinde
oturamaz.
Bu halkın sanatçısı olduğunu söyleyen ya da sanatçı olduğunu söyleyen
herkes böyle düşmana saldıran şarkılar
yapabilmeli ve bunları halkı örgütlemede, o yoksul mahallelerin her
kapısında söyleyebilmelidir.
Sanat özü itibariyle zaten devrimcidir. Sanat sadece dünyayı yorumlamak onu yansıtmak değildir
ki, aynı zamanda değiştirmek ve bunun için mücadele etmektir. Diğeri
lafazanlıktır. Şarkılarımız işte bu değişime dönüşüme hizmet etmelidir.
Ve buna hizmet etmeyen hiç bir şarkı
gerçek bir sanat eseri değildir.
O pespaye pop sanatçılarının dediği gibi " ben siyasetle ilgilenmiyorum" ya da bazı tiyatro sanatçıları
da bunu söylüyor “ben sadece işimi
yapıyorum”. Sanatçı bir memur değildir. Sanatçı halkın görmediklerini
gören ve en içten hisseden ve bunu
halka anlatabilendir. Memur olarak
görenler gidip bankada para sayma
ritminin sesini dinlesinler onun da
bir ritmi var sonuçta.
Sanata da sınıfsal bakmak gerekir.
Yani şarkılar da sınıfsaldır. Bakın şu
pespaye pop sanatçılarının şarkılarına
kime hizmet ediyor? Hepsi burjuva

kültürünün hizmetindedir. Halkın ruhunu cinsellikle, bencillikle kirletmek.
Onların görevi budur. Ama burjuvazi
halkı nasıl kandıracağını çok iyi biliyor. “Halkımız çok az kelime dağarcığı ile konuşur bu yüzden dilimiz
sade olmalıdır.” deriz. Bakın bu pespaye sanatçıların şarkılarına hepsi
sade kelimelerle beyinlerini işliyorlar
insanların.
Evet içleri bomboş evet ama işte
bu anlaşılır kirli kelimelerle halkımızı
kirletiyorlar. Ama asla güçlü değiller.
Bir yıl önce dinlediğini unutuyor
halk. Çünkü bu şarkılarda onun acıları
yok, sevdaları, dertleri, umutları yok.
O sadece pembe hayallere dalmak
için bir hayal dünyasında dinliyor o
şarkıları. Gerçek dünyada bu şarkıların
işi yok.
Bu tür cinsellik ve bencillikten
kadercilikten başka tek bir ifadesi
olmayan şarkılar tarihin çöplüklerine
gidiyor gidecek de. Burjuvazinin
ruhu yok ki sanatı olsun.
Ama bakın Aşık Veysel, Mahsuni
Şerif, Neşet Ertaş türküleri eskiyor
mu hiç? Yok oluyor mu? Hayır olmaz!
Çünkü o sözlerde halkın kendisi var.
Halk kendine ait olan sözlere, tellere,
sahip çıkar her zaman.
“Gitarım burjuvaya değil, halka
çalar...” “Çocukların neşeyle şarkılarını ve türkülerini söyleyecekleri
tek sistem sosyalizmdir,” diyor Victor
Jara.
Şarkılarımızı halk için söylemeliyiz. Ve bu şarkılar içleri öyle dolu
dolu olmalıdır ki halkımızın beyninin
ve ruhunun en derinliklerine işlemelidir. Şarkılarımız sınıfsaldır.
Şarkılarımız bir gazete gibi, bir
kitap gibi, gerçeği anlatabilmelidir
mısralarında.
Şarkılarımız düşmanın beynine
bir ok gibi saplanabilmeli, halkımızın
ruhuna rüzgar gibi esebilmeli, onu
ateşe çevirmelidir!

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

DİSK BAŞKANLAR KURULU 15 EYLÜL TARİHLİ TOPLANTISINDA YENİ BİR
LİNÇ KARARI ALDI. DİRENEN OYA BAYDAK VE DEVRİMCİLERE,
EYLÜL AYI SONUNA KADAR SÜRE TANIDI

DİSK DE FAŞİZM GİBİ TESLİMİYETİ DAYATIYOR

ZAFERE KADAR DİRENECEĞİZ!
DİSK’in başına çöreklenmiş patron sendikacıları DİSK’i yok etmek
için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun için kendi varlık nedenlerini
yok etmeyi bile göze almışlar. Konfederasyonun adındaki DEVRİMCİ
sıfatı kendilerine engeldir. Engel olmaya da devam edecektir. Çünkü
hem DEVRİMCİ sıfatı taşıyıp hem
de işçileri satmak, patron sendikacılığı
yapmak mümkün değildir. Kani Beko
ve arkadaşlarının çözemeyecekleri
sorun budur. Yüzlerine taktıkları
maske faşizmin aynasında pul pul
dökülmektedir. Çünkü faşizmin saldırıları gittikçe artmaktadır.
DİSK Başkanlar Kurulu’nun Oya
Baydak’la ilgili kararını aynen aşağıya alıyoruz: Biraz uzun olmakla
birlikte halkımızın, işçilerin DİSK
yönetiminin gerçek yüzünü görmeleri
için bunu yapıyoruz;
"İçinde bulunduğumuz tarihsel
süreç, kendini halktan ve emekten
yana gören tüm muhalif örgütlerin
önüne acil görevler çıkarmıştır. Bu
görevleri yerine getirme yükümlülüğümüzle omuzlarımızdaki ağırlığı
taşırken, mücadele etmek durumuyla
karşılaşmaktayız. Bunlardan biri de,
iki ayı aşkın bir süredir DİSK’in
içinde ve önünde sürdürülen ve bir
hak alma eylemi niteliğini başından
itibaren taşımayan eylemdir. Bu eylem kimi yöneticilerimizi ve giderek
DİSK’i elimine etmeye ve itibarsızlaştırmaya dönük siyasi bir kampanya
niteliğindedir. Genel-İş Sendikasında
işten çıkartılan kişi ilk baştan beri

eylemini hak alma üzerine kurmamış,
örgütlü olduğu Sosyal-İş Sendikasını
devreye sokmayarak (DİH) çevresiyle
birlikte hareket etmiş ve konunun
muhatabı olan Genel-İş Sendikası’yla
sorunu çözmek yerine DİSK merkez
binası hedef alınmıştır. Aynı süreçte
DİH adına ofis olarak kullanmak
üzere kendilerine DİSK binasında
bir oda verilmesini istemişler ve
yine yazılarında da bu talebin karşılanmamasını halk düşmanlığı olarak
ifade etmişlerdir. Siyasi bir çevreye
ait bir oda tahsis edilmesi gibi dayatmacı bir anlayıştan kaynaklı talebi
hiçbir demokratik kitle örgütünün
kabul etmeyeceği açıktır. Ve bir grubun başlattığı bu eylem Genel-İş ve
DİSK yöneticilerinin istifa etmeleri
talebiyle sürdürülmektedir.
Ankara’da 30 Temmuz’da yaptığımız toplantıda da belirttiğimiz gibi,
DİSK ve DİSK üyesi sendikaların
yöneticilerini tehdit etmeye kadar
varan eylemlerle kendini var etmeye
çalışan anlayışları mahkum ediyoruz.
Bu tür yaklaşımlara karşı kararlı bir
tutum içerisinde olacağını ifade eden
Başkanlar Kurulumuzun kararları
doğrultusunda; DİSK’in giriş kat,
karşılama bankosu ve birinci kattaki
bir odanın siyasi bir çevrenin insiyatifiyle adeta işgal edilmesine son
verilmesi istenmesine karşın ısrarla
bu eylem sürdürülmektedir. Bir kez
daha üzerini vurgulayarak belirtmeliyiz ki; herkes eleştiri/protesto ve
eylem yapma hakkına sahiptir ve bu
çerçevede eylemi DİSK’in önünde
de sürdürebilirler. Fakat, Başkanlar

Kurulumuzun görüşü, DİSK’i toplum
karşısında itibarsızlaştırmayı hedef
alan bir faaliyete zemin hazırladığı,
DİSK’e ve DİSK yöneticilerine karşı
yalan ve manipülasyonlarla dolu bir
kara propagandanın yürütülmesine
destek olduğu, diyalog çabaları sürerken dahi bu tutumunu ısrarla sürdürdüğü için, bahsi geçen kişinin
yeniden işe alınmasının uygun olmadığı yönündedir.
Başkanlar Kurulumuz, herkesin
hak alma eylemini saygıyla karşılamakta, fakat DİSK’i yıpratma amacı
taşıyan bu fiili işgal durumunun
Eylül ayı sonu itibariyle ortadan
kaldırılması için SON BiR KEZ
DAHA uyarıda bulunmayı zorunlu
görmektedir."
Öncelikle DİSK yönetiminin kullanmayı çok sevdiği; içinde bulunduğumuz koşullardan başlayalım.
Nedir içinde bulunduğunuz koşullar?
Faşizm mi? Bunu bilmiyor muydunuz? Ya da şöyle soralım; içinde
bulunduğunuz koşullar size devrimcileri işten atma, çalışan kadın
işçiyi işten atma yetkisi veriyor
da direnme hakkını mı vermiyor?
Şu kesindir; bugünkü sonucu yaratan DİSK’in başındaki anlayıştır.
İşçiyi satan patron sendikacısı anlayışıdır. Bizim çatıştığımız anlayış
budur. Biz bir sendika, çalışan ve
işten ayrılmak istemeyen işçisini
işten atamaz diyoruz. KALDI Kİ
GENEL İŞ SENDİKASININ OYA
BAYDAK’I İŞTEN ATMASININ
TEK NEDENİ DEVRİMCİLERLE

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!

Sayı: 488

Yürüyüş
27 Eylül
2015

37

Sayı: 488

Yürüyüş
27 Eylül
2015

38

DOSTLUK YAPMASIDIR. VE GENEL-İŞ SENDİKASININ DEVRİMCİLERİ TASFİYE ETME PLANININ DEVAMIDIR.
Ayrıca her patron bilir ki işçisini
işten attığında bir direnişle karşılaşabilir. Onur ve namus demek olan
işini kaybeden işçi işi için ama asıl
olarak onuru için direnecektir. Genel
İş yöneticileri birer patron olduklarına
göre çünkü gerek Oya Baydak’ı işten
çıkardıklarına dair yazıları gerekse
daha sonra yaptıkları açıklamalar
bunu tekrar kanıtlamaktadır- kapılarının önünde bir direnişle karşılacaklarını bilmek zorundaydılar.
Ayrıca şunu da sormak isteriz;
madem içinde bulunduğunuz koşullar
bu kadar önemli ve hassas neden işçiyi işten atıyorsunuz? Siz de içinde
bulunduğunuz koşullarda işçinizi
işten atmayın.
Neden içinde bulunduğunuz hassas koşullar işçiyi işten atmanıza
engel olmuyor da, direnmeye mi
engel oluyor?
Neden içinde bulunduğunuz
hassas koşullar linç saldırısı örgütlemenize engel olmuyor? Siz
işçiyi işten atarken, direnen işçiye
devrimcilere linç saldırısı örgütlerken içinde bulunduğunuz koşulların önemi yok mu?
Direnişin neden Genel İş Sendikası önünde değil de DİSK önünde yapıldığını ise son DİSK Başkanlar Kurulu kararı açıklamaktadır.
Kararın ilgili bölümünde görüldüğü
gibi "Başkanlar Kurulumuzun
görüşü, DİSK’i toplum karşısında
itibarsızlaştırmayı hedef alan bir
faaliyete zemin hazırladığı, DİSK’e
ve DİSK yöneticilerine karşı yalan
ve manipülasyonlarla dolu bir
kara propagandanın yürütülmesine destek olduğu, diyalog çabaları sürerken dahi bu tutumunu
ısrarla sürdürdüğü için, bahsi geçen kişinin yeniden işe alınmasının
uygun olmadığı yönündedir" deniliyor.
Yani DİSK Başkanlar Kurulu
Oya Baydak’ın işten atılmasını
desteklemektedir. Bu bizim zaten
bildiğimiz bir gerçekti ve Oya Bay-

dak bu nedenle DİSK önünde direnişe
başladı. Çünkü bugün DİSK demek
GENEL İŞ demektir. Öncelikle
DİSK’in ekonomik işleyişi ve
DİSK’in giderlerinin Genel İş tarafından karşılanması, öte yandan DİSK
içindeki en çok üyeye sahip sendika
olması nedeniyle DİSK = GENELİŞ’tir. Zaten yakın zamanda yapılanlar
da bunu kanıtlamaktadır. Örneğin
Genel-İş Bölge Başkanlıklarını kapatıp işten çıkartma kararı almıştır.
Bölge başkanlarından Mehmet Karagöz kararı kabul etmeyerek direnmiş, açlık grevi yapmıştır. Bulunan
çözüm ise Mehmet Karagöz’ü DİSK
bölge temsilcisi yapıp aynı maaşla
çalıştırmak, maaşını da Genel-İş’in
ödemesi olmuştur. Ya da Dev Sağlık-İş üyesi işçiler Genel-İş’e geçirilerek şu anki Genel-İş yönetimine
muhalif olanların seçimleri kaybetmeleri sağlanmıştır. Bunun karşılığında Dev- Sağlık İş’in başkanı DİSK

Genel Sekreteri yapılmıştır. Başka
ne anlaşmalar yapılmıştır göreceğiz.
Direniş bu nedenle DİSK önünde
yapılmaktadır.
Ama zaten sorun direnişin nerede,
neden yapıldığı değildir. Sorun
DİSK’in çürümüş, işçiye düşmanlaşmış yöneticilerindedir. Bu kafa
yapısı tekrar tarihi tersyüz etmeye
çalışmaktadır. Bir sendikanın işçisini
işten çıkartıp çıkartamayacağına dair
tek bir cümle yoktur. Oya Baydak
neden direnmektedir? Tek bir cümle yoktur. Oya Baydak ve devrimciler linç edilmiş bu konuda tek
bir cümle yoktur. Direnen işçi Oya
Baydak ve devrimcilere tek destek
olan sendika NAKLİYAT -İŞ tir.
Herhalde onu da artık DİSK’ten atarlar. Çünkü çözümleri budur. Yani
DİSK Başkanlar Kurulu direnen işçileri linç edilebilir, devrimciler linç
edilebilir diyor. Ondan sonra da bize
karşı kara propaganda yürütülüyor

NAKLİYAT İŞ: Sendikamızın Eleştiri ve Önerileri Dikkate
Alınmadan Yayınlanan DİSK Başkanlar Kurulu
Sonuç Bildirgesine Katılmıyoruz
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu ve Genel Sekreteri
Hacı Altaş, DİSK Genel Yönetim Kuruluna bir yazı göndererek DİSK Başkanlar Kurulunun toplantı sonuç bildirgesine katılmadıklarını açıkladılar.
Nakliyat-İş yöneticileri yaptıkları
açıklamada "(.....) Eleştiri ve önerilerimizin hiçbiri dikkate alınmamış, açıklamadan önce sendikamıza bilgi verilmemiş, DİSK’teki teammüller bir yana
itilerek keyfi bir biçimde sonuç bildirgesinde kamuoyuna açıklanmıştır" dedi.
Sonuç bildirgesindeki DİSK Genel
Merkezi önünde 2.5 aydan beri devam
eden eylemle ilgili değerlendirmelere
ve kararlara katılmadıklarını belirten
Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Hacı Altaş
açıklamanın devamında
"Bu sorunun çözümü ile ilgili oluşturulan Komisyon Raporu yok sayılmaktadIr. Bu işleyiş açısından da doğru
değildir. Komisyon raporu hakkında

Başkanlar Kurulunun görüşü nedir?
Komisyon raporu değerlendirilir,
eleştirilebilir elbette ama yok sayılamaz.
Komisyon üyeleri bu göreve kendi talepleri ile gelmedi, Başkanlar Kurulu
tarafından belirlendi. Komisyon DISK
Yönetimi ile ya da Başkanlar Kurulunun her üyesi ile aynı düşünmek zorunda değildir.
DİSK Yönetimi bu soruna yaklaşımda
objektif davranmamakta, karar alamamaktadır. Subjektif değerlendirmelerle
karar alınmakta, bu da sorunu çözmemektedir.
Komisyon raporu, DİSK Genel Merkezi
önünde 2,5 aydan beri devam eden ve
sonuçları ortada olan eylemle ilgili sorunu
çözmeye yönelik önerler içermektedir.
Genel Yönetim Kurulunu DİSKin
Sonuç Bildirgesinin açıklanması yöntemi
ile ilgili ortak hukukuna, teamüllere
uygun davranmaya çağırıyoruz" denildi.

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

diyorlar. Bizim bir şey yapmamıza
gerek yok ki. Siz zaten kendinize
vuruyorsunuz.
DİSK Yönetimine karşı yapılan
bir kara propaganda yoktur. Yüzlerindeki maske düşürülmektedir. Olan
sadece budur.
- Beşiktaş Belediyesi kendi şirketi
BELTAŞ’ı kapatıp işçileri taşerona
geçirme kararı aldı. Genel-İş Sendikası kadro hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz diyerek direniş başlattı. İnternetten o dönemin görüntülerini
izleyin. Remzi Çalışkan’ın, Kani
Beko’nun açıklamalarını izleyin.
Mangalda kül bırakmadılar. Peki sonuç ne oldu? İşçiler taşerona geçirildi, direniş bitirildi.
-Şişli Belediyesi’nde açıkça Belediye Başkanıyla işbirliği yaptılar.
Halen de yapmaya devam ediyorlar.
-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde
işçileri satıp grev yapamadılar. İşçiler
direnmeye hazır oldukları halde grevi
sattılar. Sonra da işçilerden dayak
yediler.
- DİSK Başkanlar Kurulu bilinçli
olarak yine sapla samanı karıştırmaktadır. Oya Baydak’ın direnişiyle
Devrimci İşçi Hareketi’nin yer talebi
karıştırılmaktadır. Merak etmeyin,
DİH sözünü açıkça söylemiştir ve
söylemektedir. Sizin kara propaganda
dediğiniz budur. DİH’in gerçekleri
söylemesidir. Ne ilişkisi vardır? DİH
DİSK’e başvuru yapıp yer istedi diye
işten atılan işçiler direnemez mi?
Peki daha Başkanlar Kurulunuzda
tartışılıp karar verilmemiş bir dilekçeyi internet ortamında açıklamayı,
yaymayı, dağıtmayı ahlaki açıdan
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimin

böyle bir yetkisi var? Bu başvuru
DİSK’in kurumsal kimliğine yapılmıştır. Kurumun tartışıp karar vermediği bir başvuruyu nasıl demagoji
malzemesi yaparsınız? Kaldı ki bizim
açımızdan teferruattır ama Oya Baydak DİH’in başvurusundan önce işten
çıkartılmış ve direniş kararı almıştır.
Direnmeye karar vermesi de gayet
doğaldır. Siz pek bilmezsiniz ama
Oya Baydak işten atılmış bir işçidir.
Ve her işçinin direnme hakkı vardır.
DİSK Başkanlar Kurulu utanmazca bu direnme hakkını kabul
ediyor ama direnişin koşullarını,
şartlarını da ben belirlerim diyor.
Direnmek demokratik bir haktır ama
benim kapımda direnme diyor. Meğer
DİSK Başkanlar Kurulu hepten bilirkişilerden oluşuyormuş. Direnme
hakkını kabul ediyorlar, aynı zamanda
direnişin nerede nasıl yapılacağını
da kendileri belirliyorlar. Kendilerine
karşı yapılan direnişin nerede, nasıl
yapılacağını da kendileri belirliyor.
Aynı utanmazlık Oya Baydak’ın
direnişini tanımlarken de karşımıza
çıkıyor. Daha baştan hak alma eylemi
niteliğini taşımamakta imiş. Ya ne
niteliğini taşımaktadır? Elbette direnişin talepleri süreç içinde değişmiş
ve gelişmiştir. BU BİR SONUÇTUR
VE BU SONUCU YARATAN SİZLERSİNİZ. Siz linç saldırısı örgütleyip yapana kadar direnişin talebi
Oya Baydak’ın işe geri alınması idi.
Siz linç saldırısı örgütleyip Oya Baydak ve 20 devrimciyi yaraladıktan
sonra talep elbette değişmiştir.
ÇÜNKÜ; SİZ LİNÇ SALDIRISIYLA İŞÇİ VE DEVRİMCİ DÜŞMANLIĞI TESCİLLENMİŞ DU-

Direnen Sarıyer İşçileri Sürekli Saldırı Altındalar

İşte CHP’nin Gerçek Yüzü!

Direnen Sarıyer Belediye İşçileri 19 Eylül’de bir
açıklama yaparak, saldırıya uğrayan işçilere destek çağrısında bulundu. Açıklamada: “CHP il merkez önünde
yaşadıkları saldırıyı protesto eden ve direnişlerine devam
eden Sarıyer Belediye işçileri CHP ve Sarıyer Belediye
Başkanının emri ile sürekli polis saldırısına uğruyorlar.
Bu saldırıları püskürtmek için direnen işçilerden Önder
Atbaş üç yerden bıçaklanmıştı. İşçi Güven Darcanlı’nın

RUMDASINIZ.
SİZİN GİBİ İŞÇİ DÜŞMANLARININ, DEVRİMCİ DÜŞMANLARININ DİSK’TE YERİ YOKTUR.
DİSKİ VAR EDEN DEVRİMCİ İŞÇİLERİN MÜCADELESİDİR. HEM
DE AYNEN BUGÜN OLDUĞU
GİBİ DİSK YÖNETİMLERİNE
RAĞMEN VERDİKLERİ MÜCADELEYLE DİSK BUGÜNE GELMİŞTİR. O ÇOK ÖVÜNDÜĞÜNÜZ
15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ DİSK
YÖNETİMİNİN DİRENİŞİ BIRAKIN ÇAĞRILARINA DEVRİMCİ
İŞÇİLERİN UYMAMASIYLA YARATILMIŞTIR.
Bu nedenle siz işçi düşmanları
istifa edeceksiniz.
İŞÇİLER, HALKIMIZ:
DİSK’i zayıflatan direniş değil
DİSK’in başına çöreklenmiş, zerre
kadar işçi sınıfı mücadelesi derdi olmayan patron sendikacılarıdır. O kadar patronlaşmışlardır ki artık faşizmle, patronlarla aynı dili kullanıyorlar. Çünkü beyinleri onların beyni
gibi çalışıyor. Direnin ama benim
kurallarıma göre direnin diyorlar.
Faşizm de böyle demiyor mu? Direnenlere ve devrimcilere karşı linç
saldırıları örgütlüyorlar. Faşizm de
böyle yapmıyor mu?
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Oya Baydak’ın ve devrimcilerin
haklı direnişine destek olun. Oya
Baydak ve devrimciler tüm işçi sınıfı
için, tüm halk için direniyor.
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ

eşinin bu saldırılar sonucu parmağı kırılmış, kolu alçıya
alınmıştır. Yaralı işçiler ve aileleri polis saldırısı sonunda
yerlerde sürüklendi. Güven Darcanlı’ nın eşi astım krizi
geçirince hastaneye kaldırıldı. İşi, ekmeği için 130
gündür direnen 5 işçiye CHP‘nin bayram ikramiyesi işte
budur. Ancak unutulmamalıdır; bu saldırıların, bu işçi
düşmanlığının, hırsızlığın, arsızlığın hesabı sorulur! Kahrolsun işçi düşmanları! İşçilere saldıran CHP ve Sarıyer
Belediye Başkanı halka hesap verecek! Emekçileri, halkımızı CHP İstanbul il binası önüne direnen ve saldırıya
uğrayan işçilere sahip çıkmaya çağırıyoruz” denildi.

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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İŞİM, EKMEĞİM, ONURUM İÇİN DİRENİŞİMİ YÜKSELTİYORUM
AÇLIK GREVİNE BAŞLIYORUM
LİNÇ SALDIRISI TEHDİDİNE AÇLIK GREVİMLE CEVAP VERİYORUM

BÜTÜN SORUMLULUK DiSK YÖNETiMiNE AiTTiR!
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2 ayı aşkın süredir DİSK önünde
direniyorum. Talebim işe iademin
yapılmasıdır. Keyfi olarak, devrimcilerle dostluk yaptığım için Genelİş tarafından işten atıldım. İşten atılmam haksız ve gayrimeşrudur. Bu
nedenle direniyorum. Çünkü işçilerin
hakkını korumakla yükümlü bir sendika işçisini işten atamaz. Belki yasalara göre işten atma hakkı vardır
ama unutmayalım ki bu yasalar
patronların yasalarıdır, bizim değil.
Direnişim boyunca DİSK ve
Genel-İş Sendikası’nın bütün saldırılarını yaşadım. Yalan, demagoji,
maddi durumumun araştırılması gibi
her şey yapıldı. Bir şey bulamadılar,
yapamadılar.
Son olarak da linç örgütlediler.
Bana ve benimle birlikte 20 kadar
devrimci işçiye linç saldırısı yapıldı.
Diyarbakır, Mersin, İzmir ve
Ankara’dan getirilen linç güruhu bize
öldüresiye saldırdılar. Ölüm olmaması
şanstır. Bu linç saldırısının ölüm olmadan sonuçlanması devrimcilerin
sorumlu davranıp şiddet kullanmamaları ve sadece kendilerini korumalarıdır.
Ama bu DİSK yönetimine yetmedi. Yeni bir linç örgütlüyorlar.
DİSK Başkanlar Kurulu bana direnişi bitirmem için 30 Eylül’e kadar süre verdi.
Bu nasıl bir acizliktir? Bana resmen direnme, teslim ol diyorlar.
DİSK yönetimi kendilerine karşı yaptığım direnişi nasıl yapacağıma karar
veriyor. DİSK’in önünde direnme,
çadır açma diyorlar. Aslında faşizmin,
patronların dilini kullanıyorlar.
Boşuna
uğraşıyorsunuz.
Suçlusunuz. Devrimci kanı döktünüz, işçi kanı döktünüz.
Demokrasiden zerre kadar anlamadığınızı kendi iç işleyişinizde de
gördük. Bir ay önceki Başkanlar
Kurulunda bir komisyon oluşturdular
ve benim direnişimle ilgili rapor hazırlamasını istediler; sorunun çözümü
için. Rapor istedikleri gibi çıkmadı.

Şimdi de raporu açıklamıyorlar.
Bu raporu yok etmek istediler.
Son yapılan Başkanlar Kurulu
toplantısında başta Kani Beko,
Remzi Çalışkan, Arzu Çerkezoğlu,
Dev Maden-Sen Başkanı Tayfun
Görgün, Birleşik Metal-İş Başkanı
Adnan Serdaroğlu olmak üzere
arabulucu komisyonun raporunu
ortadan kaldırmayı ve yazılı bir
belge bırakmamayı tartıştırdılar.
Ama ne çare ki raporu hazırlayanlar da bir kopya mevcut ve şimdi
raporu yok edemiyorlar. İşte DİSK
ve Genel-İş yönetiminin demokrasi
anlayışı bu. Kendi raporlarına bile
saygıları yok.
AÇIKLAYIN!
Yok Etmeye Çalıştığınız
Raporu Açıklayın!
Neyi Gizlediğinizi Açıklayın!
İşçi Simsarlığını İş Edinen,
İşçilerin Sömürülmesine Ortak Olan,
Paravan Görevi Yürüten Üstelikte
Bunu Devrimci Tanımlamalarının
Arkasına Saklanarak Yapan Bu Patron
Sendikacıları; İşçilere ve Devrimcilere
Saldırmayı Kendilerine Görev
Edinmişler.
Başta Kürt Halkının Acıları ve
Bedellerinin Arkasına Sığınarak,
Barış Propagandasını Kendilerine
Alet Ederek İktidar Hırslarını, Lüks
Zaaflarını ve İşçi Düşmanlıklarını
Gizliyorlar. Ama Gerçekler Net ve
Ortadadır.
İşçilerin hangi sorunlarını dikkate
alarak hangi sonuç alıcı direnişleri
yaptınız!
Soma’da katledilen işçilerin davasına tekiniz bile sahip çıkmazken
Türkiye’nin değişik illerinden 300
işçiyi toplayıp benim direnişime saldırdınız.
Linç ettiniz, direnişim boyunca
yalan ve çarpıtmalarla direnişime ve
şahsıma, devrimcilere saldırdınız,
DİSK’e silahlı adam gönderip beni
tehdit ettiniz, küfür ve hakaretlerle
yıldırmaya çalıştınız. Bunları yaparken de basını yalanlarla yönlendir-

meye çalıştınız. Gerçekleri çarpıtarak
herkesi, kurumları, DKÖ’leri yanıltmaya çalıştınız.
Ne için? İşi için direnen bir işçinin direnişini kırmak için.
İşçiler, halkımız;
DİSK Başkanlar Kurulu yeni bir
linç saldırısı örgütleme derdindedir.
İzin vermeyeceğim. Direnişimi yükseltiyorum.
BUGÜNDEN İTİBAREN DİRENİŞİMİ, DİABET HASTASI
OLMAMA RAĞMEN, AÇLIK
GREVİNE ÇEVİRİYORUM. ARTIK AÇLIĞIM KONUŞACAK.
HADİ GELİN LİNÇ EDİN. AÇ
VE HASTA BİR KADINI LİNÇ
EDİN. SİZE BU YAKIŞIR. BİZE
DE DİRENMEK.
Bugünden itibaren can güvenliğimden DİSK Başkanlar Kurulu başta
olmak üzere Kani Beko, Remzi
Çalışkan ve Arzu Çerkezoğlu sorumludur.
DİSK ve Genel-İş Genel Merkez
yöneticileri sorumludur.
Bu benim iş ve onur davamdır.
İşim ve onurum için direneceğim.
Her türlü bedeli göze alarak direneceğim. Haklıyım ve biliyorum ki
haklı olanlar her zaman kazanırlar.
Kahrolsun işçi simsarı patron
sendikacıları !
Yaşasın onurlu direnişimiz !
İşim ve onurum için açlık direnişindeyim !
İşçiyiz haklıyız kazanacağız !

Direnen DİSK Genel-İş
İşçisi Oya Baydak

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

Hatice Öğretmeni Yalnız Bırakmayacağız!
Hatice Yüksel in direnişi devam
ediyor. Ülkenin farklı şehirlerinde
bu direnişle dayanışma büyüyor.

Avcılar: Kamu Emekçileri, Trabzon Araklı’ya sürgün edilen Hatice
Yüksel’in gerçek görev yerine iade
edilmesi için masa açarak imza topladılar. 10 Eylül’de, İstanbul Avcılar’da açılan masada, halka Hatice
Öğretmenin yaşadığı adaletsizlik anlatılarak imza toplandı.
Hakkını aradığı için sürgün edilen
Öğretmen Hatice Yüksel’e sahip çıkmak için 12 Eylül’de İstanbul Avcılar
Marmara Caddesi’nde Kamu Emekçileri Cepheliler bildiri dağıtarak
“Hatice Yüksel Yalnız Değildir” diye
haykırdılar.
Bildiri dağıtımına sivil polisler
engel olmaya çalıştılarsa da, KEC
liler masalarını kurup çalışmalarına
devam ettiler.

Gebze: Gebze Kamu Emekçileri,
11 Eylül’de, Hatice Yüksel Öğretmenin hukuksuz olarak sürgün edilmesi kararının derhal durdurulması
için, Gebze Kent Meydanı’nda imza
masası açtı. Sürgün kararının hu-

kuksuzluğu anlatılarak 63 tane imza
toplandı, 80 tane bildiri dağıtımı yapıldı. Gebze’de de polis saldırısı gerçekleşti. Polis tarafından “örgütsel
propaganda yapıldığına dair şikâyetlerin olduğu” söylenerek çevredeki
kitle kışkırtıldı. Polislerin yaptığı
saldırı oradaki halka teşhir edildi ve
polisin kışkırtması boşa çıkartıldı.

ğil mi?’ diye sordu. ‘Hayır, Kamu
Emekçileri Cephesi’ denildiğinde,
üzülerek ‘sendika neden bir şey yapmıyor?’ dedi. Kamu Emekçileri Cepheliler, 15 Eylül’de İzmir Karşıyaka’da Hatice Yüksel’in sürgün kararının kaldırılması için masa açmaya
devam etti. 2 saat açık kalan masada
yaklaşık 140 imza toplandı.

ADANA: Adana’da Kamu Emek-

ESKİŞEHİR: 14 Eylül’de Hatice

çileri Cephesi, 16 Eylül’de, İnönü
Parkında; Hatice Yüksel’e destek olmak için açılan masada, 1 saat boyunca, 60 adet bildiri dağıttı, 85 tane
imza topladı.

Yüksel, günlerdir yaşadığı işkencelerle, gözaltılarla ve ifade özgürlüğünün engellenmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Öncesinde yaptığı
basın açıklamasında, polisin ‘güvenlik’ yalanıyla bizlere işkence yaptığını,
onlar karışmadığında zaten herhangi
olumsuz bir durum yaşanmadığını
anlattı. Ardından Eskişehir Kamu
Emekçileri Cephesi adına konuşan
Nuriye Gülmen; AKP’nin, emperyalizmden aldığı icazetle halka karşı
savaşını yükselttiğini, bunun en somut
örneklerinden birinin Cizre’de olduğunu ifade ederek; bu saldırılara
karşı direnmek gerektiğini ve Hatice
öğretmenin direnişiyle ve masa açma
hakkını kazanmasıyla bunu gösterdiğini vurguladı.

İZMİR:

Kamu Emekçileri Cepheliler, 11 Eylül’de İzmir Konak Kemeraltı girişinde, Hatice Yüksel’in
sürgün kararının geri alınması için
imza masası açtılar. Yaklaşık iki saat
açılan imza masasında 100 civarında
imza toplandı. Kamu Emekçileri
Cephesi; 13 Eylül’de de, Konak Kemeraltı girişinde eylem düzenledi.
Eylem, izleyenler tarafından alkışlarla
desteklendi. Durup dinleyenler sloganlara eşlik etti. Eylem sonunda
emekli bir öğretmen ‘Eğitim-Sen de-

Kamu Emekçileri Cephesi
Tekne Turu Düzenledi
İzmir Kamu Emekçileri Cepheliler 12 Eylül’de
Aydın Güzelçamlı’da tekne gezisi düzenledi. Sabah
Güzelçamlı’dan kalkan tekne, koyları gezdi ve denize
girildi. Yapılan konuşmada birlikte olmanın önemine
vurgu yapıldı. Hatice Yüksel’in direnişinin yeni dönemi
hakkında bilgi verildi ve 13 Eylül’de Konak’ta yapılacak
destek eylemine çağrı yapıldı. Öğle yemeğinden sonra
hep beraber türküler söylendi ve halay çekildi. Yapılan
sohbetlerin ardından gezi sona erdi. Geziye 45 kişi katıldı.
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Çocukların Dünyası Zenginliktir.
Biz Bu Zenginliği Daha da
Büyüteceğiz!
Gönüllü Eğitim Topluluğu’nun Gazi PSAKD’de
çocuklara yönelik düzenlediği faaliyetler devam ediyor. 10 Eylül’de çocuklarla
heykel yapımına devam
edildi. 17 Eylül’de ise çocukların isteği üzerine çizgi
film izletildi. Film gösterimine bazı velilerde katıldı.

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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Katledilişinin
21. Yılında,
Elmas Yalçın’ı
Anıyoruz!

ODTÜ Emekçi Meclisi İşyeri
Temsilciliği Seçim Yaptı
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Ankara’da ODTÜ çalışan taşeron işçilerinin oluşturduğu Emekçi Meclisi, bir süre önce DİSK Genel-İş
Sendikasına üye olmuşlardı. Sendikaya üye olan işçiler, sendikanın yetki almasının ardından, işyeri temsilcilerini belirlemek için işyerinde seçim yaptı. 16
Eylül’de sabah 09.00’dan akşam 19.00’a kadar süren
ve 2 listenin oluştuğu seçimde, Emekçi Meclisi’nin
belirlediği 6 kişilik liste seçimi kazandı. Yine aynı
işyerinde bugün toplu sözleşme görüşmelerine başlandı. Temser Şirketi ile On İş Şirketi’nde toplu sözleşmeye oturacak olan işçiler, 20 yıllık çalışanı da bir yıllık
çalışanı da aynı ücreti alıyor. Bin liraya çalışan işçiler
yüzde 80 zam istiyor. Ekim ayında toplu sözleşmeye
oturacak olan işçiler, emekçi meclisinin gücüne inanıyor.

Faaliyetlerimizin
Engellenmesine
İzin Vermeyeceğiz!
Maltepe Belediyesi Emekçi Meclisi olarak, 29 Ağustos
2015 tarihinde, “İş Güvencesi” konulu bir panel düzenlemek için Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür
Merkezi’ne dilekçe ile başvuruda bulunduk. Başvurumuza
cevap olumlu oldu ve Kültür Merkezi, tarafımıza tahsis
edildi.
Panelin düzenleneceği tarihten 2 gün öncesine kadar
herhangi bir sorun yokken, 27 Ağustos günü, CHP ilçe
yönetiminden telefonlar gelmeye başladı. Bu telefonlarda
söylenen, aslında ‘aba altından sopa göstermekti.’ ‘İşten
atılan Sarıyer Belediyesi işçilerinin panele gelip, CHP
aleyhine konuşacakları’ duyumunu almışlar. Sanki CHP’li
Sarıyer Belediyesi, işçilerini işten atmamış da işçiler
iftira atıyor. CHP’li bir belediyenin haksız yere işten
attığı işçilerin, bu haksızlığı yine CHP’li bir belediyenin
kültür merkezinde dile getirmeleri, CHP’nin yönetim
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Elmas Yalçın, 28 Eylül
1994 tarihinde, yoldaşları
Fuat Erdoğan ve İsmet Erdoğan ile birlikte oturduğu
Arzum Kafe’de, katil polisler tarafından infaz edildi.
Kamu emekçilerinin örgütlü gücüne kavuşması
için kesintisiz mücadele eden, BEM-SEN Başkanlığı
dâhil sayısız görev üstlenen Elmas Yalçın’ı, katledilişinin
21. yılında mezarı başında anıyoruz.
Elmas Yalçın Ölümsüzdür!
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Tarih: 27 Eylül 2015-Pazar
Yer: Helvacıdede Mezarlığı-Feriköy
Saat: 12.30
Kamu Emekçileri Cephesi
İletişim:2015.kamuemekcilericephesi.net
kamuemekcileri2014@gmail.com
facebook/emekcimeclisi

kademesini korkutmuştur. Ve bu korkularının sonucu
olarak da Kültür Merkezi’ni vermekten vazgeçmişlerdi.Panelde bir düğün salonunda yapılmıştır.
Her mitinginde, seçim çalışmalarında; “taşeron çalışmaya karşı olduklarını, asgari ücreti bilmem kaç liraya
çıkaracaklarını” söyleyen, demokratlık konu olunca mangalda kül bırakmayan CHP; kendi işçilerini işten atmış,
bu da yetmemiş, çetevari yöntemlerle işçilere saldırmıştır.
CHP ve Maltepe Belediyesi yönetimi, Sarıyer Belediyesi işçilerinin, uğradıkları haksızlığı, hukuksuzluğu
anlatmalarından korkacağına; Sarıyer Belediyesi işçilerini
işe geri almalı, haklarını iade etmelidir. Sarıyer Belediyesi’nin suçuna ortak olmamalıdır.
Buradan Maltepe Belediyesi ve CHP yönetimine sesleniyoruz. Emekçi Meclisi’mizin faaliyetlerinin bir daha
engellenmesi durumunda; aynı direnişi ve eylemleri,
kendi kapınızın önünde bulabilirsiniz.
İşten Atılan Sarıyer Belediyesi İşçileri, İşe Geri
Alınsın! Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Kamu Emekçileri Meclisleri
18 Eylül 2015

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

Evlatlarımıza İşkence Yapmaktan Vazgeçin

Çift Kelepçe İşkencesine Son!

Kırıklar Hapishanesinde kalan tutsakların tedavi hakkı ikinci kelepçe dayatmasıyla gasp ediliyor. Yıllardır hastaneye tek kelepçeli giden evlatlarımıza
bundan 2 ay önce ikinci kelepçe uygulaması dayatılmaya başlandı.
Özgür Tutsaklarımızdan Fikret
Kara’nın gönderdiği mektupta durum
şöyle tarif ediliyor: “… İkinci kelepçe
ile askerlere bağlanmayı kabul etmeyen
tüm tutsakların muayene olma-test yaptırma-ilaç alma hakları engelleniyor.
Zaten kelepçeli olduğumuz halde ve
kollarımıza asker girdiği halde, beşaltı silahlı askerin-uzman çavuşun ortasında getirilip-götürüldüğümüz halde,
ikinci bir kelepçe ile bu kez askerlere
bağlamayı dayatıyorlar, bunu kabul etmeyince de doktorların olduğu bölüme
götürmüyorlar. Bu onur kırıcı, ahlak
ve akıl dışı dayatmaya karşı direnecek,
tedavi hakkımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz elbette…”
Hapishane idaresiyle görüşen tutsaklara hapishane idaresi ” konunun
bizimle ilgisi yok, yeni gelen jandarma
komutanı böyle istiyor” şeklinde bir

cevap vermiştir.
14 Eylül tarihinde Kırıklar 2 No’lu
F Tipi Hapishanesinde kalmakta olan
Özgür Tutsak Ufuk Keskin gönderdiği
mektupta, 8 Eylül tarihinde yaşanan bir
olayı anlatmıştır : “… Erdal’la hastaneye
gittik. Erdal’ı poliklinikten nezarethaneye
kadar döverek sürükleyerek getirdiler.
5. katın merdivenlerinden önden bir
kişi kelepçelerinden tutarak çekiyor, komutan tekmeliyor, vuruyor. Aynı gün
acilden Erdal’a işkence raporu aldık.
2 gün sonra Erdal yine hastaneye gitti,
yine saldırıya uğradı. Sizlere ulaştırmak
için işkence raporunun örneğini istedik.
1. müdür verdirtmiyormuş, ayrıca onun
için de suç duyurusunda bulunduk, tedavilerimizi yoğun şekilde engelliyorlar… iğneler için kullandığım dezenfektanı dahi 1. müdür yasaklamış ‘yanıcı’
olduğu gerekçesiyle…”
Kırıklar 2 No’lu F Tipi Hapishanesi
Müdürü Ali İhsan ÇETİNDERE, Kırıklar
1 No’lu F Tipi Hapishanesi Müdürü
Recep GÜVEN, İnfaz savcısı Talat KURUTAN ve jandarma komutanlığı, tutsakların tedavi hakkını gasp etmekten

derhal vazgeçmelidir! Şunu herkes bilmelidir ki yıllardır sayısız komutan, müdür, bakan, gardiyan, başgardiyan geldi
geçti. Her yeni gelen kendini kanıtlamak
için önce evlatlarımıza saldırı politikaları
uygulamaya çalıştı. Her saldırı evlatlarımızın onur mücadelesine, özgür tutsaklık gelenekleriyle örülmüş duvarlara
çarpıp paramparça oldu. Biz onların ağzından defalarca kez “bu da boyunun
ölçüsünü yakında alır, merak etmeyin”
cümlesini duyduk. Ve her defasında evlatlarımız haklı çıktı.
Kırıklar hapishane müdürü, jandarma
komutanı, AKP’ye yaranmaya çalışan
tüm sorumlular sizlere sesleniyoruz: evlatlarımızın sağlığı, onuru sizin kademe
atlama hırslarınız, faşist düşünceleriniz
uğruna feda edilemeyecek kadar değerlidir. Sizin gibi sayısız müdür, komutan
geldi geçti. Yıllardır hanginizin daha
faşist olduğunu kanıtlamak için yarışıyorsunuz. Hepiniz birbirinizden faşistsiniz
boşuna yarışmayın. Evlatlarımıza işkence
yapmaktan vazgeçin.
TAYAD’lı Aileler
19 Eyül 2015

Sayı: 488

Yürüyüş
27 Eylül
2015

Baskılarınız ne evlatlarımızı ne de bizleri
yıldıramaz. Sürgün sevkle Bolu Hapishanesine gönderilen evlatlarımızın başına gelecek her şeyden 1.Müdür A.Şeref
Gül sorumludur. Buradan bir kez daha
tüm sorumluları uyarıyoruz evlatlarımızın saçının teline zarar
gelirse iki elimiz yakanızda olacaktır" denildi.

Sürgün Sevklerle, İşkencelerle
Evlatlarımızı Teslim Alamayacaksınız!
TAYAD'lı Aileler 20 Eylül'de sürgün sevklerle ilgili bir
açıklama yaptı. Açıklamada: "15 Eylül'de Silivri 2'nolu Hapishanesi’nden, Bolu F tipi Hapishanesine keyfi bir şekilde
sürgün edilen; Mustafa Koçak, Çağdaş Aydoğdu ve İsmail
Korkmaz Silivri Hapishanesi’nden Bolu Hapishanesine götürülürken işkence görmüş, bu işkence Bolu F tipi Hapishanesi’nde de devam etmiştir.
Bolu Hapishanesine girdiklerinde üç gün boyunca kapı
altında bekletilerek hücrelerine verilemeyen evlatlarımız
burada işkenceye maruz kalmışlardır. Hücrelerine verildikten
sonra da evlatlarımıza işkence yapılmaya devam edilmiştir.
Anma yapılıyor yalanıyla, evlatlarımızın hücrelerine gelen
15 gardiyan ve hapishane müdürü evlatlarımızın ellerini
arkadan kelepçeleyerek yere yatırmış ‘siz buraya geleli daha
iki gün oldu ne ortalığı karıştırıyorsunuz’ diyerek evlatlarımızdan
Mustafa Koçak'a tokat atmıştır. Bizler TAYAD’LI Aileler
olarak buradan Bolu Hapishane müdürünü uyarıyoruz. O pis
kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çek, aksi takdirde senin
o elinin cezasız kalmayacağını bil.
Evlatlarımıza işkence yapmaktan ve yaptırmaktan vazgeç.

Cizre Katliamını Resim Sergisiyle Teşhir Ettik
TAYAD’lı Aileler 20 Eylül’de Çayan Mahallesi, Sokulu Caddesinde Cizre katliamını teşhir etmek için masa ve resim sergisi açtı.
13.00’dan 19.30’a kadar resim sergisi ve masa açık kaldı. Sergide
halka Cizre’de yaşananlar anlatıldı.

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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Devrimci Tutsaklara, Güvenlik Tedbirleri Adı Altında
İnsanlık Onuruyla Bağdaşmayacak Uygulamalar Yapılıyor

Çift Kelepçe İşkencesine Dur Diyelim!
TAYAD’lı Aileler

Sayı: 488

Yürüyüş
27 Eylül
2015
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TAYAD’lı Aileler olarak Kırıklar
1 ve 2 No’lu F Tipi Hapishanelerinde hastaneye götürülürken ikinci bir
kelepçeyle jandarmaya bağlanan tutsaklara yapılan çift kelepçe işkencesine karşı tüm halkımızı, aydınlarımızı
evlatlarımızın onuruna yapılan bu
saldırıya karşı çıkmaya ve Adalet
Bakanlığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına faks, dilekçe ve E- posta
göndermeye davet ediyoruz. Göndereceğizin adresler ve dilekçe örneği
aşağıda mevcuttur. Bu dilekçe, gönderilecek yere göre başlığı:
“T.C. ADALET BAKANLIĞINA/
ANKARA veya T.C. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA/İZMİR”
olarak değiştirilebilir.
TAYAD’lı Aileler
***
T.C. ADALET BAKANLIĞINA,
ANKARA
Bir süredir İzmir Kırıklar Hapishanesinde insanlık onuruna yakışmayacak bir uygulama yapılmaktadır.
Tutsakların hastaneye sevki sırasında
çift kelepçe takılmaktadır. Birinci kelepçe tutsakların iki eline takılmakta,
ikinci kelepçenin bir tarafı tutukluya
ikincisi ise jandarmaya takılmaktadır.
Yıllardır tutsaklar çeşitli hastalıklarından kaynaklı hastaneye gidip gelmektedir. Yıllardır da tek kelepçeyle
götürülmüştür ve hiçbir sorun yaşanmamıştır. Şimdi ne olmuştur da ikinci bir kelepçe takılmaktadır? Güvenlik
tedbirleri adı altında insanlık onuruyla bağdaşmayacak uygulamalar yapılması anayasal koruma altında olan
tutuklu hak ve hürriyetlerinin gasp
edilmesidir. Tutsaklar yıllarca tedavi
hakları için mücadele etmişler ve gasp
edilmeye çalışılan tedavi olma haklarını kendileri kazanmışlardır. Kırıklar
Hapishanesi yönetimi, infaz savcılığı,
ceza infaz komutanlığı, çift kelepçe uygulamasını kabul etmeyen tutsakların
tedavi olma hakkını gasp etmektedir.

Tedavi olma hakkı bir takım
jandarma komutanlarının keyfine bağlı olamaz. Kırıklar 1 ve 2 No’lu Hapishanesi’nde çift kelepçeyi kabul etmeyen Ufuk Keskin, Fikret Kara, Sadık Çelik, Arif Pelit, Emre Sarıgül, Erdal Berk‘in tedavi hakları engellenmiş,
jandarma komutanı tarafından işkencelerle hapishaneye geri götürülmüştür. Çift kelepçe uygulaması insanlık
onuruna aykırıdır, işkencedir. Hiçbir işkence güvenlik gerekçesiyle açıklanamaz. Tutsakların sağlığı bakanlığınızın sorumluluk alanındadır. Bu keyfi uygulamanın sonlandırılması ve sorumlular hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını ve gasp edilen tedavi hakkının derhal geri verilmesini
ve çift kelepçe işkencesine son verilmesini istiyorum.
Adres:
İsim-Soyisim:
İmza:
***
Gönderilecek Adres ve Mailler
1- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

Faks: 0232 435 04 37,
Tel: 0232 411 20 00
E- Posta: izmircbs@adalet.gov.tr
Adres: İzmir Adalet Sarayı,
Bayraklı / İZMİR
2- Adalet Bakanlığı:
Faks:90 312 419 33 70
Tel: 0312 417 77 70
E- Posta: info@adalet.gov.tr
Adres: T.C. Adalet Bakanlığı,
Ankara
3- Kırıklar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi:
Faks: 0232 427 12 12
Tel: 0232 427 12 11
Adres: Kırıklar 1 No’lu Hapishanesi,
İzmir
4- Kırıklar 2 No’lu F Tipi Hapishanesi:
Faks: 0232 427 11 86
Tel: 0232 427 11 85
Adres: Kırıklar 2 No’lu Hapishanesi,
İzmir

ÖZGÜR TUTSAKLARA YAPILAN ÇİFT KELEPÇE
İŞKENCESİNE KARŞI DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
ADALET BAKANLIĞI’NA VE SAVCILIĞA DİLEKÇE,
FAKS VE E-POSTA GÖNDERELİM!

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

Çayan

K ürdist an’da Ka tleden ve
Faşis t Saldırıları Örgütleyen
AKP’den Hesap Soracağız!
İstanbul, Çayan Mahallesi’nde
Cepheliler 14 Eylül’de 17.00 sularında Kürdistan’da yaşanan katliamların hesabını sormak için ellerinde silahlarıyla korsan eylem düzenlediler. Caddeyi ellerinde silahlarla trafiğe kapatan Cepheliler
“Kürdistan’da Katleden ve Faşist
Saldırıları Örgütleyen AKP’den
Hesap Soracağız / DHKC” imzalı
bomba süsü verilmiş pankartı astılar.
“Kürdistan’ın bütününde, Cizre’de
yaşanan katliamların sorumlusu
AKP’den hesap soracağız. Faşist
saldırıları örgütleyen, Kürt halkına
yapılan saldırıların hesabını soracağız”, “Cizre’nin Hesabını Soracağız”, “Cizre Halkı Yalnız Değildir”, “Umudun Adı DHKP-C” sloganları atan Cepheliler havaya 5-6
el ateş ederek iradi olarak eylemi
sonlandırdılar. Eyleme müdahale
edemeyen, eylem bittikten sonra
yaklaşık 10 akrep aracıyla mahalleye giren polisler, mahalleyi ve
Nurtepe Çayan Haklar Derneğini
yaklaşık 45 dakika ablukaya aldıktan sonra mahalleyi terk ettiler.
1 Mayıs:
1 Mayıs Mahallesi’nde 15 Eylül’de Halk Cepheliler Cizre başta

olmak üzere Kürdistan’da AKP
eliyle devlet tarafından yapılan
katliamların hesabını sormak için
yürüyüş düzenledi. Halk Cepheliler yürüyüşün çalışmasına esnafların camlarına çağrı bildirileri
asarak sokak sokak sesli çağrılar
yaparak başladı. Daha sonra akşam saat 20.15’te halkla birlikte
Halk Cepheliler toplanma yeri
olan Karakol Durağında “Kürdistan’da Katleden AKP ve Emperyalizmdir, Hesabını Soracağız!
1 Mayıs Halk Cephesi” imzalı
pankartlarını açarak toplanmaya
başladı. Kitlenin toplanmasıyla alkışlar, ıslıklar ve sloganlarla yürüyüşe başlandı.Daha sonra
AKP’nin katil polisleri kitlenin
önünü keserek 1 TOMA ve 3 akrep
diye tabir edilen zırhlı araçlarla
korkakça kitleye tazyikli su ve
gaz bombalarıyla saldırdı. Saldırının ardından Halk Cepheliler ve
halk ellerinde taş ve şişelerle direnişe başladı. Tüm sokaklarda
direnişe başlayan Cepheliler saat
23.00’a kadar katil polisleri mahalleden kovana kadar çatıştılar.Polisin mahalleden kaçması üzerine
eylem iradi olarak bitirildi.Yürüyüşe 120 kişi katıldı.
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Yürüyüş
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Dersim’de Gözaltı Terörü
Dersim’de 15 Eylül’de Halk Cepheli Neslihan
Albayrak, hakkında yakalanma emri olduğu
gerekçesiyle işkenceyle AKP’nin sapık ve katil
polisleri tarafından gözaltına alındı. Neslihan’ı
katil polisler gözaltına almaya çalışırken halktan
insanlar onu sahiplendi. Bunun üzerine polisler
halka saldırarak, ellerindeki uzun namlulu silahlarla halka gözdağı vermeye çalıştı. Sivil
aracın içerisinde işkence yapmaya devam eden
polisler Neslihan’a ahlaksızca küfürler ederek,
Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Katil
polisler işbirlikçi savcılarıyla görüştükten sonra
savcı, Neslihan’ın ifadesini bile almadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede
ise tutuklama talebi reddedilerek serbest bırakıldı.
Dersim Halk Cephesi açıklama yaparak hukuksuz
gözaltı, işkence ve tutuklamalara karşı sessiz
kalmayacaklarını bir kez daha yineledi.

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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Grup Yorum Antalya’da Um udun TürküleriniSöyledi
Antalya’da 20 Eylül’de halkın sesi Grup Yorum, Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda umudun türkülerini söyledi.
Konserin halka duyurulması için Antalya Grup Yorum gönüllüleri, Antalya sokaklarını binlerce afişle donattı, konser
tanıtım irtibat masası 1 ay boyunca açık kaldı. Konserde
Halk Cephesi ve Dev-Genç’liler masa açarak kitapları, der-

gileri, bildirileri ve tutsak ürünlerini halka ulaştırdılar. 3
saat süren konserde halk, atılan sloganlara hep bir ağızdan
destek verdi. Umudun türküleri söylendi, halk tüm coşkusuyla halaylar çekti. Ayrıca Mersin’de tutuklanan 13 Halk
Cepheli selamlandı. Konser, bir diğer sefere buluşma sözü
verilerek sona erdi.

Halk Festivalinde Buluşalım Gelin
Halk Kültürünü Birlikte Yaşatalım

Sayı: 488

Yürüyüş
27 Eylül
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Halk Cepheliler bu yıl 5incisi düzenlenecek
olan Doğançay ve Anadolu Halk Festivali’nin afişlerini İzmir’in birçok mahallesine astı.21 Eylül’de
3 Halk Cepheli Yamanlar Onur Mahallesi ve Soğukkuyu çevresinde toplam 200 afiş yapıştırdı. Yine
aynı gün Halk Cepheliler Güzeltepe Mahallesi’ne
çıkarak 200 afiş yapıştırdı ve 100 bildiriyi halka
ulaştırarak halkı festivale çağırdı.22 Eylül’de ise
Halk Cepheliler Uzundere ve Kuruçeşme mahallelerine afişe çıktılar. 50 Uzundere, 130 Kuruçeşme
olmak üzere toplamda 180 afiş asıldı.100 tane festivale çağrı bildirilerinden dağıtıldı.

Halkın Kahramanları

Şehitlerimizi
Unutmayacak,
Mücadelemizde
Yaşatacağız!

MERSİN:
Mersin Tarsus’ta 15 Eylül’de Halk
Kahramanlarının mezarları ziyaret
edildi. Tarsus’ta bulunan şehitlerden “Altan Berdan Kerimgiller”
ve “Kemal Askeri”nin mezarları 4
Halk Cepheli tarafından ziyaret
edildi. Mezarlar temizlenip çiçekler
bırakıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra ziyaret bitirildi.
ESKİŞEHİR:
Bilecik ili Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde gerilla şehitlerinden Bülent Pak’ın mezarı 20
Eylül’de Eskişehir Halk Cephesi
tarafından yaptırıldı. Mezar çiçeklerle donatılıp ayrıca 2 adet ıhlamur ağacı dikildi.
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Adaletin Kılıcı Halkın Elinde
Oldukça Hak Yerini Bulacaktır!
22 Eylül’de, Mahmut Şevket
Paşa Mahallesi’nde, Anadolu
Camii ve Kuran kursu çevresine
ve yine dindar halkın çoğunlukla yaşadığı sokaklara; “Adaletin

Bizi Bitiremeyeceksiniz!
Muhbirlik Şerefsizliktir!

Cezası da Şerefsizce
Bir Ölüm Olur!

‘Terörle Mücadele Kanunu’ kapsamında yeni yasa hazırlandı. Doğan Haber
Ajansına Emniyet Genel Müdürlüğünün
gönderdiği habere göre, faillerin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verilecek.
İlk aşamada hazırlanan kırmızı listede 2 DHKP-C’li olduğu belirtiliyor. Adlarından, soyadlarına, doğum tarihlerine
kadar bilgilerini verip, halktan muhbirlik
yapıp bu isimleri yakalatanlara para ödülü vaad ediyorlar.
Soruyoruz size; Şahısların Bu Kadar
Bilgisi Elinizdeyken Neden Siz Bulamıyorsunuz?
Çaresizlikle halktan muhbirlik yapmasını istiyorsunuz. Halkın bir değeri vardır.Siz nerden bileceksiniz bu değerleri.Siz

Kılıcı Halkın Elinde Oldukça
Hak Yerini Bulacaktır” başlığı çerçevesinde yazılı 4 adet
ozalit yapıştırıldı. Ozalitte ne yazıldığını merak edenler yazılanları dikkatle okurken, tanıdıklarını da okuması için çağırdılar.

hiç halk olmadınız ki,hep halk düşmanı
oldunuz. Herkesi kendiniz gibi para için
her şeyi yapar zannettiniz.
Halkımız;
Oligarşi kitleler nezdinde meşrulaştırıcı, ikna edici, onaylatıcı, yanıltıcı, zorunlu bırakıcı yol ve yöntemler de kullanmak zorunda kalır. Kısaca bu kategoriye yerleştirdiğimiz biçimleri “Halk
İçinden Muhbir Çıkarmak” politikalarını taktikleri ve ideolojik - kültürel baskı
olarak ifade edebiliriz.
Buna şaşırmamak gerekiyor. Bu düzen
kirli bir düzen, düzenin kirliliğinin somut hali
Susurluk’tur. Bu düzende bütün ilişkiler çıkara dayalıdır. Somut hali AKP, cemaat ilişkisidir. “Öküz Ölür Ortaklık Biter”. Bu yasalar oligarşinin halkı Böl - Parçala - Yönet,
politikasının bir ayağıdır. Bu yasalara karşı sizi onurlu, namuslu bir yaşama davet ediyoruz. Bu oyunlara gelmeyelim. Unutmayalım, Osmanlı’da oyun çoktur.
Alibeyköy Halk Cephesi
19 Eylül 2015

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür!
Yaşasın Halkın Adaleti!
Mahallelerimizde faşistlere uyuşturucuya, hırsızlığa,
yozlaşmaya karşı Cephe Milislerinin eylemleri devam
ediyor.
Gazi: Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir! Torbacılar
Cezalandırılacak!
Bizler Gazi Cephe Milisleri olarak 3 Eylül saat 14.00
sularında mahallemizde tespit etmiş olduğumuz 3 uyuşturucu satıcısını cezalandırdık.
Mahallemizde şüpheli şekilde gezen 3 kişinin üstünü
aramak istedik. Bir şüpheliyi yakaladık diğer şüpheliler de
kaçtı. Şüphelinin üstünden 1200 TL para, 8 fişek korex, 4 fişek bonzai çıktı. Torbacı olduklarını kabul eden şüpheli Aksaray’dan Adana mahallesine gelen torbacılardan birinin kolunu, bacağını kırarak, döverek cezalandırdık. Yaklaşık 30
dakika sonra kaçan diğer iki uyuşturucu satıcılarını da tekrar
Adana mahallesine çıkmak isterken kıskıvrak yakaladık. Bu
iki torbacıyı da halka teşhir ettikten sonra döverek cezalandırdık.
Burası Gazi Mahallesi; burası Cephelilerin mahallesi…
Burası Hasan Feritlerin Mahallesi… Bizler Gazi Cephe
Milisleriyiz. Bizler burada var oldukça, yozlaşmaya karşı
eylemlerimiz, mücadelemiz sürecektir. Mahallemizde hiçbir
torbacıyı barındırmayacağız. Bütün uyuşturucu satıcıların
sonu aynı olacaktır. Halk çocuklarının zehirlenmesine izin
vermeyeceğiz. Hesap sorduk sormaya da devam edeceğiz.
Gazi Cephe Milisleri
16 Eylül 2015

Uyuşturucuya Yozlaşmaya Karşı
Alternatif Olmaya Devam Ediyoruz
Gazi Mahallesi’nde Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş Ve Kurtuluş Merkezinin yapmış olduğu kermese halkımızın yoğun ilgisi vardı. 18-19 Eylül’de yapılan kermes eski karakol durağında ve Gazi Cemevi’nin sokağında açıldı. Çalışmaya 4 kişi katıldı. Destek için ziyaret eden halka, tedavi
merkezinde yapılan çalışmalar anlatıldı. Mahallede en büyük
sorunlarından bir tanesinin uyuşturucu olduğunu, uyuşturucuya karşı hep birlikte mücadele etmek gerektiği ve kermesin
yapılış amacı anlatıldı. Kermes saat 19’da bitirildi. Düzenli
olarak masa açılıp uyuşturucu konusunda halk bilgilendirildi.

Faşistlere Ait Bir Kahvehane

Cepheliler Tarafından İmha Edildi
İkitelli’de 8 Eylül’de devrimcilere saldırmak için
toplanan grubun toplanma yeri ve silahlarla çıkıp devrimcilere saldırdıkları yere Cephe Milisleri tarafından aynı
gece 01.00 sularında baskın yapıldı. Faşistlerin dernek adı
altındaki kahvehanesi molotoflanarak kullanılamaz hale
getirildi.

Faşizme Teslim Olmayacağız!
İkitelli’de 8 Eylül’de Halk Cephesinin Kürdistan halkı için yapacağı yürüyüşe önce polis sonrasında faşistler
ve çeteler saldırdı, bir Halk Cepheli silahla ayağından vuruldu. Cephe Milisleri molotoflarla, havai fişeklerle, silahlarla saatlerce çatışıp saldırganları mahalleden püskürttü.
8 Eylül günü saat 20.00’da faşist saldırılara, çete saldırılarına polis terörüne karşı “AKP Faşizmine Teslim Olmayacağız – Halk Cephesi” imzalı pankartla yürüyüşe geçeceği esnada AKP’nin katil polisleri saldırdı ve Halk Cepheliler dağıldı. 20.30 sularında Cephe milisleri molotoflarla, havai fişeklerle uzun namlulu silahlarla barikatların başına gelerek, katillerle çatışmaya başladı. Saat
22.00 sularında faşistlerin HDP bürosuna doğru ilerlediği görüldü. Cephe milisleri büroya doğru ilerlerken faşistler
aşağı doğru kaçıştı. HDP binası önünde güvenlik önlemi
alan kitle faşistleri kovaladı. Cephe milisleri de anında faşistlerin üzerine koşarak havai fişeklerle karşılık verdi. Faşist çeteler ve polis mahalleden kovuldu. Devrimciler mahalleye faşistleri sokmayarak, alan kontrole aldıktan
sonra eylem 23.30’da iradi olarak bitirildi.
İkitelli Cephe Milisleri şu açıklamayı yaptı: “Faşistlerin, çetelerin ve katil polislerin saldırılarına karşı aralıksız direndik ve direnmeye devam edeceğiz. Bizler var
oldukça mahallemize giremeyecekler.Devrimcilerin kurumlarına saldırmanın, devrimcilerin üzerine silahla ateş
açmanın bedelini ödeyecekler. Faşistlerin ve çetelerin cezası Cephe milisleri tarafından verilecektir. Direnen tüm
halkımızı selamlıyoruz.”

Sayı: 488

Yürüyüş
27 Eylül
2015

Alibeyköy’de Faşist
Örgütlenmeye
İzin Vermeyeceğiz!
Alibeyköy’ün Yeşilpınar bölgesinde sivil faşistlerce
“Türk’ün Gücünü Göreceksiniz… Turancı Hareket Platformu” imzalı pankart asıldı. Pankartı gören Cepheliler
pankartı bulunduğu yerden söküp imha etti. Alibeyköy
Halk Cephesi: “Tüm faşistlere sesleniyoruz; Alibeyköy’de devrimciler vardır, Alibeyköy’ün tarihinde devrimcilerin kanı, canı, bedeli vardır. Her türlü faşist örgütlenmeye hizmet edecek faaliyetleri engelleyecek yerine devrimci olanı koyacağız. Provokasyona izin vermeyeceğiz” açıklaması yaptı

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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Faşist Saldırılara ve
Baskılara Karşı
Umudu Büyütüyoruz
İstanbul’un yoksul mahallelerinde
Halk Cepheliler tarafından her hafta
yapılan dergi dağıtımları sürüyor

İSTANBUL:

Sayı: 488

Yürüyüş
27 Eylül
2015

İkitelli: Çeşitli mahallelerden dağıtımcıların bir araya gelerek yaptığı çalışma 19 Eylül’de İkitelli’de yapıldı. Saat 17.30’da başlayan
dağıtım için kitle İkitelli Özgürlükler
Derneği önünde toplandı. Burada dağıtım
için hazırlık yapıldı. Herkes bu çalışma
için heyecanlıydı. Çünkü daha geçen
hafta İkitelli Özgürlükler Derneği polisin
ve faşistlerin saldırısına uğramıştı. Yapılacak dağıtım, aynı zamanda faşizme
de cevap olacaktı. Bu coşku ile önlükler
giyildi, dergiler paylaşıldı ve yola çıkıldı.
Tüm sokaklardaki evlerin kapıları tek
tek çalındı. Suriyeli göçmenlerin de barındığı bölgede, derginin Aylan Bebek’in
kıyıya vurmuş cesedini kapağa çıkardığı
486. sayısı dağıtıldı. Onlara da emperyalizmin Ortadoğu’daki politikaları anlatıldı ve anti-emperyalist mücadeleye
çağrı yapıldı. Dergiyi alanların daha
sokakta sayfalarını karıştırması, hemen
yanı başındaki kaldırıma çöküp okumaya
başlaması da yaşananlar arasındaydı.
Çalışma bitirilmeden önce toplu halde
halaylar çekildi. Coşku içinde yapılan
ve 50 dağıtımcının katıldığı dergi dağıtımında 502 dergi halka ulaştırıldı.

Çağlayan: Gürsel Mahallesi’nde
19 Eylül’de Liseli Dev Genç’lilerin
yaptığı dağıtımda Cizre halkına yapılan
katliam anlatıldı. Yapılan çalışmada
39 dergi halka ulaştırıldı.
Taksim:

Liseli Dev-Genç’liler 16
Eylül’de Taksim’de 20 dergi halka
ulaştırıldı. Bir sonraki gün yapılan dağıtımda 18 dergi dağıtılırken esnafla
da sohbet edildi.

Bakırköy: Liseli Dev-Genç’liler 16
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toplu dergi çalışması yapıldı. Yeşiltepe
Sokak önünde yoldan geçen araçlara
dergi dağıtımı yapıldı. Çalışma sırasında
AKP’nin katil polislerini taşıyan akrep
denen zırhlı araç dergi çalışması yapan
Yürüyüş okurlarının karşısına çıkarak
tacizde bulundu. Araçtan inen bir sivil
polis dergi dağıtımcılarıyla karşılaşınca
oradan uzaklaştı. Çalışmada 40 adet
dergi halka ulaştırıldı. 4 Liseli DevGenç’li ve 1 Yürüyüş okurunun katıldığı
çalışmada 90 Yürüyüş dergisi Demokrasi Caddesi esnafına ulaştırıldı. Aynı
saatte mahallenin başka yerinde yapılan
çalışmada 34 dergi bölge esnafına ulaştırıldı. Çalışmaya 2 Yürüyüş okuru katıldı. Saat 17.00-18.00 arası yapılan
çalışmada ise 40 Yürüyüş dergisi Merkez Mahallesi’ne ulaştırıldı.

İZMİR: Menemen ilçesinin Asarlık
Mahallesi’nde Halk Cepheliler 20 Eylül’de dergi dağıtımına çıktılar. 3 saat
süren dergi dağıtımı boyunca halkla
sohbetler edildi, çaylarına ortak olundu.
Toplamda 60 dergi ve 200 adet ‘Tutsak
13 Halk Cepheli Serbest Bırakılsın’
bildirisi dağıtıldı.
Menemen İlçesi’nin Asarlık Mahallesinde 19 Eylül’de Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yapan, Umut Yalım
ve Haydar Hökelekli isimli 2 Halk
Cepheli işkenceyle gözaltına alındı.
Tamamen dergi satışını engellemek
için yapılan gözaltıdan Halk Cepheliler
3 saat sonra serbest bırakıldı.
Kuruçeşme Mahallesi’nde 17 Eylül günü Dev-Genç’liler dergi dağıtımı
yaptı. Bir sonraki gün Uzundere
Köyü’nde 35 dergi halka ulaştırıldı.
19 Eylül’de ise Onur Mahallesi’nde
de Halk Cepheliler dağıtım yaptı. Dağıtım sonunda 60 dergi halka ulaştırıldı.

BURSA: Teleferik Mahallesinde 20

Eylül’de yaptıkları dağıtımda 20 dergi
dağıtırken halkla sohbetler edildi.

Eylül’de toplu dergi dağıtımı yapıldı.

Sarıgazi:

SAMSUN: Karadeniz Özgürlükler

Mahallede 20 Eylül’de

Derneği, umudun sesi Yürüyüş dergisini
Samsun esnafına ve halkına ulaştırmaya
devam ediyor. 18 Eylül’de yapılan dağıtımda 485. sayıdan 24 dergi okurlarına
ulaştırıldı.

MERSİN:

Musalla Mahallesi’nde
15 Eylül’de üç Halk Cepheli dergi tanıtımı yaptı. Esnaflarla yapılan sohbetlerde yaz kampına yapılan operasyon
anlatıldı. Ve hala 13 Halk Cephelinin
hukuksuz bir şekilde hala tutuklu olduğu
anlatıldı. Çalışmada 38 dergi dağıtıldı.

ADANA: Adana’da Akkapı ve Dağlıoğlu Mahallelerinde 18-19 Eylül tarihlerinde esnaflara dergi dağıtımı yapıldı. Dağlıoğlunda bir esnaf, “siz
HDP’ye PKK’ye Kürt milliyetçisi diyorsunuz, bundan sonra sizden dergi
almayacağım” diyerek tepki gösterdi.
O kişiye, neden öyle denildiğini ve
PKK’nin dünya halklarının baş düşmanı
ABD’ye, NATO’ya işbirliği ve arabuluculuk çağrısı yaptığını, emperyalistlerle işbirliğinin olamayacağı anlatıldı.
Sonradan o kişi “kusura bakmayın ben
böyle bilmiyordum” diyerek mahcubiyetini bildirdi.

Halkımıza Ulaştırdığımız
Her Dergi Düşmana
Dönen Bir Kurşundur!
Alibeyköy’de 15 Eylül’de Yürüyüş
dergisi toplantısı yapıldı. Toplantı ilk
önce eğitim çalışması ile başlandı. Bol
önerili geçen toplantıda, herkese sırayla
söz hakkı verildi. Toplantı sonucunda
Alibeyköy’ü bölgelere bölüp bölge sorumluları belirlendi. Haftanın Pazartesi
ve Salı günü en geç bütün bölgelere
dergi ulaştırma kararı alındı. Daha sonra
toplantıda alınan kararları denetlemek
ve dergi satışını zenginleştirmek için 3
kişiden oluşan bir komite kuruldu. Komite her Cuma toplanma kararı aldı.
12 kişinin katıldığı toplantı ardından
halay çekilip bitirildi.

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

Halkın Matbaası Duvarlarda

Umudun Adı
Ve Faşist Saldırılara
Tepkiler Nakşedildi

Çayan

Hatay

Hatay

Okmeydanı

Sarıgazi

Sarıgazi

Sarıgazi

Armutlu: Halk Meclisi 9 Eylül saat
15.00 civarında Halk Market yakınlarında
iki adet yazılama yaptı. “Halk Meclisi
Tutsaklarına Özgürlük” ve “Cizre’nin
Hesabını Soracağız” yazan iki meclis
üyesinin çalışması bir saat sürdü.
Çayan: Halk Cephesi’nin milyonlara
ulaşmasını engellemeye çalışan devlete
18 Eylül’de Akdeniz Caddesi üzerine 1
adet “Halk Cephesi” yazılamasıyla cevap
verdi.
Gazi: Gazi Mahallesi’nde 15 Eylül’de “Cizre’de Katleden Devlettir”,
“Cizre’de Katleden Kontrgerilladır”,
“Kürt Halkının Kurtuluş Umudu Yalnız
Ve Yalnız Direnmekte, Savaşmaktadır”
gibi yaptıkları yazılamalarla Cepheliler

Cizre katliamının hesabının sorulacağını
ilan etti.
Okmeydanı: Halk Cepheliler tarafından Kürdistan’da katledilen Kürt halkı
için 16 Eylül’de yazılamalar yapıldı.
“Katledilen Kürt Halkının Hesabını Soracağız!” Ayrıca Halk Meclisi çalışanlarının serbest bırakılması amacıyla 2
adet “Halk Meclisi Tutsakları Serbest
Bırakılsın!” yazılaması yapıldı.
Kıraç-Kuruçeşme: Cepheliler 13
Eylül’de “DHKP-C”, “DHKC”,
“CEPHE”, “Halk
Savaşçıları
Onurumuzdur - CEPHE” yazılamaları
yaptı. Ayrıca halk savaşçısı Hatice Aşık
selamlanarak bir yere “Hatice Âşık Onurumuzdur – Cephe” yazılaması yapıldı.
Faşistlerin “Bir Gece Ansızın Gelebiliriz”

yazılamasına karşılık “Varsa Cesaretiniz
Gelin – Cephe” yazılarak cevap verildi.
Ayrıca 16 Eylül’de 2 adet “AKP’nin
Katlettiği Halkımızın Hesabını Soracağız/
Halk Cephesi” yazılamaları yapıldı.

Alibeyköy: Halk Meclisi 17 Eylül’de “Halk Meclisi Tutsakları Serbest
Bırakılsın” yazılı Alibeyköy Halk Meclisi
imzalı pankart astı.

BURSA:

Teleferik Mahallesi’nde

5 Eylül günü Cepheliler tarafından Bağcılar’da, 24 Temmuz’da polisler tarafından
katledilen devrimci Günay Özarslan için
“15 Kurşunun Hesabını Soracağız / DHKPC“ imzalı pankart asıldı.

Kardeşi İçin Direnen
AV. Ebru Timtik
Yalnız Değildir!

Sayı: 488

Yürüyüş
27 Eylül
2015

21 Eylül günü kardeşi ve
müvekkili Evin Timtik için
Avusturya Konsolosluğu
önünde masa açan Av. Ebru
Timtik, AKP’nin katil polislerinin saldırısıyla DevGenç’lilerle birlikte gözaltına
alındı. Bütün gece işkence
gören ve ters kelepçeli tutulan
Timtik ve Dev-Genç’liler ertesi gün çıkarıldıkları mahkemede tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edildi, ve
ardından mahkemeden serbest
bırakıldı. O gözaltında tutulurken hem Avusturya Konsolosluğu önünde hem de adliye önünde yapılan açıklamalarla Ebru Timtik ve DevGenç’liler sahiplenildi.
Gazi Halk Cephesi, Avusturya Konsolosluğu önünde
ve Galatasaray Lisesi önünde
yaşanan saldırı ve gözaltıları
kınayan bir açıklama yaptı.
22 Eylül’de yaptığı açıkla-

mada: “AKP’nin
saldırılarına teslim
olmayacağız. Demokratik mevzilerimizi can pahasına
savunacağız. Bu
mevzileri icazetle
kazanmadık, saldırılarla terk edecek değiliz,
daha fazla suçlarınızı büyütmeyin. Kazanılmış mevzilerimize saldırmaktan vazgeçin.
Aksi halde hesabını verirsiniz” denildi. TAYAD'lı Aileler,
Halk Cepheliler ve HC- Uluslararası İlişkiler Komitesi 22
Eylül günü, Liseli DevGenç'lilerle birlikte gözaltına
alınan Ebru Timtik'i hem adliye önündeki eyleme katılarak hem de Avusturya Konsolosluğu önündeki masayı
ziyaret ederek sahiplendi.
Açıklama yapan avukatlar
adliye önünde polisin saldırısına karşı direndiler.

Halk Düşmanları Tecritle
Tutsaklıkla Devrimcileri Sindiremez!
2 Nisan gecesi Okmeydanı’nda halkın evlerine ve demokratik
kurumlara yapılan baskınlarda gözaltına alınan Steve Kaczynski,
Veysel Odabaşı ve Asaf Eşgünoğlu 18 Eylül günü yapılan ilk
duruşmada tahliye oldular.Mahkeme öncesi C kapısı önünde
açıklama yapmak isteyen Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının

52

pankartına saldırdı polis. Buna karşı avukatlar da oturma
eylemine geçtiler. Sloganlarla yapılan saldırıyı teşhir eden
halkın avukatları, mahkeme saati gelince iradi olarak eylemlerini
bitirerek mahkeme salonuna çıktılar. Steve Kaczynski de yaşadığı
tecriti anlattı, emperyalizmin saldırılarına karşı mücadeleye
devam edeceğini, enternasyonalist bir devrimci olduğu için 5
ay tutsak edildiğini aktardı.
Mahkeme sürerken Dev-Genç’liler Taksim Meydanı’nda
pankart açarak devrimcilere, enternasyonal mücadeleye yapılan
saldırıya karşı meydan okudular. Pankartı açar açmaz AKP’nin
katil polisleri Dev-Genç’lilere azgınca saldırdı, Eser Çelik ve
Hakan İnci işkenceyle, sürüklenerek gözaltına alındı. Mahkeme
bitiminde Asaf, Veysel ve Steve hakkında tahliye kararı verildi.
Veysel ve Asaf aynı günün gece saatlerinde serbest bırakılırken
Steve Kaczynski emniyet müdürlüğü yabancılar şubesinde,
sınır dışı edilmek üzere 3 gün gözaltında tutuldu.

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

AVRUPA’dakiBİZ
Avrupa mültecileri "yardım" adı altında ülkelerine aldı.
Şimdi ne oldu? Ne olacak? Mülteciler mutlu mu olacak Avrupa'da?
Emperyalizm onlara güzel bir hayat mı vaat edebilecek?

Halkları Vatansız Bırakan Emperyalistler

Mülteci Sorununu Çözemez!

Hayır hiç bir mutluluk veremez, bu
sistemde kapitalizmde mutluluktan
bahsedilemez. İnsanları bunalıma sokar. Kapitalizm sürekli bir kriz yaşar,
bir kriz diğer krizi doğurur. Bu krizlerden hiç bir zaman kurtulamaz.
Ürettikçe üretir ama halkın bunu
alma gücü olmaz, onun için üretim
fazlalığı olur ve kapitalizm satış yapamaz, para kazanamaz buda onu bunalıma sokar. Ürettikleri elinde kalır.
Bunun sonucu olarak Avrupa halklarını da bulanıma sokar ve ekonomik
durumları kötüleşir. Avrupa halkında bu
bir öfke uyandırır, ay sonunu daha zor
getirir ve istediği herşeyi alamaz birşeylerden kısmak zorunda kalır.
Bu nasıl olur? Kapitalizm sürekli bir kar hırsıyla yaşar, herşeyde
daha fazla kar yapabilmek her yolu
yöntemi bulur ve yapar. Karına kar katabilmenin en kolay yolu giderlerinden kısmaktır, bunu da işçileri daha
ucuza çalıştırır. Daha ucuza çalışan
işçilerin maaşları azalır ve istedikleri kadar harcama yapamazlar, birşeylerden kısmak zorunda kalırlar.
Bunun başka bir boyutu ise kapitalizmin mültecileri alarak onları Avrupalılar’dan çok daha uçuza çalıştırmasıdır. Bundan dolayı Avrupa
halkları "bize iş kalmadı, çünkü yabancılar daha uçuz çalışıyor bize
yetmiyor o saat ücretleri. Sizin yüzünüzden bizimde maaşlarımızı azaltıyorlar. İşyerleri, fabrikalar ucuz
işçi istedikleri için yabancıları alıyorlar, bunun için biz işsiz kalıyoruz
vs.” diye söylenir.
Yani mültecileri krizin sorumlusu
olarak görürler onları suçlarlar. Gerçekten bu krizin sorumlusu mülteciler
mi? Mülteciler mi çıkarıyor bu krizi?
Kim bu krizin sorumlusu? Tabi düzenin ta kendisi, ama emperyalizm halkların bunu bilmesini istemiyor, yoksa

zarar görür. Halklar bunu bilirse düzene
karşı öfkelenir baş kaldırır. Bunu önlemek için emperyalizm, bir kurban
bulmak zorunda birilerini bu krizin sorumlusu olarak göstermek zorunda.
Evet mültecileri hedef olarak gösteriyor, bu krizin sorumlusu onlarmış
gibi gösteriyor. Onların var olmalarının sayesinde ucuz işçi olduğunu,
yani yabancılar kendisi ucuz işçi olarak çalışmak istiyormuş gibi gösteriyor. Kim ister az bir saat ücreti için çalışmak? Avrupa halklarına, "mülteciler geldiği için onlar ucuz işçi olarak
çalışıyor ve bunun için şirketler, fabrikalar iş yerleri onları istiyor size iş
kalmıyor" diyor.
Irkçılık bu şekilde emperyalizm tarafından körükleniyor. Irkçılık emperyalizmin politikasıdır, gayrı-meşru çocuğudur. Kendi emperyalist düzenini koruyabilmek için halkları
birbirine düşürür. Halkların birleşmesini, ona karşı gelmesini engeller.
Irkçılık ne demek? Irkçılık kendi
ırkını üstün görerek, dışgörünüşe
göre başka milliyetten olan insanları aşağılamak, hor görmektir. Bu aşağılamanın boyutu öldürmeye kadar gidiyor. Bunun bir çok örneği vardır, insanlar başka milliyetten oldukları
için katlediliyorlar. Yani aslında ırkçılık bir insanlık suçudur.
Mülteciler Avrupa'yı çözüm olarak
görüyorlar burada iş bulabileceklerini, burada özgürce yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Gelen mülteciler
hala tren istasyonlarda barınıyor, evleri işleri yok. Mülteciler hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ekonomik sorun yaşayacaktır, az bir saat ücreti için
çalışıp kapitlazim onları vahşice sömürecektir. Irkçılığa maruz bırakcaktır, emperyalizm ırkçılığı körükleyecektir. Mülteciler krizin sorumlusu olduğunu Avrupa halklarına

inandıracaktır. Okulda, işte, sokakta,
markette Avrupa halkları onlara bir
hastalıkmış gibi bakacaklardır.
Şimdi de devlet destekli vakıflar
mültecilere yardım ediyor. Tren istasyonlarında çadırlar açılarak yemekler dağıtılıyor mültecilere. Kalacak evleri, para kazanıp hayatlarını
kurabilmek için işleri yok. Bu gerçekten mültecilerin sorununu çözecekmi? HAYIR, ÇÜNKÜ SORUNUN KAYNIĞI KENDİLERİDİR.
Irkçılığı sadece mülteciler yaşamıyor, bizlerde Türkiyeliler olarak yaşıyoruz. Her gün, her yerde ırkçılığa
maruz kalıyoruz. Buna karşı harekete geçmeliyiz.
14 Kasım günü yapılacak olan ırkçılığa karşı tek ses tek yürek konserimizin önemi bunun için çok büyük. Bu
konser birlikte ırkçılığa, emperyalizme
karşı örgütlendiğimizi göstereceğiz!
Konserimizde 20 bin yürek olup,
ırkçılığa maruz bırakılan mülteciler,
halklar, kendimiz için, 20 bin yürek
olduğumuzu, örgütlendiğimizi göstereceğiz. Emperyalizmi püskürteceğiz, körüklediği ırkçılığa izin vermediğimizi göstereceğiz!

Sayı: 488

Yürüyüş
27 Eylül
2015

Sonuç olarak:
1- Emperyalizm mültecilere yardım etmiyor, onları ucuz işçi olarak
çalıştırıp sömürüyor. Avrupa halklarına, mültecileri, kapitalizmin çıkardığı krizin sorumlusu olarak gösteriyor. Irkçılığı körüklüyor.
2- Mülteci sorununu gerçekten
çözmek istiyorsak, emperyalizmin
körüklediği ırkçılığa karşı, emperyalizme karşı örgütlenmeliyiz mücadele etmeliyiz.
3- Irkçılık emperyalizmin bir politikasıdır, yani 14 Kasım yapılacak
olan ırkçılığa karşı konserimize katılalım, emperyalizme karşı olduğumuzu gösterelim.

HALKIMIZ! AKP’YE KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMEYİN!
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Avrupa’da

VİYANA DİRENİŞ ÇADIRI
13, 14,15 EYLÜL (24, 25.26 Gün )

24. Gün: Pazar günü olduğu için sokak hayli sakin.
Hazırlıklarımızı bitirip bildirilerimizi dağıtmaya başladık.
25. Gün: Anadolu Kültür Merkezi’nde düzenlenen
kahvaltıdan sonra 3 grup halinde ziyaretimize geliyor
ailelerimiz. Ülkeden getirdikleri nevaleleri ikram ediyor,
memleket havası solutuyorlar bize.
26. Gün: Sabah daha çok pasaport başvurusuna gelen
insanlardan imza alıyoruz. Avusturya’da ilk kez, iltica
pasaportunun fiili olarak geri alındığını ve idare mahkemesi aleyhte karar verirse bunu bütün ilticacılara uygulanabileceğini anlatıyoruz.
Gün boyunca Anadolu Federasyonu’ndan arkadaşlarım yalnız bırakmıyorlar. Avukatım ve ablam Ebru
Timtik’in İstanbul’da Avusturya Konsolosluğu önünde

AVRUPA’DA HALKIMIZIN OLDUĞU
BÜTÜN SOKAKLARI GRUP YORUM'UN
AFİŞLERİ İLE SÜSLEYECEĞİZ!
Sayı: 488

Yürüyüş
27 Eylül
2015

eyleme başlayacağını
öğrendik, coşkulandık… Halkın avukatlarıyla, onların
müvekkili olmakla
gurur duyuyorum.
NOT: Evin Timtik`
in direniş çadırı,
Passcenter der
Regionaldirektion
binası önünde
(Wasagasse / Berggasse`nin kesiştiği köşe)
her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Çadır Tel : (00 43) 681 106 362 51
evin.asylstreik@gmail.com
Facebook: Evin Asyl
Online imza için kısa link:
http://chn.ge/1Lwp3ll
Viyana Pasaport Bölge Müdürlüğü Tel:
(0043) 1 42792 96-7300

Almanya’nın Dortmund şehrinde Grup Yorum Gönüllüleri
14 Kasım’daki konser için afiş astı. Toplam 14 afiş asıldı.
Hamburg Grup Yorum Gönüllüleri 4. Büyük Avrupa Konseri
çalışmalarına başladı. Hamburg Sternschanze bölgesinde yapılan afişleme sırasında toplam 100 adet afiş asıldı. Çalışmaya
toplam dört kişi katıldı.

Kürt Halkı Yalnız Değildir!
Halk Cephesi, Kürt halkımızın katledilmesini protesto etmek
ve enternasyonalist devrimci Stephane Kaczinsky’nin özgürlüğünü istemek için 17 Eylül 2015 Perşembe günü Düsseldorf
Başkonsolosluğu önündeydi.
Eylemde her iki konuyla ilgili iki pankart açıldı. Açıklama
okundu ve sloganlar atıldı. 18.30’da başlayan eylemde polislerle yaşanan kısa süreli izin tartışmasına rağmen eylem sloganlar eşliğinde 19.30'da sona erdi.

GERÇEĞİN SESİ SOKAKLARDA!
Londra’da iki ayrı mahallede 14.00 – 16.00 açılan stantlarda
26 Eylül’de yapılacak olan halk şenliği ve Grup Yorum Almanya
konseri anlatıldı. Edmonton’da 17 Yürüyüş Dergisi, 1 kitap,
Wood Green’de 11 Yürüyüş dergisi, 3 Bizim Gençlik dergisi ve 4
İngilizce Halk Cephesi broşürü halklara ulaştırıldı.

SOFRALARIMIZI POLİTİKLEŞTİRİYORUZ!
20 Eylül Pazar günü Grup Yorum gönüllüleri Fransa’nın
Mulhouse kentinde Alevi Kültür Merkezinde kahvaltıda buluştular.
Kahvaltının ardından Grup Yorum gönüllüleri 14 Kasım’da yapılacak Irkçılığa ve Yozlaşmaya karşı büyük konserin çalışmalarını
nasıl yürüteceklelrini konuştular. 13 kişinin katıldığı kahvaltı sohbetinde konserin afiş, kitle çalışması, bilet satışı gibi çalışmalar üzerine sohbetler yapıldı.
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TÜRKÜLERİMİZ YABANCILAŞMAYA
KARŞI ZIRHDIR!
Fransa Anadolu Gençliği 19 Eylül tarihinde
Melun Alevi Kültür Merkezi’nde bir türkü gecesi
düzenledi.
15 kişinin katılımıyla türkü gecesinde herkes hep
beraber halk türküleri söyledi, halaylar çekildi, çeşitli
oyunlar oynandı. Anadolu Gençliği bu Türkü gecesini
hem gençler arasında birliği hem de halk kültürümüzü
Vatanlarından uzak olsalar bile devam ettirebileceklerini göstermek için düzenlediklerini açıkladı.
HALKIMIZI POLİTİKLEŞTİRMEK İÇİN HALK TOPLANTILARI!

Halkımızı politikleştirmek ve gerçekleri bizim
dilimizden öğrenmesi ve daha çok geniş kitleye
yayabilmesi için yapılan halk toplantıları Londra'da
devam ediyor.
Bu hafta 53.sü gerçekleşen toplantı kahvaltıdan
sonra kısa bir giriş konuşmasıyla başlandı. Yürüyüş
Dergisinin “Kürdistan’da Tek Yol Devrim” köşesi
okundu. Herkes söz alarak düşüncelerini paylaştı.
Stephen Kaczynski’ye Özgürlük Komitesinden bir
kişi Steve’i, hepimizin emeğiyle çekip aldık zulmün
elinden diyerek tahliye olduğunu ve şu anda yurtdışı
edilmek için gözaltı merkezinde tutulduğu bilgisi verildi.
26 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan halk şenliği hazırlıkları konuşulduktan sonra Steve’in zaferi
ve tahliyesi için tatlı yendi.

OKULA KAYIT HARAÇLARINI ÖDEMİYORUZ! BOYKOT EDİYORUZ!

Kıssadan Hisse
Hedefe Varmak

Şiir
KAHRAMANLARIMIZA
BİN SELAM
Selam olsun bugünden yarınları
kuranlara!
Sarsılmaz inançla ve kararlılıkla
Atılım yıllarını yaratan
Kahramanlarımıza bin selam!..
Her şeyiyle halkımızın ve tarihimizin
olan!
Gözleri ve beyni ülke topraklarına basan!
Eğitimi ve pratiği halkın öğrencilerine
sunan
Kahramanlarımıza bin selam!..
Yaşamımız net, gün gibi berrak!
Halk için, Cephe için, devrim için savaşıyoruz!
İhtilalimiz yolunda fırtınalar yaratan
Kahramanlarımıza bin selam!
Her şeyiyle halkımızın ve tarihimizin
olan!
Gözleri ve beyni ülke topraklarına basan!
Eğitimi ve pratiği halkın öğrencilerine sunan…
Kahramanlarımıza bin selam!..
Hasan Biber

Özlü Söz
"Gerçek yenilgiler gücün tükendiği
yerde değil ,
umudun bittiği yerde başlar..."
Savaş Ezgi’nin
Ateşin Dans Şiirinden

Fıkra
KAÇ EDER
Kayseriliye sormuşlar. 2 kere 2 kaç
eder?
Cevaplamış :
-Alıyormuyuz, satıyormuyuz...

Konfüçyus, bazı insanlara bir
şey öğretmenin en iyi yolunun bunu
örneklerle göstermek olduğunu biliyordu. Bu yüzden sınıfın tam karşısına geçti. Eline bir vazo aldı, tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde bir
elma vardı. Öğrencilerin meraklı
bakışları arasında, elmayı vazonun
içine bıraktıktan sonra, vazoyu yere
koydu ve şöyle dedi: "Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci, elmayı yiyebilir." Çocuklardan biri
acıkmıştı, ilk o davrandı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu. Elmayı yakaladı, çıkarmaya çalışıyor,
ama başaramıyordu. "Elimi çıkaramıyorum!"
Konfüçyus, "Elmayı sıkı sıkı tutmaktan vazgeçmediğin sürece, elini
çıkarman mümkün olmayacaktır,"
dedi. Çocuk elmayı elinden bırakmak
istemiyordu; ama sonunda zorunlu
olarak bıraktı. Elini vazodan çıkardığında, yüzünde şaşkınlık okunu-

yordu. Elmanın vazodan nasıl çıkarılabileceği konusunda sizin bir fikriniz var mı? Konfüçyus, vazoyu yerden alıp ters çevirdi. Elma vazonun
içinden yuvarlanıp avucunun içine
düştü. Çocukların hepsi gülmeye
başladı. Aslında o kadar basit bir şeydi ki bu!
Konfüçyus, "Fakat bu, göründüğü kadar basit değil," dedi. Elmayı
havada tutuyordu konuşurken. "Bazen bir şeyi gerektiğinde bırakabilmek, zor bir iştir. Onu bırakabilmek
de bir beceridir. Eğer bir şeyi zorla
tuttuğunuzda, ulaşmak istediğiniz
şeyi engellediğini görüyorsanız, o zaman onu özgür bırakmalısınız. Eğer
yanlış bir şey yapıyorsanız, o zaman
buna son vermelisiniz. Eğer kendinize ve başkalarına karşı dürüst davranmıyorsanız, bu hilekarlığı hemen durdurmalısınız. İşte, ancak o
zaman hedefinize ulaşabilirsiniz.

Karikatür

“Ben de bir insanım diyorsanız; şu anda ülkemizde yaşanan
baskı, zulüm ve işkencelere karşı halkımızın kurtuluş mücadelesine
duyarsız kalamazsınız”
Yalçın Çakmak

5 Ekim - 11 Ekim

Hayri Koç

Hayri Koç: Koç, 1956 doğumludur. Silahlı
Devrimci Birlikler savaşçılarındandı. Hayri
Koç, yoldaşlarına, hareketine her zaman güven
vermiş bir devrimciydi. Bu nedenledir ki, nerede
ihtiyaç duyulduysa orada oldu. 1980’lerin sonunda çeşitli görevler üstlendi. 10 Ekim 1991’de
İstanbul’da üç işkenceciye yönelik eylemin ardından Merter’de çatışarak şehit düştü.

Lütfiye Kaçar: 1960 Manisa doğumludur.
12 Eylül öncesinde mücadele içinde yer aldı.
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisiydi. Bir dönem Niğde Öğrenci Yurdu'nda
kaldı. Kadınların anti-faşist mücadelede militan
bir biçimde yer almasının öncülerinden biriydi.
1980 sonlarında hareketin yeniden toparlanması
Lütfiye Kaçar
sürecinde, yine mücadelenin, örgütlenmenin
içindeydi. Devrimci İşçi Hareketi'nde yönetici olarak görev
aldı. İşkenceciler en sonunda onu kaybetmekte buldular
çareyi. 5 Ekim 1994'te İstanbul'da veya Gebze'de gözaltına
alındı, kaybedildi.
Sultan CENİK: Sultan Cenik, 1969 Sivas
Hafik doğumludur. İlkokul mezunu bir ev
kızıydı. Ama düşüncesi evinin sınırlarına hapsolmadı. 1988’de aktif bir DEMKAD üyesi
olarak devrimci mücadeleye katıldı. DEMKAD'ın gecekondu emekçileri arasında yürüttüğü
çalışmalarda
yer aldı. Filistin'den Zonguldak'a
Sultan Cenik
ülkemizin ve dünyanın her yanında sürdürülen
direnişlere desteğin örgütlenmesinde onun da emeği vardı.
Kendi deyişiyle varlığına anlam katan şey devrimciliğiydi. 10
Ekim’de Acıbadem’deki bir Devrimci Sol üssü kuşatıldı. Üste
Devrimci Sol üyesi Sultan Cenik vardı. Sultan burada polisle
çatışarak şehit oldu.
KAYBEDİLDİ:
Ayhan Efeoğlu: Ayhan Efeoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi
öğrencisiydi. Öğrenci gençliğin
ve İYÖ-DER'in mücadelesinin
en önlerinde yerini aldı. Daha
Ayhan Efeoğlu önce de defalarca gözaltına alınmış, siyasi şube polisleri tarafından tehdit edilmişti. 6 Ekim 1992'de İstanbul'da
polis tarafından gözaltına alınıp kaybedildi.

Engin Çeber: 5 Mayıs 1979 İstanbul Kadıköy
doğumludur. 2001 yılında Küçükarmutlu’ya ölüm
orucu direnişçilerini ziyarete gittiğinde tanıştı devrimcilerle. Gebze Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği Başkanlığı yaptı. Gebze'de ve çalıştığı
alanlarda mücadeleyi geliştirmeye çalıştı. Tutsaklıklar
yaşadı. 28 Eylül 2008’de Yürüyüş dergisi dağıtımı
Engin Çeber
sırasında gözaltına alındı. Karakolda başlayan ve
Metris Hapishanesi’nde süren işkenceler sonucu 10 Ekim 2008'de
katledildi.
Güler CEYLAN, İbiş DEMİR:
8 Ekim 1994 gecesi İstanbul Sultançiftliği’nde kaldıkları evde polis
tarafından katledildiler. İşçi sınıfı
içinde başladıkları mücadelelerini
halk kurtuluş savaşçısı olarak sürdürerek ölümsüzleştiler.
İbiş Demir
Güler Ceylan
Güler Ceylan, 1974 Dersim doğumludur. Dersimli yoksul bir ailenin kızıydı. Devrimci hareketi
tanır tanımaz örgütlü mücadele içinde öne atıldı. Hayat dolu
kişiliğiyle tekstil işçilerinin gönlünde yer etmişti. Devrimci
hareketin verdiği her görevi yapmaya hazırdı ve savaşçı oldu.
Kavgayı tanıdığında 7 yıllık tekstil işçisiydi.
İbiş Demir, 1971 Dersim Çemişgezek doğumludur. İlkokulu
bitirdikten sonra geldiği İstanbul’da tekstilde çalışmaya başladı.
1990 yılında mücadeleyle tanıştı. Direnişlerde hep en öndeydi.
Devrimci bir eylemden sonra kısa bir süre tutsak kaldı. Halk
kurtuluş savaşçısı olarak şehit düştüğünde 23 yaşındaydı.
Hüsamettin Ciner: 1975, Artvin-Hopa doğumlu, Laz milliyetindendir. 1990'da İstanbul
Liseli Dev-Genç saflarında mücadeleye katıldı.
Bir dönem Ankara, Kayseri ve Kocaeli'de faaliyet
yürüttü. İşkenceler, tutsaklıklar yaşadı. 1997 yılında
Marmara Bölgesi içinde faaliyet yürütmeye başladı.
Hüsamettin Ciner Kısa zamanda Kocaeli'nin emekçi mahallelerinde,
Susurluk pisliğine karşı halkın tepkisini örgütlemeye
çalıştı. 5 Ekim 2000'de Ulucanlar Katliamı'nın hesabını sormak
için bir eylem hazırlığındayken, taşıdığı bombanın patlaması
sonucu İstanbul-Harbiye'de şehit düştü.

İsmet Güvenç: 1966 Dersim Pülümür doğumluydu. Kürt
milliyetindendi. Daha önce demokratik alanda da çalışmış ve
birçok kez gözaltına alınmıştı. Her gözaltına alındığında sürekli
ölümle tehdit edilmişti. Ama o tüm bu tehditlere rağmen, ne
Parti-Cephe'den ne de mücadeleden vazgeçmeyerek, devrim
için daha çok çalışmanın heyecanı ve coşkusuyla savaşmıştı. 3
İsmet Güvenç Ekim 1991’de İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı. İşkence
yapıldıktan sonra başına kurşun sıkılarak katledildi ve cesedi 6
Ekim 1991’de Esenler'deki bir inşaata bırakıldı. Bir Cephe savaşçısıydı.

Adalet Yer

Pınar Güngör

Adnan Berber

Tuncay Karaman

Ali Çelik

Yalçın Çakmak

Aydın Bulmak

Halil İbrahim Ekicibil

Zeynel Kızılkaya

Adalet Yer, Adnan Berber, Ali Çelik, Aydın Bulmak, Halil
İbrahim Ekicibil, Hatice Yıldız, Mehmet Ali Aydın, Murat
Er, Necla Çavuşmirza, Pınar Güngör, Tuncay Karaman,
Yalçın Çakmak, Zeynel Kızılkaya:
Değişik görevlerden dönen; İbrahim Erdoğan Kır Silahlı Propaganda birliklerine bağlı dört müfreze, Ovacık’ın Emirgan Deresi
Mevkii’nde biraraya geldi. Burada Mazlum Güder Müfrezesi, İbrahim Yalçın Müfrezesi, Nazım Karaca Müfrezesi ve Nurettin
Güler Müfrezesi’ne mensup 33’ü erkek, 13’ü kadın 46 gerilla

Erdinç Aslan

Erdinç Aslan: 1977, Hatay-Samandağ doğumludur. 1995'te harekete katıldı. Bölgesindeki
demokratik faaliyet içerisinde görevler aldı. 1999'da
SPB üyesi oldu. 5 Ekim 1999'da ölüm mangaları
tarafından, Adana Yüreğir'de bulunduğu eve düzenlenen baskında katledildi. İnfazcılar, aynı baskında Murat Bektaş adlı, devrimci hareketle hiçbir
ilgisi olmayan bir işçiyi de katlettiler.

Che Guevara: 14 Haziran 1928'de Arjantin'in Rossario kentinde doğdu. 1955’te
Küba devriminde yer almaya karar verdi.
Küba’nın Sierra Maestra dağlarında, Batista
diktatörlüğüne karşı devrim ve sosyalizm için
savaştı. Küba’da devrimden sonra sosyalizmin
inşasında görevler üstlendi. Che'nin yazdıkları
ve yaptıkları bugün dünya halklarına, halk
Che Guevara
kurtuluş savaşlarında bir klavuzdur. Proletarya
enternasyonalizmi, savaşan halklar için sadece bir ödev değil,
aynı zamanda kaçınılmaz bir zorunluluktur ona göre. Bu zorunluluğu yerine getirmek için Küba’daki görevlerini terk
ederek, başka ülkelerin dağlarında, emperyalizme darbeler
vurmak için savaştı. Che, 16 Nisan 1967'de Havana'da Kıta
Konferansı'na gönderdiği mektupta "İki, üç daha fazla Vietnam"
şiarıyla dünya halklarına savaş çağrısı yapıyordu. 9 Ekim
1967’de, Bolivya dağlarında gerilla savaşını sürdürürken,
ABD işbirlikçileri tarafından katledildi. Türkiye devrimcileri
onun enternasyonalist ruhunu, devrim için savaş heyecanını
ve kararlılığını en değerli mirasları olarak sürdürüyorlar.

Hatice Yıldız

Mehmet Ali Aydın

Murat Er

Necla Çavuşmirza

vardı. Ovacık Emirgan Köyü Mevkii’nde kuşatıldıklarında çıkan
çatışmada, 13 gerilla şehit düştü. 13 şehidin kahramanlıkları, diğerlerinin kuşatmayı yarmasını sağladı.
Müfreze komutanı Halil İbrahim Ekicibil; Elazığ Tıp Fakültesi’ndeyken mücadeleye katıldı. Komutan yardımcısı Yalçın
Çakmak; lise yıllarında devrimci oldu. 1992’de gerillaya katıldı.
Murat Er; Ankara Liseli Dev-Genç’te ve sağlık emekçilerinin
mücadelesinde yer aldı. Adnan Berber; Dev-Genç kadrolarındandı.
Adalet Yer; Pertek’in Orcan Köyü’nden, Ali Çelik; Ovacık
Yaylagünün Köyü’nden, Tuncay Karaman; Amasya Gümüşhacıköy’den, Zeynel Kızılkaya; Malatya’dan, Aydın Bulmak; Elazığ
ve Malatya’da gençlik mücadelesinden, Hatice Yıldız; Çemişgezek
Axtük Köyü’nden, Mehmet Ali Aydın; Ankara’dan, Necla Çavuşmirza; Diyarbakır’dan hemşire, Pınar Güngör; Hozat’ın Kırnik
Köyü’nden gerillaya katılmışlardı.
Hikmet Kıvılcımlı: 1902’de
Makedonya’nın
Priştine Kasabası’nda doğdu.
Öğrenciyken
Hikmet Kıvılcımlı sosyalizme sempati duydu. Kurtuluş Savaşı’na katıldı. 1925'te
TKP Merkez Komitesi’ne seçildi. Sosyalist faaliyetleri nedeniyle onlarca yılını hapishanelerde geçirdi. 12 Mart darbesinden sonra yurtdışına çıktı.
Arkasında sosyalizme adanmış
bir hayat bırakarak, 11 Ekim
1971'de Belgrad'ta öldü.

Behice Boran:
1910’da Bursa'da doğdu.
1962'de Türkiye İşçi Partisi'ne
girdi. 1970’den
Behice Boran itibaren partinin
genel başkanlığını yaptı. TİP, Türkiye solunda reformizmin ana kaynağı
olsa da; kapitalizme karşı sosyalizmi, faşizme karşı demokrasiyi savunmakta, kendi anlayışı içinde ısrarlı oldu. Boran,
12 Eylül cuntasından sonra
yurtdışına çıkarak, 10 Ekim
1987’de öldü.

Ali Rıza Akaslan: Ali Rıza Akaslan, 21 Nisan
1976 Tokat doğumludur. Tokat Meslek Yüksek
Okulu Muhasebe bölümü mezunu olan Ali Rıza,
genç yaşlarda çalışmaya başlamıştır. Üniversitede
okuduğu yıllarda, 1993 yılında Dev-Genç’liler
ile tanışmış, okulunda çeşitli demokratik akademik
Ali Rıza Akaslan faaliyetler içinde yer almıştır. 1997’de Karadeniz
Recai Dinçel Kır Gerilla Birliği’nde savaşçı olarak
istihdam edildi. 7 Ekim 1999’da, Çamdalı Köyü yakınlarında
Karadeniz Recai Dinçel Kır Gerilla Birliği’ne bağlı bir müfreze,
düşman güçlerinin pususuna düştü, sabah 03:30’a kadar süren
çatışmada Ali Rıza Akaslan şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Mehmet Ali Aydın’ı Gerilla yoldaşları anlatıyor:

Mehmet Ali, DEVRİMCİ
DÖNÜŞÜMÜN ADI OLDU
Size, bir yoldaşımızı anlatmak istiyorum. Adı; Mehmet Ali
AYDIN... Yani bizim bildiğimiz, tanıdığımız adıyla Uğur.
Mehmet Ali, Dersim Kır Gerilla Birliği'nde devrimci dönüşümün
adı oldu ve bizlere, yaşamıyla kendimizi sorgulattı. Hiçbir yoldaşımıza
"değişmez, dönüşmez" yargısıyla yaklaşmamamız gerektiğini öğretti.
Mehmet Ali, 1993 Aralık ayının başında Dersim'e geldi. Soğuk
bir kış yaşanıyordu. Yüksek dağlar, kardan beyaza bürünmüştü.
İşte o günlerde, esmer, orta boylu, sportif biri birliğimize geldi.
Oldukça heyecanlı görünüyordu. İlk görünüşte, o kaba vücuduna
göre kibar biri olarak bizlerde iz bıraktı. Komutanımız kod adını
Uğur koydu.
Mehmet Ali, daha gerillaya gelir gelmez, farklı davranışları, alışkanlıklarıyla dikkat çekmeye başladı. Gelirken birlikte bir çanta
getirmişti. Çantasında neler yoktu ki: eşofman, havlu, bornoz,
vitamin ilaçları vb. Akşam olunca yakınımızdaki bir köye gittik.
Arazide oldukça üşümüştük. Ayaklarımız kardan ıslanmıştı. Hemen
sobanın başına toplandık. Bir yandan ev sahipleriyle sohbet ediyor,
bir yandan da ısınıyorduk. Mehmet Ali yan odaya gitti. Döndüğünde
kütüklüğünü, elbiselerini çıkarmış, eşofmanlarını giymişti. Hepimiz
şaşkın şaşkın ona bakıyorduk. Komutanımız Mehmet Ali'ye neden
elbiselerini çıkardığını sordu. Mehmet Ali gayet sakin bir şekilde
"uyuyacağım" dedi. Bunu çok doğal söylemişti. Elbiselerini çıkartıp,
evdeymiş gibi rahat bir şekilde yatabileceğini düşünüyordu. Komutanımız, Mehmet Ali'ye, neden elbiselerimizi çıkarmadığımızı, bunun
mantığını anlattı. Mehmet Ali tekrar gidip elbiselerini giydi.
(...) Zaman geçtikçe Mehmet Ali'yi daha iyi tanımaya başlıyorduk.
Mehmet Ali, gerillaya katılmadan önce, ful-kontak (yakın dövüş sanatı-sokak döğüşü) sporunu yapıyormuş. Milli bir sporcuymuş.
Kendi dalında dereceye girmiş, madalya bile kazanmış. Üniversitede
okumuş, önemli bürokratların korumalığını yapmış, yani yaşamı rahatmış. Demek ki saflarımıza her çeşit insan geliyordu.
Mehmet Ali, gerillaya gelirken, düşüncesi, "gider biraz silah
eğitimi alır geri dönerim"miş. Ama hiçbirimizin bundan haberi yoktu.
Mehmet Ali, gerillaya katıldıktan bir ay sonra gidip düşüncelerini komutana anlatmış ve kendince; artık silah eğitimini tamamladığını
düşündüğü için, ayrılmak istediğini söylemiş. Komutanımız Mehmet
Ali'yle konuşmuş, ikna etmeye çalışmış. Fakat ikna edemeyince
beklemesini ve düşüncelerini Harekete ileteceğini söylemiş. Yalnız
aradan kısa bir süre geçmişti ki, Mehmet Ali birlikten kaçtı. Mehmet
Ali'nin de içinde bulunduğu müfreze bir köyde konaklarken, Mehmet
Ali nöbete çıkmış. Nöbet yerinde kütüklüğünü, silahını bırakarak
doğruca yakındaki ilçeye gitmiş. İlçede, bir milisimiz onu görmüş ve
tanımış. Mehmet Ali'yle konuşmuş. Birlikten kaçtığını anlayınca,
yaptığının yanlış olduğunu, hemen geri, birliğin yanına dönmesi gerektiğini anlatmış. Mehmet Ali yaptığına pişman olmuş ve milisimizle
birlikte geri gelmişti.
Mehmet Ali, birlikten firar ederek suç işlemişti. Hatta, nöbette
bütün yoldaşların can güvenliklerini tehlikeye atarak kaçmıştı.
Mehmet Ali, bundan dolayı tutuklandı. Tam altı ay tutuklu kaldı. Altı
ay boyunca kimseyle konuşmadı. Sadece ihtiyaçları karşılandı. Altı
ay boyunca işlediği suçun sorgulamasını, hesaplaşmasını yaptı.
Düşündü, araştırdı, bol bol okudu. Sömürüyü, baskıyı, toplumları,
kapitalizmi, sosyalizmi öğrendi. Hareketimizi daha iyi tanıdı. Az
zaman değil altı ay... Bu süreçte hep eziklik hissetti. Ama yılmadı.
Israrlıydı. Değişecekti. Buna kararlıydı. Devrimciliğin "macera" işi
olmadığını, yüreğinin derinliklerinde, bilincinde hissetti. Ve kafasına
koydu: kendini aşacaktı. Tabii bu kolay değildi. İçindeki düşmanla
kıyasıya bir mücadele içindeydi.
Bu süre içerisinde kimi arkadaşların yaklaşımı da; Mehmet Ali'yi

değiştirip, dönüştürmekten uzaktı. Onlara göre, Mehmet Ali, değişmez,
dönüşmezdi. Ayrıca kaçmıştı. Ona kimimiz böyle bakıyorduk... Ama
Mehmet Ali, okuyor, araştırıyordu. Defterine notlar tutuyordu. Bizim
veremediğimizi, Mehmet Ali, yayınlarımızdan almasını bildi. İdeolojik
olarak kendisini geliştirdi. Hareketin kültürünü, geleneklerini, değerlerini
böyle öğrendi. Bu uzun süreç, O'nu, geçmiş yaşamından kopardı,
bambaşka bir insan oldu. Ama biz hala bu gelişimi göremiyorduk.
Altı ay sonra, Dersim'e yeni komutanımız Kemal ASKERİ (Ekrem)
geldi. Gelir gelmez bu duruma hemen müdahale etti. Ve komutan
Ekrem'in gelişi Mehmet Ali için bir dönüm noktası oldu.
Komutan Ekrem, Mehmet Ali ile konuştu. Onu günlerce dinledi.
Hareketimizi, geleneklerimizi bir kez daha anlattı. Mehmet Ali, zaten
savaşmaya çoktan karar vermişti. Artık gözleri ışıl ışıl yanıyordu.
Savaşmak istediğini, artık işlediği suçun bilincine vardığını, kendisine
bir şans verilmesini istedi. Ve komutan Ekrem, Mehmet Ali'nin
cezasını kaldırdı. Mehmet Ali, artık yitirdiği savaşçılık hakkına tekrar
kavuşmuştu. Sevincinden yerinde duramıyordu. Komutan Ekrem'in
talimatıyla silah ve kütüklük verdik. Ama daha önceki düşüncelerimizden
dolayı da utanıyorduk. Bu değişime, dönüşüme inanmamıştık. Oysa
her insan değişip dönüşebilirdi. Sonuçta bizler de düzenden gerilla
saflarına gelmiştik. Yaşam koşullarımız, kültürümüz farklı olsa da,
içinde yaşadığımız düzen hepimize farklı düşünceler kazandırmıştı.
Ve mücadele içinde değişiyorduk. Herkes gibi Mehmet Ali de
değişirdi. Sonunda değişmişti de. Sadece biz görememiştik.
Mehmet Ali'nin tutuklu kaldığı süreçte şehitler vermiştik. Bu şehitlerimizin de onun üzerinde etkisi olmuştu. Hatta şehitlerimiz için
şiir yazmış, duygularını dile getirmişti... Biz bunları tutukluluğu
kalktığında öğrenmiştik. Mehmet Ali bize, "şehitler beni çok etkiledi.
İnsanların, halk için kendisini feda etmesi, onlar için ölmesi çok
büyük bir değerdir" diyordu. Tabii tutukluluk sürecinde Halil İbrahim
EKİCİBİL gibi yoldaşlarımız da Mehmet Ali'yle ilgilenmişti.
Bundan sonra Mehmet Ali, birliğimizde hızla gelişen biri oldu.
Tutukluluk sürecinde okuduklarını bize anlatıyordu, öğretmeye çalışıyordu. Biz de onu dinlemekten zevk alıyorduk. Bize, bildiği herşeyi
öğretmek için uğraşırdı. Zaten müfrezemizde hem siyasi eğitmenimiz,
hem de spor sorumlumuz oldu. Onun verdiği eğitimler belleğimizde
hep yer etti. Mesela bize emperyalizmi anlatıyordu. "Gerilla bilanço
çıkarıyor" kitabını okuyordu. Kitaptan dersler çıkarmıştı. Uzlaşmayı,
teslimiyeti, nasıl gerilla mücadelesinden reformist bir noktaya
geldiklerini, Latin Amerika'daki örgütleri bir bir anlatırdı. Sporda bize
yakın dövüşü öğretir, yorardı. Kültür fizik hareketleri yaptırırdı. Bazen
kan-ter içinde kalırdık. Ama Mehmet Ali, anlattığı öykülerle, hikayelerle
bize yorgunluğumuzu unuttururdu.
Dersim halkıyla da ilişki kurması, onları örgütlemeye çalışması
basit cümlelerle, onların anlayacağı dille olurdu. Bir köye gittiğimizde,
hemen o doğal üslubuyla, "sevgili anacığım, sevgili babacığım",
der, söze başlardı. Saatlerce konuşur dertlerini, sorunlarını dinlerdi.
Köylülerin televizyonlarını, radyolarını tamir ederdi. Bir lehim
makinemiz vardı. Onu yanından ayırmaz, köylülerin ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışırdı. "Küçücük bir parça, şimdi tamirciye götürse
bir sürü parasını alırlar" der, başlardı tamire. Arazide bizim de bozuk
olan radyolarımızı tamir ederdi... Bazen, bozuk olan üç-dört radyodan,
uzun uğraşlar sonucu bir radyo yapardı. Biz de "hani bir lehimlik işi
vardı. Üç radyodan ancak bir radyo çıkardın" diye takılırdık. Ama
Mehmet Ali, emek verir, çalışırdı. "İlerde telsiz dahil birçok elektronik
malzeme yapacağım" diyerek bizi eleştirirdi. Esprilerimize, takılmamıza
aldırmadan yapardı işini.
9 Ekim 1994'te, o büyük operasyonda, binlerce düşmana karşı
kahramanca çarpıştı, kahramanca direndi. 12 Yoldaşımızla birlikte
ölümsüzleşti.
Bugün için düşündüğümüzde Mehmet Ali gibi yüzlerce, binlerce
insan var. Mehmet Ali'nin somutunda, değişmenin, dönüşmenin
nasıl olduğu görülüyor. Mehmet Ali gibi değişmek, Mehmet Ali gibi
kahramanlaşmak... Ondan öğrenmek gerek.

