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AKP’nin Faşist Polisleri; TOMA’larla, Akreplerle,
Gaz Bombalarıyla Hasan Ferit Gedik’in,
Ölüm Yıldönümü Anma Yemeğine Alçakça Saldırdı!

2000 Kişi Taş, Sopa, Molotoflarla,
Barikat Kurup Saatlerce Çatıştı...

AKP Faşizminin Eli Kanlı Katilleri!

Cenazemize, Anmamıza Saldırırsanız, Katilleri Korursanız,
En Temel, En Meşru, En Yasal Haklarımızı Gasp Ederseniz Karşınızda

Barikatlarla, Taş, Sopa, Benzinle Direnen,
Adalet İsteyen Halkımızı Bulacaksınız!

Dev-Genç 46. Yılında Coşkusunu ve
Heyecanını Gittiği Yere Taşıyor!
46 YILDIR; EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK,

46 YILDIR; KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM,
46 YILDIR; FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ;
GÖZALTILARA, İŞKENCELERE, TUTSAKLIKLARA,
ÖLÜMLERE KARŞI;
KİMİ ZAMAN ELDE SİLAH,
KİMİ ZAMAN ELDE BİLDİRİ,
KİMİ ZAMAN DUVARDA AFİŞ,
KİMİ ZAMAN DUVARDA YAZI,
KİMİ ZAMAN ASILI BİR PANKARTLA...
MAHALLE MAHALLE, MEYDAN MEYDAN, SOKAK
SOKAK, APARTMAN APARTMAN, EV EV, KAPI KAPI
46. YILIN COŞKUSUNU VE HEYECANINI TAŞIYORLAR...
DİYORLAR Kİ;
BİZ DEV-GENÇ'LİYİZ; ezberci, yoz düzene uygun kafalar yetiştiren, Amerikan emperyalizminin, işbirlikçi
oligarşinin ve onun faşist iktidarına karşı; halk için bilimsel, parasız eğitimi 46 yıldır savunuyoruz.
BİZ DEV-GENÇ'LİYİZ; bütün sorunların gerçek çözümünün iktidarın alınmasından geçtiğini aklımızdan çı-

kartmayarak 46. yılımızı kutluyoruz!
BİZ DEV-GENÇ'LİYİZ; oligarşik düzenin yoz
kültürünün karşısına, halk kültürüyle yoğrulmuş
devrimci kültürü kuşanarak 46. yılımızı kutluyoruz!
BİZ DEV-GENÇ'LİYİZ; sorunlar ve yapacaklarımız
karşısında, hazır reçeteler beklemiyor;
neyi nasıl yapacağımızı düşünüp, politika üreterek
46. yılımızı kutluyoruz!
BİZ DEV-GENÇ'LİYİZ; emperyalizme ve oligarşiye
kadro yetiştiren eğitim sistemine karşı
46 yıldır mücadelemizi sürdürüyor,
tüm gençliği de Dev-Genç saflarına çağırıyoruz.
PARASIZ, HALK İÇİN, BİLİMSEL EĞİTİMİN OLDUĞU;
BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN
DEV-GENÇ SAFLARINDA BİRLEŞELİM!
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2000 Kişi Taş, Sopa,
Molotoflarla Barikat Kurup
Saatlerce Çatıştı...

7 Biz Diyoruz ki: Ekmek, adalet,
özgürlük için, emeğimiz,
onurumuz için direnmekten,
çatışmaktan başka yolumuz
yoktur!
8 2000 kişi taş, sopa, molotoflarla,
barikat kurup 8 saat çatıştı...
11 Hasan Ferit yürüyüşüne katılanlar
anlatıyor...
14 Halkın Hukuk Bürosu: Emniyet
Müdürlüğü 2014’te 279 bin 500
polisi, 1 milyon 231 959 lira
maaşla ödüllendirdi
15 Avukat Fuat Erdoğan anısına
4. Uluslararası Hukuk
Sempozyumu; “Ekonomik,
Sosyal, Siyasal Kriz,
Faşizm ve Adalet”
18 Halkların kaderini, emperyalizme
karşı mücadelesi belirleyecek

21 Ülkemizde Gençlik:
Onların yatacak yeri,
alacak nefesi kalmadı,
hesap sormaya geliyoruz!
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mücadelesiyle, yarattığı
değerlerle Türkiye devrim
tarihinin onurudur! -2Liseliyiz Biz:
Sizin kameralarınız varsa,
bizim de sapanlarımız var!
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Adalet Savaşçıları Vardır:
Adalet istemeye
devam edeceğiz!
Kamu Emekçileri Cephesi:
KESK kiminle barışmak
istiyor?
Sorunlarımızın çözümü için
Halk Meclislerinde
örgütlenelim!
HDP’nin seçim programı,
düzene yerleşme programıdır
Kürdistan’da
Tek Yol Devrim:
Hayır, aynı gemide değiliz!
Devrimci İşçi Hareketi:
Amerikan sendikacılığı nedir?
2015’in ilk 9 ayında, 1317 işçi iş
cinayetlerinde hayatını kaybetti!
Direnişimiz gün gün,
emek ile zafere ilerliyor!

45 Katilleri korursanız,
bir gün gelir sizi de vurur!

46 TAYAD’lı Aileler: Hapishanelerde
yeni bir saldırı: Çift kelepçe!

47 Çift kelepçe işkencesine son verin!
48 Komplolarla tutuklananlar
serbest bırakılsın!

49 Gerçekle yalanın, umutla
umutsuzluğun savaşımında,
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Mücadelemiz için gerekli olan
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SINIF BİLİNCİ VE SAFLAŞMA

DEVRİM CEPHESİNİ BÜYÜTMELİ
DÜŞMAN CEPHESİNİ KÜÇÜLTMELİYİZ -2-

Devrim cephesini büyütmeden,
tüm halk güçlerini devrim saflarına
çekmeden; düşman cephesini olabildiğince daraltmadan, halk kurtuluş
savaşını kazanamayız.
Devrim bir alt üst oluşsa, çelişkilerin-çatışmanın en keskin anıysa,
devrim birbiriyle ölümüne savaşan
karşıt güçlerin saflaşmasıdır aynı zamanda.
Devrimci mücadelenin hizmet ettiği gerçek budur. Hedefimiz bir anlamda budur: SAFLAŞTIRMAK.
Peki kimi, kime karşı saflaştıracağız? Nasıl saflaştıracağız?
Bir tarafta ezilen, sömürülen, kapitalist düzenle çıkarları çatışan halk
kitleleri vardır. Diğer tarafta ise ekonomik, sosyal, siyasal baskının kaynağı olan emperyalizm ve onun adına
halk kitlelerini sömüren oligarşi vardır.
Düşmanımızı çok iyi ayırt edeceğiz. Bizim için düşman, emperyalizm ve oligarşidir. Solda düşman
kavramı da belirsizleşmiştir. Emperyalizme emperyalizm diyemeyen,
faşizme faşizm diyemeyen bir sol
vardır. Bunu diyemeyen sol elbette
ona karşı mücadele etmeyi, savaşmayı
aklının ucundan dahi geçiremez. Bırakalım silah sıkmayı, bir taş dahi
atamaz. Düşman bilinci aynı zamanda
iktidar bilincidir. İktidar hedefi olmayanların düşman bilinci de yoktur.
Peki dostumuz kim? Tüm halk
güçleri dosttur.
Ancak halk, değişik sınıf ve tabakalardan oluşur. Homojen değildir.
Uzlaşmaz olmamakla birlikte kendi
içinde çıkarları birbiriyle çatışabilir.
Birbirlerine göre belli farklılıklar
taşır. Sömürücü egemen sınıflar tarafından yüzlerce yıl birbirlerine karşı
düşmanlaştırılmış, aralarında suni
ayrılıklar yaratılmıştır.

Sorun şudur, bu güçleri biraraya
nasıl getireceğiz? Biraraya getirip
düşmanımız olan emperyalizm ve
oligarşiye karşı nasıl savaştıracağız?
Halk sınıf ve tabakalarının kendi
aralarında birbirlerine karşı önyargılarından önce devrim iddiasında
olan devrimcilerin kendi kafalarındaki
önyargıları, çarpıklıkları yıkmaları
gerekir. Sömürücü sınıfların halkı
bölmek, parçalamak için uyguladığı
politikalar bizim kafalarımızda da
sınırlar, engeller yaratmıştır.
Şu kesim AKP'li şunlar MHP'li,
bunlar dinci şunlar yozlaşmış, bunlar
çıkarcı şunlar içki içerler, bunlar
Kürt şunlar Türk, bunlar Sünni, devletçi, şunlar topçu bunlar popçu vb.
yaklaşımları onları örgütlemekte en
başta önümüze çıkan engellerdir. Onları adeta değişmez gibi görürüz. Ya
da değiştirmek için çokca emek harcamak gerektiğini düşünüp, daha kolayını tercih ederiz.
Kendimize soralım, pratiğimizi
gözden geçirelim; dergi dağıttığımız,
kitle çalışması yaptığımız yerleri belirlerken neye göre belirliyoruz? Kafamızda bu noktada sınırlar var mı?
Bütün mahalleler bizimdir diyoruz. Milyonları örgütleyeceğiz diyoruz. Böylesi bir iddianın olduğu
yerde halkı örgütlemede hiçbir
engel, hiçbir sınır olamaz.
Halkı saflaştırmayı amaçlayan
Marksist-Leninist partinin kuracağı
bütün örgütlenmeler, halkın tüm
kesimlerine yaklaşım tarzımız, uygulayacağımız politikalar bu saflaşmayı derinleştirme ve geliştirmeye hizmet etmek zorundadır.
Çünkü parti halk ve düşman
saflarını birbirinden kalın çizgilerle
ayırma, halkın tüm kesimlerini,
sınıflarını, katmanlarını tek bir
cephede birleştirme hedefi taşımaktadır. Açıktır ki devrim bir

avuç sömürücü asalak dışında Kürt,
Türk, Alevi, Sünni tüm milliyetlerden
ve mezheplerden Türkiye halklarını
kendi savaşına katmak, onları örgütlemek ve savaştırmakla olanaklıdır.
Süreç ve koşullar ne olursa olsun,
düşmanlarımızın önümüze çıkardığı
zorluklar ne olursa olsun iktidar hedefine sahip Cephenin ve Cephelilerin
görevi; değişen koşullara uygun tarzda, iktidar hedefinden vazgeçmeden,
tüm halkı kapsayan, halkın tüm kesimlerini devrimin bir yerinde tutmayı
başaran politika ve örgütlenmeleri
hayata geçirmeyi başarmalıdır. Cephe
anlayışı budur.

Marksist-Leninist Parti;
Halkı Saflaştırmak,
Çelişkileri
Derinleştirmekle
Yükümlüdür
Çünkü saflaştırmak dost-düşman
ayrımını netleştirmektir, halkı savaşa
katmaktır. Saflaştırmak çelişkileri
derinleştirmektir. Çelişkileri derinleştirmek savaşı büyütmektir. Devrime giden yol budur. Devrime giden
yol saflaştırmadan, çelişkileri derinleştirmekten geçiyor.

Süreç ve koşullar ne olursa olsun,
düşmanlarımızın önümüze çıkardığı
zorluklar ne olursa olsun iktidar
hedefine sahip Cephenin ve Cephelilerin görevi; değişen koşullara
uygun tarzda, iktidar hedefinden
vazgeçmeden, tüm halkı kapsayan,
halkın tüm kesimlerini devrimin
bir yerinde tutmayı başaran politika
ve örgütlenmeleri hayata geçirmeyi
başarmalıdır. Cephe anlayışı budur.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

Marksist-Leninist parti sınıf çelişkilerini derinleştirmek için ne
yapacaktır?
Ülke gerçeklerine uygun, halklarımızın özlemlerine, taleplerine
cevap veren bir politikaya, programa, örgütlülük ve mücadele anlayışına sahip olmalıdır.
Doğru politika... Anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim tüm
halkın ortak temel taleplerine cevap
verecek devrim stratejisidir.
Doğru program... Tüm halkın
çıkarlarına cevap veren, emperyalizm ve oligarşinin siyasal ve ekonomik gücünü elinden alıp tüm
gücü, iradeyi ve iktidarı halka
veren Demokratik Halk Devrimi
Programı...
Doğru önderlik... Gerçekten tutarlı, savaşı sonuna kadar götürecek
en devrimci sınıf işçi sınıfıdır. Önderlik çizgisi işçi sınıfının çizgisidir.
Yani Marksizm-Leninizmdir. Bu çizgi
tüm halkı kucaklayan, halkları kurtuluşa götürecek olan biricik çizgidir.
Önemli olan halk kesimlerinin
sorunlarının kaynağının bir ve aynı
olduğunu göstermektir. Dolayısıyla
çözüm de aynı kaynaktan geçer. Sorunlarımız ortaktır, çözümümüz de
ortak. Sorunlarımızın nihai çözümü
devrimdir. Ekonomik, sosyal, siyasal
sorunlarımızın kökten çözümü için
Tek Yol Devrim'dir.
Hiçbir halk kesimi kurtuluşunu
tek başına sağlayamaz. Örneğin Kürt
halkının kurtuluşu Türk halkının kurtuluşundan ayrı ve bağımsız değildir.
İşçi, köylü, memur, esnaf, sanatçı...
tüm halk kesimleri ekonomik, demokratik, politik örgütlenmelerde biraraya gelmeden kendi sorunlarını
çözemezler.

Türkiye Halklarına On
Yıllardır Yaptığımız Çağrı
Nettir: Birleşelim,
Savaşalım, Kazanalım!
Birleşecek olan kimdir? Kürt,
Türk, Arap, Laz tüm milliyet ve azınlıklardan, Alevi, Sünni, işçi, köylü,
memur, esnaf, aydın, sanatçı tüm
Türkiye halkları.

Sömürücü sınıfların halkı bölmek, parçalamak için uyguladığı
politikalar bizim kafalarımızda da
sınırlar, engeller yaratmıştır.
Şu kesim AKP'li şunlar MHP'li,
bunlar dinci şunlar yozlaşmış, bunlar çıkarcı şunlar içki içerler, bunlar
Kürt şunlar Türk, bunlar sünni,
devletçi, şunlar topçu bunlar popçu
vb... yaklaşımları onları örgütlemekte en başta önümüze çıkan engeldir.
Onları adeta değişmez gibi görürüz. Ya da değiştirmek için çokca
emek harcamak gerektiğini düşünüp
daha kolayını tercih ederiz.
Kime karşı birleşeceğiz? Bağımsızlığımızı çalan, demokratik haklarımızı elimizden alan, sömürü ve zulüm düzenini bize dayatan emperyalizme ve onun uşağı işbirlikçi oligarşiye karşı.
Savaşmazsak kazanamayız. Sömürücü zorbalar bizden zorla çaldıklarını bize kendi elleriyle vermezler. Sorunlarımızın kaynağı olanlar sorunlarımızı çözmezler. Bunu
ancak biz yapabiliriz. Bunun için savaşmalıyız.
Savaşmak her cephede örgütlenmektir. Savaşmak halkın iktidarını
istemektir. Savaşmak çözümü düzenin
içinde değil düzenin dışında aramaktır.
Emperyalizm ve oligarşinin tüm
politikalarının özü halk kitlelerini
düzen sınırları içinde tutmaktır. Kendi
talepleri için örgütlenmeyecek, örgütlenecekse düzenin yasallığını, icazetini esas alan bir anlayışla örgütlenecek. Direnmeyecek, mücadele
etmeyecek. Bunun yerine protestoyla
yetinecek. DKÖ değil sivil toplum
örgütü olacak.
Ekonomik, demokratik hakları
için sendikalar, dernekler olacak, ancak bu sendika ve dernekler yasal
olarak direnme ve mücadele hakları
ellerinden alınmış olacak. Pratik olarak da buralarda reformist, uzlaşıcı,
devletçi, düzeniçi anlayışlar hakim

olacak. Böyle olunca hiçbir tehlike
olmayacaktır.
İşbirlikçi, devletçi işçi ve memur sendikalarını düşünün Türkİş, Hak-İş, Memur-Sen... Adında
devrimci, emekçi geçen DİSK'i,
KESK'i düşünün. Temsil ettiği
işçisi, memuru için hangi mücadeleyi veriyor? Bırakalım onları
saflaştırmayı tersine düzene yedeklemektedirler. Bırakalım
emekçileri birleştirmeyi bölmekte,
parçalamaktadırlar. Bırakalım
hakları için direnmeyi, mücadele
etmeyi umutsuzlaştırmakta, yılgınlaştırmaktadırlar.
Emperyalizm ve oligarşinin
suç olarak gördüğü, tasfiye etmek
için her türlü saldırıyı kullandığı,
halk kitlelerinden tecrit etmek
için “terörizm” demagojisine başvurduğu devrimci anlayıştır. Silahlı
anlayıştır.
Halkı saflaştıracak, oligarşinin
krizini ve çelişkileri derinleştirecek
olan silahlı savaş çizgisidir.
Önderimiz Mahir Çayan bizim
gibi yeni sömürge ülkelerde temel
mücadele biçimi olan silahlı propagandanın saflaştırıcı, krizi derinleştirici rolünü şöyle ortaya koymuştur:
“Silahlı propaganda belli bir devrimci stratejiden hareketle emekçi
kitlelere elle tutulur, gözle görülür
maddi ve somut eylemlerden hareketle
soyuta gider. Maddi olaylar etrafında
siyasi gerçekleri açıklayarak kitleleri
bilinçlendirir, onlara politik hedef
gösterir. Silahlı propaganda halkın
düzene karşı memnuniyetsizliğini
ajite eder, onları emperyalist beyin
yıkamanın giderek etkisinden kurtarır.
Önce kitleleri sarsar, giderek de bilinçlendirir. Merkezi otoritenin görüldüğü gibi güçlü olmadığını, onun
kuvvetinin herşeyden önce yaygara,
gözdağı ve demagojiye dayandığını
gösterir.” (Kesintisiz Devrim 2-3)
Mahir Çayan, silahlı savaşın halk
kitleleri üzerindeki sarsıcı, bilinçlendirici, harekete geçirici, saflaştırıcı
etkisini bu şekilde özetlemektedir.
Halkın, silahlı savaşın gücüyle düzenin ideolojik, psikolojik etkisinden
kurtularak devrim cephesinde savaşa

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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katılması düzenin krizini derinleştiren
en temel etkendir. Diğer taraftan silahlı savaş, oligarşinin kendi içindeki
çelişkileri de büyütür.
Mahir Çayan, silahlı propagandanın temel mücadele biçimi olduğunu ancak tek mücadele biçimi olmadığını da ekler. Silahlı propaganda
temel diğer ekonomik, demokratik
mücadele biçimleri de bu mücadeleye
tabi olarak yürütülmelidir der.

Bu tüm mücadele biçimlerinin,
iktidar hedefli yürütülmesidir. Bedel
ödemeksizin, oligarşiyle dişe diş bir
çatışma göze alınmaksızın en küçük
bir hak dahi kazanılamaz. Bunu ülkemiz gerçeğinde hemen her gün
yaşamaktayız.
Türkiye halklarını birleştirecek
en geniş zemin bağımsızlık ve demokrasidir. Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi

mücadelesi birbirinden kopartılamaz.
Dünyada baş çelişki emperyalizm
ile ezilen halklar arasındaki çelişkidir.
Saflaşma, politika ve taktikler buna
uygun olmalıdır. Buna uygun hareket
etmeyenler söylemleri, niyetleri ne
olursa olsun emperyalizme hizmet
ederler.
İKİNCİ BÖLÜMÜN SONU
– devam edecek...

Direne Direne Kazanacağız!
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Ankara ODTÜ’de, taşeron işçilerinin oluşturduğu
Emekçi Meclisi 6 Ekim’de, üyesi olduğu Genel-İş
Sendikası’nın Ankara 2. No’lu Şube ile TEMSER şirketi arasında 7 Ekim’de başlayacak toplu sözleşme
öncesi ODTÜ içinde bir eylem gerçekleştirdi. Eylemin,
sendikanın masada elinin güçlü olduğunu patrona his-

Cephe
Milislerinden
Bomba Süslü
Pankart
5 Ekim sabahı saat
07.00 sularında Cephe
Milisleri Gazi Mahallesi
girişine bomba süslü pankart astı. Saat 08.00 civarında bölgeye gelen polis
ve bomba imha ekipleri
saat 09.00’da yolu trafiğe
kapatarak, patlattıktan
sonra pankartı aldılar.
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settirmek için gerçekleştirildiği meclis tarafından dile
getirildi. TEMSER işçileri adına Genel-İş Ankara 2.
No’lu Şube’nin katılacağı toplu sözleşme 90’a yakın
işçiyi bağlamasına rağmen eyleme ODTÜ’de bir diğer
taşeron şirket olan ON-İŞ işçileri de destek verdi.
Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylem 1 saat sürdü.

Gazi Cephe Milisleri: Bu Ülkede Adalet Yok
Adaleti Biz Sağlayacağız!
Hasan Ferit Gedik için iki seneden beri adalet istiyoruz, fakat devlet her defasında
arkadaşlarımıza saldırarak işkence ile gözaltına alıyor ve
çetecileri tek tek tahliye ediyor.
Gazi Cephe Milisleri olarak 5 Ekim günü saat 20.00
sularında Gazi Nalbur bölgesi etrafında
yolu trafiğe kapatarak halka ajitasyonlarla
bu ülkede adalet olmadığını, adaletin bizlerde oluğunu ve Hasan Ferit Gedik'in hesabını soracağımızı anlattık. Kısa bir süre sonra akrep ve
TOMA’larla gelen polis Cephelilerle karşılaştı. Çok
sayıda akrep ve TOMA tipi polis araçları molotoflanıp
yakılarak hasar verildi. Polisin mahalleden kovulması
üzerine saat 23.00 sularında eylem iradi olarak sonlandırıldı.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

 BİZ DİYORUZ Kİ;

80 Saatten 2 Bin Kişiye, Sokak Sokak Çatışıyoruz!
Ekmek, Adalet, Özgürlük İçi̇ n , Emeği̇ m i̇ z , Onurumuz
İçi̇ n Di̇ r enmekten, Çatışmaktan Başka Yolumuz Yoktur!

 Ekmek, adalet ve özgürlük için direnmeli, çatışmalıyız.
 19-22 Aralık Bayrampaşa Katliamı davası, 16 Mart 1978 Katliamı davası mahkemelerce
zaman aşımı nedeniyle düşürüldü. 16 Mart şehitleri ve diri diri yakılan 6 kadının hesabı için
direnmeli, çatışmalıyız.

 Sadece son 13 yılda hapishanelerde katledilen 2 bin 300 tutsak, durumu ağır 162 olmak
üzere, 500'ün üstündeki hasta tutsaklarımız için direnmeli, çatışmalıyız.

 Ömür süresi ortalama 67 yaş olan ülkemizde emekli olma yaşı 65'e çıkarıldı. Yani
mezarda emeklilik denildi. Milletvekilleri tek dönem çalıştığında bile emekli olurken,
halkımıza emekliliği mezarda hak görenlere karşı, hakkımız için, hakkımızı gasp edenlere
karşı direnmeli, çatışmalıyız.
 Her gün yatağına 840 milyon insan aç girerken, her gün 17 binden fazla çocuk, 25 bin
kişi açlıktan ölürken; açlıktan ölmemek, bizi aç koyanlardan hesap sormak için direnmeli,
çatışmalıyız.
 Her beş saniyede bir çocuk açlıktan ölürken, çocuklarımız açlıktan ölmesin, çocukluklarını
yaşayabilsin diye direnmeli, çatışmalıyız.

 İşbirlikçi faşist AKP iktidarına karşı terörle, gözaltı, tutsaklık, kan ve gözyaşıyla
gaspedilen direnme hakkımız için; direnmeli, çatışmalıyız.

 Mahallerimizde terörün kaynağı olan AKP faşizminin TOMA’sının, akrebinin, polisinin
defolup gitmesi için direnmeli, çatışmalıyız.

 Mahallerimizde, okul önlerinde polis denetiminde uyuşturucu satıcılarıyla çocuklarımızı
zehirlemelerine izin vermemek, uyuşturucu bataklığına gömülmelerine izin vermemek için
direnmeli, çatışmalıyız.
 Fuhuş, kumar, uyuşturucuyla bizi; emeğimizin karşılığı için direnmeyelim, hesap
sormayalım diye yozlaştırmaya, soysuz sopsuz hale getirmeye çalışanlara karşı; kendi geleneklerimizle, kültürümüzle, emeğimizle yaşayabilmek için direnmeli, çatışmalıyız.

 Soma'da katledilen 301 işçinin ve diğer "iş kazası" denilerek katledilen veya sakat
bırakılan işçiler, emekçiler için direnmeli, çatışmalıyız.

 800 günü aşkın süredir, şu anda emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin baş temsilcisi
cumhurbaşkanı katil Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, daha 14 yaşındayken ekmek almaya giderken katledilen Berkin Elvan, Uğur Kaymaz gibi katledilen bütün çocuklarımızın
katillerinden hesap sorabilmek için, Adalet için direnmeli, çatışmalıyız.

 Milyonlarca insan ülkeleri işgal ve talan edildiği için göç yollarına düşmek zorunda, göç
yollarında denize gömülen, katledilen, aşağılanan, suçlu görülen tüm yoksul dünya halkları
için, onların ülkelerini işgal ve talan eden emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlarından hesap
sormak, işgale ve talana son verebilmek için, insanlık onurunu koruyabilmek için direnmeli,
çatışmalıyız.

 Roboski'de katledilen 34 kardeşimizin ölüm emrini veren Başbakan ve Genel Kurmaylık
hakkında "soruşturmaya" bile gerek duyulmadı. Roboski'de, Suruç'ta, katledilen kardeşlerimizin
hesabı için direnmeli, çatışmalıyız.

A K P ’ n i n F a ş i s t P o l i s l e r i , T O M A’ l a r l a A k r e p l e r l e,
G az Bo mbala rıyla Ha san Ferit Gedik’in
Ö l ü m Y ı l d ö n ü m ü A n m a Ye m e ğ i n e A l ç a k ç a S a l d ı r d ı !

2000 Kişi Taş, Sopa, Molotoflarla,
Barikat Kurup 8 Saat Çatıştı...

AKP Faşizminin Eli
Kanlı Katilleri!
Cenazemize, Anmamıza
Saldırırsanız,
Katilleri Korursanız
En Temel, En Meşru,
Haklarımızı
Gasp Ederseniz;
Karşınızda
Barikatlarla, Taş, Sopa,
Benzinle Direnen,
Adalet İsteyen Halkımızı
Bulacaksınız!
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Bu düzenin ahlakı ve adaleti yoktur.
Bu düzenin halka verebileceği hiçbir
değeri yoktur. Düzenin değerden anladığı, kar ve sömürüsünün devamıdır.
Emperyalizm uşaklığıdır, vatanı satmak, halkına ihanet etmektir.
Bu düzen, halkımıza AKP faşizmiyle yozlaşmayı ve adaletsizliği dayatıyor.
AKP faşizmi; ekmek ve adalet istemeyi, emeğinin hakkını aramayı suç
sayıyor.
Bağımsız, demokratik bir ülke istemeyi suç sayıyor.
Örgütlenmeyi, düşüncelerini söylemeyi suç sayıyor.
Parasız eğitim ve sağlık istemeyi,
barınma hakkı istemeyi suç sayıyor.
Kültürüne, değerlerine sahip çıkmayı, geleneklerini korumayı, onuruna
sahip çıkmayı suç sayıyor.
Halkın sorunlarıyla ilgilenmeyi,
dayanışmayı suç sayıyor.
AKP iktidarında; polisin, halkın
çocuklarını öldürmesi serbest. Cenazeleri sahiplenmek suç. Cenazelere
katılmak, tören yapmak suç. Katliamı
yazmak suç!
Çete kurmak serbest! Halkın malını
çalmak, yağmalamak serbest. İşkence
yapmak serbest. Ama hırsıza “hırsız!”
demek, “Katiller açıklansın!”, “Katiller yargılansın!” demek suç.
AKP faşizmi, halkımıza; adaletsizliğe, yozlaşmaya “Boyun eğin! Susun!” diyor. Karşı çıkana saldırıyor.
Baskı ve zulüm uyguluyor. “İstediğimi
tutuklar, istediğimi serbest bırakırım”
diyor. Halkı sindirmek, teslim almak
için katlediyor, sakat bırakıyor, gözaltına alıyor, hapse atıyor, işsiz, evsiz

ve aç bırakıyor.
Ama ne yaparlarsa yapsınlar halkın
en meşru, en temel hakkı olan adalet
arayışının önüne geçemiyorlar. Halkı
ve halkın örgütünü susturamıyorlar.
Boyun eğdiremiyorlar. Halkımız bu
dayatmayı kabul etmiyor.
Çünkü; adalete susamış halkımız
artık adalet istiyor.
Çünkü adalet; ekmek kadar, su kadar, hava kadar temel bir ihtiyaçtır.
Çünkü; adaletin olmadığı yerde
yaşam yoktur.
Adaletin olmadığı yerde adalet istemek de, direnmek de, örgütlenmek
de, halkın kendi adaletini uygulaması
da en doğal ve en meşru haktır.
Bu yüzden halka karşı zulmün ve
haksızlığın olduğu her yerde direnişler,
isyanlar hep olmuştur. Bu yüzden,
egemenlerin baskı, sömürü ve zulmünü, imha, inkar ve asimilasyonunu
en koyusundan yaşayan Anadolu topraklarında adaletsizliğe, zulme karşı
direnenler hiç eksik olmamıştır. Bu
yüzden adalet arayışı hep sürmüştür.
Bugünün egemenleri de AKP iktidarı ile halka savaş açmıştır.

Gazi’de TOMA’lara,
Akreplere, Biber Gazına
Karşı 2000 Kişilik Kitlesel
Çatışmayı Yaratan
Cephenin Doğru
Politikalarıdır!
AKP faşizmi; Anadolu halklarının
direnme ve örgütlenme hakkını, dayanışmasını, kurtuluş umudunu yok
etmek istiyor.
İşte bu yüzden; AKP’nin polisi,

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

halkın örgütlü olduğu mahallelere, akrep ve TOMA’larla, gaz bombalarıyla, otomatik silahlarıyla
saldırıyor.
27 Eylül günü, Gazi
Mahallesi’nde, AKP’nin
koruyup kolladığı, uyuşturucu çeteleri tarafından
vurulan Hasan Ferit Gedik’in 2. ölüm yıldönümü
için yapılan anma yürüyüşünde de; binlerce silahlı polisiyle, akrep ve
TOMA’larla, tazyikli su
ve biber gazıyla halka
yine saldırdı.
Devrimcilerle halkın bağını koparmayı, devrimcileri yalnızlaştırmayı
amaçlayan AKP faşizmi karşısında,
adalet isteyen, değerlerine sahip
çıkan, devrimcilerle bütünleşmiş bir
halk buldu.
Halkın kendisine yönelen saldırıya
karşı, kendini savunma hakkı vardır.
Kendisine yönelen şiddete karşı, karşı
şiddetle cevap verme hakkı vardır.
Halkımız bu haklarını kullandı.
Gazi Mahallesi, Günay Özarslan
yoldaşımızın cenazesi için yaptığımız,
her anı eylem olan 80 saatlik direnişimizden sonra; binlerce polise, akreplere, TOMA’lara karşı kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla, ellerinde taş
ve sopalarla militanca çatışan 2000
kişilik kitlesel bir çatışmaya daha
tanık oldu. Sokaklara barikatlar kuruldu. TOMA’lar, akrepler molotoflarla
yakılarak mahalleden kovuldu.
Hasan Ferit’in 65 yaşındaki dedesi
ve annesi “Gelin bizi de öldürün!”
diyerek akrep ve TOMA’ların üstüne
üstüne yürüdüler. Kitleyle birlikte
akrep ve TOMA’ların önlerini kesip
oturma eylemi yaptılar.
Kitlenin öfkesi ve cüreti karşısında
polis gözaltına almaya bile cesaret
edemedi. Kitlenin içinden “Milisler
geliyor” sesleri yükselince korkudan
geri kaçtılar.
Gazi’de 2000 kişiyi çatıştıran adalet özlemidir.
2000 kişilik bu çatışma, o anın
yarattığı bir çatışma, o an oluşan bir
tepkinin dışa vurumu değildir. Bu

Hepsi birer Berkin...
Yüzlercesi, binlercesi
Berkin için, Hasan Ferit için
adalet arıyorlar...
militan direnişi yaratan Cephe’nin
doğru politikalarıdır. Ödediği bedeller
ve emeğidir. Cüretidir. Halka verdiği
ve halka duyduğu güvendir.
Bu direnişi yaratan; cenazelerine
tören yapması, istediği yere gömmesi
engellenen, “katiller açıklansın, yargılansın!” isteğine, adalet talebine
baskı ve zulüm ile cevap verilen, en
yasal, en meşru hakları gasp edilen
halkın birikmiş öfkesinin patlamasıdır.

Faşizme Karşı Kitlesel
ve Militan Direnişler
Çatışarak, Halkı
Çatıştırarak Yaratılır!
Bu çatışma, “kitle korkuyor, çatışma olacak diye yürüyüşlere gelmiyor”, “kitlede illegal örgüt korkusu
var” şeklinde oluşan düşüncenin
yanlışlığını bir kez daha göstermiştir.
Kitle; çatışmanın olacağını bile bile,
devrimcilerin çağrısına cevap vermiş
ve yürüyüşe gelmiştir. AKP faşizminden hesap sormak, adalet istemek
için çıkmıştır meydana.
80 saatlik direnişimiz de, 2000
kişinin çatıştığı anma yürüyüşümüz
de, bize; güçlü ve meşru olanın,
haklı olanın, halk ve devrimciler olduğunu göstermiştir.
Halka inanmanın, güvenmenin,
halkı örgütlemenin vazgeçilmez görevimiz olduğunu göstermiştir. Halka
tepeden bakmaz, halkı küçümsemezsek, halkın da halk düşmanlarıyla
militanca çatışabileceğini göstermiştir.
Faşizme karşı kitlesel ve militan

direnişlerin çatışarak, çatıştırarak yaratılacağını,
eylemlerimizi, direnişlerimizi örgütlerken hedefimizin mutlaka halkı içine katmak olması gerektiğini göstermiştir.
Devrimin kitlelerin
eseri olduğuna inanıyorsak, halkı devrimci mücadeleye katma, halkı savaştırmak zorunda olduğumuzu görmeliyiz.
Halkı mücadeleye katmanın yolunun halkı örgütlemekten geçtiğini gös-

termiştir.
6 günlük ve az sayıda insanla yapılan bir kitle çalışması ile 2000 kişinin çatıştığı bir anma, yürüyüş örgütleyebiliyorsak daha uzun süreli
ve çok sayıda insanla daha kitlesel
ve daha militan direnişler örgütleyebileceğimizi göstermiştir.
Bu direniş, halka güvenin kendine
güven olduğunu; halka güvenin, halkı
örgütlülüğün içine katmak olduğunu
göstermiştir.

Hedefimiz, Gazi’de
Yaşanan Kitlesel Çatışma
ve Çatıştırma Kültürünü;
Başka Mahallelere ve
Anadolu’ya Yaymak
Olmalıdır!
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Halkı mücadeleye katmak, umudunu büyütmek, halkın adalet özlemini gidermek Cepheliler’in görevidir. Bunun tek yolu halka gitmektir.
Halkı örgütlemektir.
Mücadeleyi büyütmek, halkın örgütlü gücüyle birleşmiş şiddetini geliştirmektir. Çünkü devrimciler; kitle
hareketlerini pasifleştirmeyi, geriye
çekmeyi, düzenin yasal sınırları içerisine hapsetmeyi reddedeler. Tam
tersine bizim işimiz; AKP’nin örmeye
çalıştığı korku dağlarını yıkarak, radikal kitle eylemleri yaratmaktır. Bu
eylemleri tüm ülkeye yaymak, geliştirmek ve iktidara yöneltmek temel
görevdir. Militan, kitlesel direnişler;
kendiliğinden değil, devrimcilerin
önderliğinde gerçekleşecektir.

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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Faşist terörü geriletecek tek güç;
halkın, şiddete şiddet ile cevap veren
direnişidir. Bundan sonraki hedefimiz,
Gazi’de yaşanan kitlesel çatışma ve
çatıştırma kültürünü başka mahallelere, örneğin İstanbul’un Çayan, Okmeydanı, Gülsuyu, Armutlu gibi en
az beş mahallesine ve Anadolu’ya
yaymaktır.
Yerel ayaklanmalar, yeni Geziler,
yeni Gaziler yaratmaktır.
Bir sonraki direnişlerimizde bir
sıçrama yaratmak, hedefimizi büyütmektir.
Mahallelerimizde iki yüz kişiden
iki bin kişiye kadar çatışabilecek organizasyonlar oluşturmaktır.
Faşizme karşı mahalleler ve Anadolu arasında destek ve dayanışmayı
örgütlemeliyiz. AKP faşizminin TOMA’ları, akrepleri, çevik kuvvetinin
mahallerimize elini kolunu sallayarak
giremeyecek önlemler almaktır. Örneğin; halka zarar vermemeyi esas
alarak, yoldan çevirdiğimiz kişilere
ait olmayan bir tırla, bir kamyonla
yolları keserek mahallerimizin girişlerini düşmanın girişine kapatabiliriz.
AKP faşizmi, örgütsüzleştirme
saldırısını halkın hemen her kesimi
nezdinde kesintisiz sürüyor. Demokratik mücadeleyi, direnme hakkını
yok etmek istiyor. Devrimcilerin
halkla birleşmesini, halkın örgütlenmesini, kitle çalışmasını bitirmek istiyor. AKP faşizminin bu örgütsüzleştirme saldırılarını, militan, kitlesel
ve sonuç alıcı bir mücadele anlayışına
dönüştürerek bozabiliriz.
Bunun için örgütlenmeliyiz. Örgütsüzlük, bugün halkımızın en zayıf
noktasıdır. Halkın örgütsüzlüğü ise
oligarşinin en büyük avantajıdır.
Güç, örgütlenmektir. Örgütlülüklerimizi büyüterek gücümüzü büyütmeliyiz. Halkın gücünü ortaya çıkarmak, AKP faşizminin saldırılarına
karşı çatışmak, kitleleri çatıştırmak
birçok alanda, birçok örgütlülük yaratmaktır.
Daha fazla kitlelere giderek, kitleleri örgütlü güç haline getirerek
AKP’nin bu politikalarını boşa çı-

karacağız. Halkımıza dayatılan adaletsizliğe karşı, halkı birleştireceğiz.
Bulunduğumuz her yerde şehitlerimizin yarattığı, geleneklerimizin bize
öğrettiği gibi, tek başımıza da olsa
çatışacağız. AKP faşizminin karşısına
devrim mücadelesinin asli unsuru
olan halkımızla birlikte çıkacağız.
Halkımızla birlikte çatışacağız.
AKP’nin halk düşmanı polisleri mahallerimize elini kolunu sallayarak
giremeyecek.

Anmalarımıza,
Cenazelerimize Saldıran
Halk Düşmanlarını;
TOMA’larıyla,
Akrepleriyle
Mahallelerimizden
Kovacağız!
Cenazeler, mezarlar; hangi dinden,
hangi mezhepten olursa olsun; bütün
dünya halklarının kutsal saydığı,
saygı duyduğu değerleridir.
Bu halk düşmanlarının, bu gerici
faşistlerin; cenazelerimize, mezarlarımıza, anmalarımıza, düğünlerimize
bile saygıları yoktur.
Düşmanın da olsa “mertçe” olmasını istersin, ancak bunlar namert,
alçak, kalleş... Cenazelerimize, mezarlarımıza, anmalarımıza bile saldırıyorlar... Bu sadece Gazi Mahallesi
ile sınırlı değil... Ülkenin dört bir
yanında şehit mezarlarımıza saldırıp
kırıyorlar. Mezarlarımızdan bile korkuyorlar ve korkuları onları insanlıktan çıkartıyor.
Cenazelerimize, anmalarımıza,
mezarlarımıza, düğünlerimize, şenliklerimize saldıran bu halk düşmanlarının mahallelerimizde ellerini kollarını sallaya sallaya saldırmalarına
izin vermeyelim.
Uzun zamandan beri faşist AKP
iktidarı halka karşı açık bir savaş
yürütüyor.
Saldırılarının şiddeti; halktan, devrimcilerden korkusuyla orantılıdır.
Kürdistan’da 150’nin üstünde bölge
“Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi,
bölgesel sıkıyönetim uyguluyor.
Yaptıkları her konuşmada “terör

örgütü” diye DHKP-C’yi anmadan
geçmiyorlar.
Bu, İstanbul’un yoksul gecekondu
mahallelerinde ilan edilecek sıkıyönetimin hazırlıkları demektir.

Cepheliler, Halkımız...
AKP’nin her türlü terörüne hazırlıklı olmalıyız. Cizre’de olduğu
gibi mahallelerimizin giriş çıkışları
kapatılıp, günlerce sokağa çıkma yasağı ilan edilip, tam bir terör estirilebilir.
Maraşları, Çorumları, Sivasları,
Gazileri, Kürdistan’da yüzlerce kişinin öldürüldüğü katliamları yaşadık.
19 Aralıkları yaşadık. Faşizmin tarihi
katliamlar tarihidir. Oligarşinin yönetememe krizi derinleştikçe saldırıları büyüyecektir.
Faşizmin saldırılarını devrimcilerin öncülüğünde halkın savaşını
büyüterek boşa çıkartabiliriz. Direnişleri büyüterek boşa çıkartabiliriz.
Mahallelerimiz 1970’lerden bugüne devrimcilerin öncülüğünde polisinden jandarmasına, arazi mafyasından zabıtalarına devletin her türlü
saldırısına karşı direnişlerle yaratılmıştır. Onlarca şehit verdik. Şahitler
vermediğimiz tek bir mahallemiz
yoktur.
Şehitlerle yaratılan çok güçlü bir
tarihe sahibiz. Bugün halk düşmanları;
mahallelerimize TOMA’lar, akrepler
olmadan giremiyor. Gazi’deki son,
7’den 70’e tüm halkımızın katıldığı
direnişimiz de göstermiştir ki, halkımızın bize büyük bir güveni vardır.
Bu güvenin altında verdiğimiz onlarca
şehidimiz ve direniş çizgimiz vardır.

Sonuç olarak;
Düşmanın ne TOMA’sı, ne zırhlı
araçları ne de binlerce ölüm mangası
halkı teslim alamaz. Devrimcilerin
öncülüğünde direnen, savaşan halktan
daha büyük bir güç yoktur.
Cenazelerimize, anmalarımıza,
mezarlarımıza saldıran düşmanın her
türlü saldırısına hazırlıklı olmalıyız
ve daha büyük direnişler yaratmalıyız.
AKP’nin faşist terörüne teslim olmayacağız!..

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

HASAN FERİT YÜRÜYÜŞÜNE KATILANLAR ANLATIYOR:
Cepheliler Yüzlerinde Kızıl Fularlarıyla, Ellerindeki Taşlarıyla Düşmana Korku Salıyor!
Yeni Direniş Gelenekleri Yaratıyor, Barikatlar Kuruyordu! Direniş, Gazi’nin Her Yerine Yayılmıştı!

Polisler, cemevinin bahçesine gaz kapsülleri yağdırıyordu. Tabi halkın da tepkisi gecikmiyordu.
Gençlerin dışında; teyzeler, amcalar, abiler de sokaktaydılar hep. Belki bir taş atmaya gücü
yetmeyenler vardı; ama onlar bizim aramızda yer alarak düşmana ağır darbe vuruyorlardı.
hakları olan yürüyüş hakkının keyfi
bir şekilde engellenmesinin suç olduğunu anlatmak istediler.
Ben de bu heyetteydim. Yanımızda
Hasan Ferit’in annesi Nuray anne,
dedesi Mustafa dede, kardeşi Eriş
ve avukatımız vardı. Yolu açmalarını
istedik. Ancak yüzümüze bile bakmadılar, pişkin pişkin sırıttılar. Biz
de bu tavra karşı oturma eylemine
geçtik. Nuray anne ve Mustafa dede
de bizimleydi. Oturma eyleminde
“Katiller, gelin bizi de öldürün! Çeteleri koruyor bize saldırıyorsunuz”
diye bağırdık. Akrep denilen zırhlı
araçtan “oturma eylemi yapan gruba
sesleniyoruz, yaptığınız eylem yasadışıdır dağılın!” diye höykürdüklerinde acizliklerini gördük. Biz de
kalkmayacağımızı ne pahasına olursa
olsun direneceğimizi söyledik. Tazyikli su sıktılar önce. Biz oturmaya

devam ettik. Arkamızdaki kitlemize
gaz atmaya başladılar. Biz de “Katiller! Halk düşmanları!” diye bağırdık. Biz bağırdıkça su sıkmaya
devam ettiler. Sıktıkları su kimyasal
karışımlıydı. Vücudumuz yanıyor
Hasan Ferit Gedik’in katledilişinin
buna rağmen direniyorduk. En son
ikinci yılında Gazi’de anma ve yügazın etkisiyle oturduğumuz yerden
rüyüş yapmak için bir hafta boyunca
kalkmak zorunda kaldık. Kalkarken
kapı çalışmaları, sesli çağrılar, otobüs
“İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!”
konuşmaları yaptık. Tüm coşkumuzla
sloganları
attık. Her yerde Hasan
şehidimize sahip çıkma, katillerden
Ferit
olma
vaktiydi
şimdi.
de hesap sorma bilinciyle hazırlandık.
Gazi direnişinde eski PTT’nin olDüşmanlarımızın son zamanlarda en
duğu yer yeniden direnişe ev sahipliği
ufak yürüyüşümüze bile tahammül
yapıyordu. Cepheliler yüzlerinde kızıl
edemediğini biliyorduk. Bu bilinçle
fularlarıyla, ellerindeki taşlarıyla düşbinlerce Hasan Ferit olmaya hazırdık.
mana korku salıyor; Günay’ın kaYürüyüş günü geldiğinde Gazi Halk
rarlılığıyla, yeni direniş gelenekleri
Meclisi’nin önünde toplandık. Halkın
yaratıyor; barikatlar kuruyordu. Diyoğun ilgisi vardı. Bir hafta boyunca
reniş, Gazi’nin her yerine yayılmıştı.
yapılan çalışmaların karşılığını göDört yolda barikat barikat direnenlerin
rüyorduk. Saatler ilerledikçe diğer
yanı sıra İsmet Paşa Caddesi’nde de
mahallelerin pankartlarıyla gelmesi
Cepheliler barikat
coşkuyu daha da yükseltikurmuş sokak sokak
yor, sayımız da gittikçe ar8 SAAT SOKAK SOKAK GAZİ’NİN
çatışıyorlardı.
tıyordu.
TÜM
BÖLGELERİNE
YAYILAN
DİRENİŞ
Ben de oraya geçYürüyüş saatimiz gelSokak
sokak,
başlayan
çatışmalar
8
saat
boyuntim
bir süre sonra.
mişti. Önce dörderli korDüşman
barikatları
tejlerimizi oluşturduk. Herca Dü z bölgesinden Sekizevler’e, oradan
yıkıyor,
biz
tekrardan
kes hazırdı, düşmanın salNalbur’a, en son da Sondurak bölgesine kadar
kuruyorduk. Çatışma
dırılarına karşı coşkuyla
yürüyüşümüze başladık. yayıldı. Burada çatışmanın bir anında ara veril- gün boyu sürdü. Akdi ve Hasan Ferit’in ikinci yıl yemeğinin veril- şam olduğunda sayıHer şey önceden hazırdı.
mız artmış direniş büOlası bir saldırıda oturma
mesi için hazırlıklara girişildi. Hep beraber
İsmet Paşa
eylemine geçecek, anmamız
yemek yendi. Yemek sırasında da bir ekip çatış- yümüştü.
Caddesi’nde cemevi
yapılana kadar oturacaktık.
mayı sü rdü rdü . Yemeğini yiyen direniş nöbetini önünde Günay ÖzarsTahammülsüzdüler, yürülan Direniş Sokadevraldı. Direniş Sondurak Bölgesi’ne de
yüşümüzün daha başında
Dörtyol’da önümüzü kes- yayıldı. En son polisin kovulmasıyla saat 23.00’ı ğı’nda direnen Cephelilere müdahaleye
tiler. Önden bir heyet gidip
geçerken
Gu
̈
nay
Özarslan
Direniş
Sokağı’nda
gelen TOMA’lardan
yaptıklarının suç olduğunu;
yapılan
bir
açıklama
ile
iradi
olarak
bitirildi…
birinin lastiği patlaen meşru, en demokratik

Bir Kez Daha, Tüm
Gazi’de, Yeni Direnişler
Yaratarak Sokak Sokak
Çatıştık!

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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yınca arızalandı. Korkudan ne
yapacaklarını bilemediklerinden binalara su sıkıyorlardı.
Cephelilerin attıkları molotoflardan kaynaklı fazla duramadan başka bir TOMA tarafından
çekilerek götürüldü.
Yemek hazırlamıştık Hasan
Ferit için. Direnişten kaynaklı yemek
yeme fırsatımız olmadı. Akşama doğru yüz kişiyle cemevinde yemeğimizi
yedik. Yemekten sonra da bir süre
çatışmalar sürdü. Cepheliler, Hasan
Ferit’in katillerinden, onları koruyan
besleyen AKP’nin eli kanlı polislerinden hesap sormaya devam etti.
Bugün bir kez daha, tüm Gazi’de
yeni direnişler yaratarak sokak sokak
çatıştık. Şehitlerimize layık olma
onuruyla, saat yirmi üç civarında direnişimizi iradi olarak bitirdik. Gazi’de Günay’ımızın talimatı, Hasan
Ferit’in cüretiyle bir kez daha biz
kazandık.
***
Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

Gün Gelecek
HalkınAdaletini
Elinde Taş Yerine
Kleşlerle de Göstereceğiz
Yürüyüş için Gazi Mahallesi’ne
geldiğimizde kitle yavaş yavaş toplanmaya başlamıştı. Eylemin inisiyatifi Gazili arkadaşlardı. Arkadaşlar
beni çağırdı ve eylemde kendilerine
yardımcı olmamı, inisiyatif almamı
istediler. Eylemi nasıl yapacağımızın
üstüne konuştuk, önerilerimizi sunduk. Hepimiz, hem fikir olduktan
sonra eyleme başlama kararı aldık.
Polis barikatına kadar yürüyecek ve
eğer polis engel olursa önden Hasan
Ferit’in ailesinden ve bizden bir heyet
gidip polisle konuşacaktı. Bu sırada
da oturma eylemine başlayacaktık.
Saldırı çok boyutlanırsa en son çatışma yapılacaktı.
Biz de kabul ettik ve kitleyi yönlendirmeye başladık.
Yürüyüş başladıktan sonra Yürüyüş dergisinin oraya kadar geldik.
İnisiyatif olan arkadaş, “biraz daha
ilerleyelim ve oturalım” dedi. Ben
elime megafonu alarak kitleye oturma
eylemi başlattığımızı duyurdum ve
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herkesin oturmasını anons ettim.
Polisle konuşmaya gidenlere polis
hiç konuşmadan "dağılın!" anonsu
yaparak su sıkmaya başladı.
Panzer su sıkarak oturan kitleye
doğru yöneldi. Ardından da akrepten
sürekli gaz atılmaya başlandı. Gazın
ve suyun etkisiyle kitle yavaş yavaş
dağılmaya başlarken biz de hemen
çatışma kararı aldık ve taşlamaya
başladık. Caddeye barikat kurduk,
ama zayıf olduğu için hemen dağıtıldı.
Caddenin tüm ara sokaklarında çatışma vardı. Herkes taşıyla direniyordu.
Bu çatışma yaklaşık 3 saat sürdü.
Polis, bu 3 saatlik zaman diliminde
sadece caddede gezebiliyordu, ara
sokaklara giremiyordu. Bizde sadece
taş olamayacağını düşünüyordu muhtemelen.
Çatışma genel olarak coşkulu geçti. Kitlemizin ellerinde taş vardı. Kitlenin taşlarla direnmesi bile düşmana
olan öfkeyi düşmana göstermiş oldu.
Nasıl ki Hatice abla kleşinde mermisi
bittikten sonra taşı kleş olarak kullanmışsa Gazi'de de Hasan Ferit için
elimizdeki taşları kleş olarak düşmana
savurduk.
Gün gelecek, gerçek kleşlerimizle

de düşmana göstereceğiz halkın adaletini. . .
***

Gençlerin Dışında
Teyzeler, Amcalar, Abiler
de Sokaktaydılar Hep!
Hasan Ferit'in mezarını ziyaret
etmek için Gazi Halk Meclisi önünden başlayarak, düzenli kortej halinde
ilerlemeye başladık. “Milyonlarca
Hasan Ferit Olup Bataklığı Kurutacağız/HALK CEPHESİ” yazılı pankartın öncülüğündeki, mahallelerimiz
ve diğer alanlarımızdan pankartların
da eşliğiyle birlikte uzun bir halk
kortejinin gür sloganlarıyla cadde
sonuna doğru yaklaştığımızda, katil
polis sürüsü, birçok akrep ve TOMA
araçlarıyla bizi engellemek istedi.
Bir gün öncesinden yürüyüşümüzü
engellemek için barikat kuran, özel
harekat araçlarıyla caddede önümüzü
kesip halkı korkutmak isteyen polisler,
karşımızda tetikte bekliyorlardı.
Berkin'in annesinin de bulunduğu
kortejin en arkasından geliyordu
Mustafa dede. Mustafa dede, astım
ve diğer rahatsızlıklarından dolayı
güçlükle yürüyerek kortejin önüne
geçerek polislerle konuşmak istedi.
Benden kendisine yardımcı olmamı
istedi. Hemen gidip dedenin koluna
girdim; hızlı adımlarla kortejin önünü
kesen polislerin karşısına geçmek
için ona yardımcı oldum.
Nuray abla da genç arkadaşlarla
beraber bize geçit vermeyen katillere
karşı oturma eylemi yapıyorlardı.
“Baba gel, oturma eylemi yapacağız,
gel sen de otur” diye Mustafa dedeyi
çağırdı Nuray abla. Mustafa dede
oturmadı.
Sonra Nuray abla zırhlı araçların
camlarına yaklaşıp “gelin beni de
öldürün, çocuklarımızı öldürdünüz
nasıl olsa” diye bağırdı. Mustafa

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

dede de “Amiri çağırın, ben Hasan
Ferit’in dedesiyim. Amir nerde amir!”
demesiyle tahammül edemeyen polisler aileyi hedef alarak üzerimize
su sıkmaya başladılar. Önde olan hepimizi sırılsıklam ıslattılar. Hemen
arkasından gaz kapsülleriyle halkı
gaza boğarak bizi dağıtmaya çalıştılar.
Saldırının ardından “Katil polis
mahalleden defol! Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür! Umudun adı DHKPC” sloganlarıyla birlikte çatışma başladı. Sıkılan suyun basıncı ile dengesini kaybeden Mustafa dedeyi genç
bir arkadaş kucaklayarak gideceğimiz
yöne doğru taşıdı. Dedeyi bize kapısını açan bir terziye götürdük. Daha
sonra hızlıca çatışmanın daha yoğunlaştığı Pir Pultan Cemevi bölgesine doğru yürüdük ara sokaklardan
geçerek. Barikatlar kuruluyordu, ateşler yakılmıştı sokaklarda.
Gazi Halk Meclisi'nin içini tazyikli
sularla ıslatarak kullanılamaz hale
getirmişlerdi polisler. Ve hala meclisin
önünde nöbet tutan halktan insanlar
bekliyorlardı orada. Ara sokaklardan
geçtikten sonra Pir Sultan'a vardım.
Hasan Ferit'in yemeğinin verileceği
yere. Polis burayı da gaza boğmuştu.
Nuray abla beni görünce sarıldı ve
ağlamaya başladı. “Baksana yavrum,
her şeyimize saldırıyorlar” dedi. Çok
yorulmuş ve duygulanmıştı. O’na
şimdiye kadar hep dayandığını, çok
güçlü olduğunu söyleyerek kapının

önünde, sokaklarda çatışan halkın
gücünü gösterdim.
İçeride odalardan birinde halkın
getirdiği yedek kıyafetler vardı. Geçip
kuru giysilerden elime ne geçirdiysem
geçirdim üstüme. Halkımız ıslanan
arkadaşlar için getirmişlerdi bunları.
Birkaç gazeteci de buradaydılar. Gazın etkisinden fenalaşanların bir kısmı
kendilerini buraya atmıştı.
Cemevinde toplanıp Hasan Ferit
için yemek verilecekti. Ama polisler
hala cemevinin bahçesine gaz kapsülleri yağdırıyordu. Tabi halkın da
tepkisi gecikmiyordu. Gençlerin dışında; teyzeler, amcalar, abiler de
sokaktaydılar hep. Belki bir taş atmaya gücü yetmeyenler vardı; ama
onlar sokakta bizim aramızda yer
alarak düşmana ağır darbe vuruyorlardı. Halk kendi gücünü gösteriyordu.
Çatışmanın biraz hafiflediği anda
mahalleden birlikte geldiğimiz halkın
bir kısmını bulup kendi mahallemize
döndük. Biz döndükten sonra da çatışma devam ediyordu. Yine mahalleye geldikten sonra aldığımız habere
göre Gazi halkı, faşizmin tüm pervasızlığına rağmen 100'e yakın kişiyle
yemek vermişti.
***

Polis Çok Pervasızca
Saldırdı ve Ölümüne
Bir Direniş Yaşandı
Toplanma yerimiz olan Gazi cemevi önünde ve Gazi sokaklarında iyi bir kalabalık vardı. Ancak yürüyüş daha yeni başlamışken polis saldırdı. Uzun
saatler boyunca saldırı ve
buna karşı direniş sürdü.
Eğer saldırmasalardı çok
daha kitlesel bir yürüyüş
ve anma olacaktı.
Polis çok pervasızca

saldırdı ve ölümüne bir direniş yaşandı. İnsanların sadece taşla zırhlı araçlara
kafa tuttuğu bir direnişte
pek çok özel an da yaşandı
tabii. Ama beni en çok etkileyen saldırı başlar başlamaz atılan ve daha sonra
da sık sık duyduğum ‘Hepimiz Ferit’iz
Öldürmekle Bitmeyiz’ sloganıydı.
Çünkü bu yürüyüşün çağrısı binlerce
Hasan Ferit olup adaletsizliklerden
hesap sormak için yürüyüş yapılacak
biçimindeydi. ‘Hepimiz Ferit’iz Öldürmekle Bitmeyiz’ sloganının anlattığı buydu. Çağrı, o gün orada toplanan ve ‘Ben Hasan Ferit’im’ diyen
yüzlerce halkta karşılık bulmuştu.
Saldırı da bu yüzden yaşandı.
Aslında bu saldırı genel olarak
devrimcilere, Halk Cephesi’ne yönelik saldırıdan ayrı düşünülemez.
Amerika’dan ‘imha edin’ diye talimat
aldıkları devrimci harekete karşı Günay Özarslan’ı infaz ettiler. Bugün
de fiili, siyasi tüm varlık alanlarına
saldırıyorlar. O gün açık olansa polis
yürüyüşü yaptırmamaya şartlanmıştı.
Öyle ki kaldırımlarda 2-3 kişiyi yanyana görünce bile gaz attılar, plastik
mermi sıktılar.
Öte yandan, 5 Ekim’de Hasan
Ferit’in mahkemesi var. O gün eğer
yürüyüş yapılsaydı insanlar Ferit’in
başucuna gidecek ve ona söz vereceklerdi. Ve çeteleri açıkça korudukları o mahkemede kendilerinden
hesap sormaya gelen sayısı daha
fazla olacaktı. Bu sahiplenmeyi engellemek, halkı korkutmak için saldırdılar.
Öncelikle her duruşmada adliyeye
gidenlerden biri olmalıyız. Orada ne
kadar kalabalık olunursa, saldırganlığa
karşı gerektiği gibi cevap verilir.
Mahkemelere katılım için birbirimizi,
mahallemizi organize etmeli, mutlaka
komiteler kurmalı ve komitelerde
yer almalıyız. Oraya gitmenin koşulunu yaratmak herkesin sorumluluğudur. Genel saldırılara da bu biçimde
cevap verilmeli. Sokaklar, duvarlar,
mahalleler bizimdir. Yani halkındır.
Adalet istemekten de, sokaklara çıkmaktan da vazgeçmemeliyiz.
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Halka Daha Çok Gaz Sıksın, Daha Çok Katletsin, Daha Çok İşkence Yapsın Diye;

Halkın
Hukuk
Bürosu

Emniyet Müdürlüğü, 2014'te, 279 Bin 500 Polisi,
1 Milyon 231 Bin 959 Lira Maaşla Ödüllendirdi!

Sayıştay, her yıl kamu kurumlarının birçok yönden denetimini
yapar. Kanunda geçen amaca göre Sayıştay, a) Bütçe hakkının gereği olarak
kamu idarelerinin faaliyet sonuçları
hakkında TBMM'sine ve kamuoyuna
güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, b)
Kamu mali yönetiminin hukuka uygun
olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının korunması, c) Kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesi,
ç) Hesap verme sorumluluğu ve mali
saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla denetim yapar.
Yasaya göre görevi budur ancak gerçekte ise suç aklayıcıdır.
Sayıştay, sözde, her yıl bu denetim
raporlarını hazırlar, fakat hukuki bir
yaptırımı olmayan bu raporlar formaliteden ibarettir. Bu yüzden de iktidarlar yağma ve talana devam eder.
AKP özellikle halka karşı savaş için
örgütlendiği alanlardan olan Emniyet
Müdürlüğü’nde bütçe konusunda halk
deyimi ile istediği gibi at oynatıyor. Örneğin Sayıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı hesaplarına
ilişkin raporunda; "Bazı ödemelerin kanundaki amaca aykırı olarak gerçekleştiği, kurumun faaliyetleri kapsamına
giren veya personelin görev tanımında bulunan işlerin taltif (ödüllendirme)
konusu edildiği ve bu şekilde sık sık
ödeme yapılarak rutin uygulama haline getirildiği görülmüştür" şeklinde
tespitlerde bulundu.
2014'te, 279 bin 500 emniyet personeli, 1 milyon 231 bin 959 lira
maaş taltifi ile ödüllendirildiği tespit
etti. Ancak Genel Müdürlük ödülü 86
bin 927 personele verilmiş gösterdi.
Raporda, polise verilen ödül ve ikramiyelerin dayandığı koşullarla diğer
kamu kurumları çalışanlarına verilen
ödül ve ikramiye koşullarının kıyaslanamayacağı belirtiyor.
"Taltif ödemesi yapılan personel sayısının toplam personel içerisinde çok
büyük bir orana tekabül etmesi ve kurumun ilgili birim faaliyetleri kapsamına giren veya personelin görev tanımında bulunan bazı görevlerin taltif
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konusu edilmesi nedeniyle kanunda
belirtilen hallerde yapılması gereken
ödül ve ikramiye ödemelerinde kanunun
amacına uygun hareket edilmediği sonucunu doğurmakta, bu durumun da
ikincil mevzuatın ve objektif kriterlerin
belirlenmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir" diyerek bir yandan
usulsüz ödüllendirme tespiti yapıyor
ama diğer yandan da Emniyet Müdürlüğü’nü aklamaya çalışıyor.

Emniyetin Savunması
Suçun İtilafıdır
Emniyet kendini savunurken de demiş ki; "2014 yılında ükemizin çeşitli illerinde gerçekleştirilen Kobane eylemlerinde personelinin büyük kısmı
görev aldığından değerlendirilen personel sayısında artış meydana gelmiştir.."
Emniyet Müdürlüğü bütçeyi halka
karşı verdikleri savaşta bir motivasyon
aracı olarak kullanır. Demirel’den aldıkları mirastır bu. Demirel, polisin işkenceleri için söylenenlere karşı polisinin önünde göğüs germiş, “Polisin
elini soğutmayın” demişti. Halka karşı savaş yürütülüyor, tabii emrinizdeki polislerin – polis, özel tim vb. Şimdi, onların “elinin soğutulmaması”
gerekiyor. Sözde kanun koruyucu olduğunu söyleyen Emniyet Müdürlüğü,
halka karşı suç işleyen polisi kanundışı
ödüllendiriyor. Hırsızlık, dolandırıcılık yapıyor. Hem de birinci sınıf.
Hırsızlığını da “trafik eğitimleri
toplantıları yapmak, faaliyet raporları
hakkında yönetmelik hazırlamak, yabancı ülkelerden gelen kursiyerlere seminer vermek, nitelikli personel yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerini yürütmek, konuk ve ziyaretçilerin karşılanması, ağırlanması ve ilgili birimler
ile koordinasyonu sağlayarak evrak ve
dosya takiplerini yapmak, görevli personel hakkında dosya açmak ve dosyanın gerekli işlemlerini yaparak makam olurunu hazırlamak, Polis Akademisi diploma ve yemin törenine katılan protokol ve misafirleri ağırlama
şeklinde gerekçelendirmiştir.

Polis
Neden Ödüllendirilir?
Polis, deprem olur, halkın yanında
olmak yerine halkın dayanışmasını engellemeye çalışır. Maden göçüklerinde işçiler katledilir, polis oradadır.
Halka yardım etmek yerine suçları gizlemeye, katliamın üstünü örtmeye,
desteğe gelenleri engellemeye gelir.
Mahallelerimizde çetecilerin, uyuşturucuların yanındadır, halkı zehirlemelerine yardım eder, uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimcilere saldırır.
Parasız eğitim isteyen, soruşturmacılara
karşı çıkan, harçlara karşı örgütlenen liseli, üniversiteli gençliğin mücadelesini
engellemeye çalışır. Emekliler hakkını
istediğinde, memurlar hak gasplarına
karşı çıktıklarında, köylüler topraklarına
sahip çıktıklarında önlerinde barikat kuran, hakkın kullanımını engelleyen
yine polistir. Gazeteciler mesleklerini
yapmaya çalışırken kafalarına silah
dayarlar. Mahallesinde, parkında otel ve
rezidans istemeyen mahallelinin eylemlerinde önüne dikilir, evi yıkılsın istemeyen, barınma hakkına sahip çıkan
gecekondu sahibinin evinin yıkımında
görürüz.
Ormanı savunan, yeşil yollara karşı çıkan köylülerin karşısında görüyoruz. İnşaat işçilerinin katledilmesi
hemen sonrasında olay yerindedir
yine. Patronların korumasını yaparlar.
Grevlerde, fabrika önlerinde yine polis vardır. Ulusal hakları için mücadele
eden Kürt halkımıza saldırırlar. Nerede hak ve özgürlüklerine sahip çıkan
varsa, nerede adalet talebi varsa, nerede
uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı mücadele varsa, nerede dayanışmayı büyütme ve halkın ileri değerlerini savunması varsa oradadır polis. Halkın
karşısındadır.
1 MİLYON 231 BİN lira polislere,
halkı daha çok sindirsin, daha çok katletsin, işkence yapsın diye verildi.
Hepsi ABD'nin ve AKP'nin çıkarını korumak için kullanıldı. Bu para açlığa
alışmamız, yozlaşmaya karşı çıkmamamız, baskıya, haksızlıklara, adaletsizliklere razı olmamız için kullanıldı.
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Avukat Fuat Erdoğan Anısına
4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu:
“Ekonomik, Sosyal, Siyasal Kriz, Faşizm ve Adalet”

Halkın Hukuk Bürosu’nun 1994
yılında polisler tarafından katledilen
Devrimci Avukat Fuat Erdoğan anısına düzenlediği 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu 2-5 Ekim tarihleri
arasında Ankara’da yapıldı.
Sempozyumun ilk günü 2
Ekim’de gelen konuşmacılarla öncelikle politik geziler yapıldı. Denizler’in asıldığı, tarihi kanla yazılmış
Ulucanlar Hapishanesi ziyaret edildi.
Ardından devrimcileri bitirmenin yolunu yeni muhbirlik yasaları, ödül
yönetmeliği ile bastırmaya çalışan
iktidara karşı Danıştay önünde açıklama yapıldı. Hiçbir devrimcinin,
yurtseverin böyle ucuz numaralarla
bitirilemeyeceği vurgulandı.
3 Ekim günü de panellerin yapılacağı Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde toplanılarak panel programı
başlatıldı.
Yapılan açılış konuşmalarında

Ankara Barosu’ndan Avukat Hakan
CANDURAN, ÇHD Ankara Şube
Başkanı Avukat Murat YILMAZ ve
Amed Halkın Hukuk Bürosu’ndan
Avukat Behiç AŞÇI hukukçular olarak Hukukun Krizinin tartışılacağı
bu sempozyuma başarılar dilediler.
Bu bölümün en ilginç iki konuğu
eski tutsak Ümit İLTER ve Hayat
Anamız (Hayat Uçucu) idi. Ümit İLTER de sempozyuma başarılar diledikten sonra Hayat Ana kendisini,
tutsak iki oğlunu, Asi gazetesinde
çalışan kızını ve tüm aile olarak sürekli uğradıkları baskıları anlattı.

Birinci Oturum:
Diren, İşgal Et! Eylemleri,
Deneyimleri, Dersler,
Ortak Deneyimler,
Dersler, Ortak Hedefler
Sempozyumun ilk oturumunda
İspanya’dan gelen avukat Miguel
Muga İspanya’daki halk hareketlerini
anlattı. Komşumuz Yunanistan’dan
gelen Stavroula Giannakopoulou da
Yunanistan’daki ayaklanmayı anlattı.
Siyah Hareketi Hukuk Projesinden
Amerikalı Nathan Howard Sheard
Jr. ABD’de her 28 saatte bir siyahın
öldürüldüğü bilgisini vererek siyahların durumlarının hiçbir zaman iyileşmediğini, Ferguson’un nüfusunun
68%’inin siyah olmasına rağmen

polislerin % 97’sinin beyaz, % 3’ünün
siyah olduğunu ekledi. ABD’de polisin askerileştirildiğini ve önemli
silahlar kullandığını, insanların beynine sürekli “siz düşmansınız” dendiğini, Ferguson’daki ayaklanmanın
bazı kazanımları olduğunu, polis şefinin ve belediye başkanının gittiği,
hakimin arama kararını kaldırdığını
vurguladı. Tüm kurumsal sistemlerin
değişmesi gerektiğini belirterek, bir
ağacın dallarını, gövdesini kesmenin
bir yarar getirmeyeceğini, ırkçılık
ağacının köklerini kurutmak gerektiğine işarit ederek sözlerini bitirdi.
Bu oturumun son konuşmacısı sapanlı
teyze, Emine Cansever’di. Gezi olaylarından sonraki yargılanmasını ve
hapishane sürecini anlattı.

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

İkinci oturum:
Parlamenterizm ve
Sömürge Tipi Faşizm
Tartışmaları
Bu oturumda, Yunanistanlı avukat
Yiannis Rahiotis Yunanistan’daki seçimleri SYRIZA’yı anlattı. Honduras’tan Guillermo Moncado da kendi
ülkesindeki baskılardan söz etti. Eski
dönem CHP Milletvekili Av. Hüseyin
Aygün ise parlamentoda çabaladıklarını ama çok fazla şey elde edemediklerini söyledi. Halk Cephesi
adına konuşan Özlem Kütük ülke-
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mizin durumunu değerlendirerek faşizm koşullarında parlamentoyla bir
şey elde edilemeyeceğinin altını çizdi.

Üçüncü Oturum:
Uluslararası “Düşman
Ceza Hukuku”

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015
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(Devlet, Örgüt, Kişi Terör Listeleri, İmha Saldırıları)
Suriyeli Avukat Salem Moustapha
Suriye’nin içinde bulunduğu savaş
durumunu anlattı ve işbirlikçilere
destek sunan ABD, Suudi Arabistan,
Katar ve Türkiye’nin uluslararası
mahkemede yargılanmaları için bir
şeyler yapılması gerektiğini söyledi.
Ukraynalı Dimitro Kolestnik de ülkelerindeki faşist saldırıları anlatarak
uluslararası dayanışmanın önemine
vurgu yaptı. Lübnanlı profesör Hassan
Jouny Suriye ve Yemen’de olup bitenleri anlattı ve bunlara karşı Hizbullah’ın, İran’ın, Rusya’nın ABD
ve AB’ye karşı koyduklarını söyledi.
İtalya’dan Gianfranco Castellotti ve
Ümit İlter devrimcilerin başına milyonlarca dolarlık ödül koyan ABD
emperyalizminin yıkılacağını ve sa-

londaki “İdil” bebek gibi geleceğimiz
olan bebeklere güzel yarınlar bırakacağımızı söylediler.
Sempozyumun ikinci gününde
sabah oturumu ÇHD Başkanı ve Ankara Halkın Hukuk Bürosu avukatı
Selçuk Kozağaçlı’nın moderatörlüğünde başladı. Öncelikle İspanya’dan
Elena Vazquez söz alarak yolsuzlukların aklandığı mahkemelerde halkın herhangi bir
adalet beklentisi olmadığını,
ezenler üzerindeki dokunulmazlık kalkanı kaldırılamadığı için
yargının ezenlerin yargı sistemi
olduğunun altını çizdi.
Sonrasında konuşan yargıç
Muzaffer Şakar, Türkiye’de ve
dünyada yargı alanının adalet
için işlemediğini, bir piyasa biçiminde organize olduğunu aktardı ve yargının bir kariyer basamağı, adliyelerin AVM, avukat ve
hakimlerinse bantta çalışan işçilere
benzediğine işaret etti. Ardından Arjantin’den gelen gazeteci Lucrecia
Fernande yargı piyasası ve güvensizliğin kendi ülkesinde de benzer
biçimde olduğunu çarpıcı
örneklerle ortaya koydu.
Gençlerin katledildiği bir
eylemde 40 polisten hiçbirinin yargılanmadığın ancak 1000 kişilik bir yürüyüşte öfkeli halkın arasında
kalıp ölen polis için 13 kişinin elde hiçbir delil yokken işkenceyle ifadeleri
alınarak yargılandığını anlattı.
Son olarak Selçuk Kozağaçlı da verilen her bir

adaletsizlik örneğinin Türkiye’de de
örnekleri olduğunu vurguladı. Devrimci avukatlar olarak kendilerini
düzenin yasalarıyla sınırlamayıp, halkın meşru mücadelesine sırtlarını
yasladıklarını vurgulayan Kozağaçlı
mahkeme salonlarını da asla terk etmeyeceklerinin altını çizdi. Ve düzenin adaletsizliğine karşı HHB olarak
düzenlenen Adalet Okullarını anlatan
Kozağaçlı, okulun logosu üzerine
gelen fikirlerin tamamında terazi ve
kılıç olduğunu ancak HHB’nin tercihinin kar maskeli adalet tanrıçası
olacağını söyledi. HHB’nin adaleti,
adaletsiz adliyeden yüzünü saklayacak, ancak gözleri açık, çünkü silahı
nereye vurduğunu görmesi lazım!
Oldukça canlı geçen oturumun
ardından öğle yemeğine geçildi, birebir sohbetlerle her bir ülke kendi

gündemlerine gerçeklerine dair sohbet
etti.
“Ekonomik kriz ve işçi mücadeleleri” oturumu, DİH sinevizyonu
ile başladı. Betül Kozağaçlı yönetiminde yapılan 3. oturumda ilk olarak
İngiltere’den Bill Bowring söz aldı,
kendilerinin avukatlığa bakışını, “hukukçular işçi sınıfına hizmet etmeli,
devrimi yapacak olan hukukçular
değil” sözleriyle ifade etti. İngiltere’yi
“kanın hiç kurumadığı ülke” olarak
ifade eden Bowring çıkarılan son
yasalarla işçi direnişlerinin daha da
zorlaştığını, yasanın işçi sınıfından
intikam niteliğinde olduğunu aktardı.
Filipinler’den gelen Ulusal İşçiler
Birliği temsilcisi Av. Carlos Montemayan, işçi sınıfının devam ettiğini
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ve kapitalist sistemin krizlerinin Marx ve Lenin tarafından
tanımlandığını anlattı. Ne zaman kapitalizm krize girse
emperyalistlerin bir savaş hazırlığına girdiğine dikkat
çeken Montemayan ABD’nin Filipinler’i bir askeri üs
gibi kullandıklarını, bunda de en önemli faktörün halkı
suni Çin korkusuyla manipüle edip sırtını ABD emperyalizmine dayadıklarına vurgu yaptı!
Sendika avukatı Murat Özveri de öncelikle Türkiye’deki sendika tarihini aktardı. Kendisinin de işçilerin
yanında bulundağa, SEKA, TEKEL ve Metal işçilerinin
direnişlerinden örneklerle anlattı. Kurumsallaştığı günden
itibaren “sınıf cereyanına kapılmayan, milli menfaatlar
içinde kalan” sendikacılığı eleştiren Özveri her zaman
sendikanın sınıfı geri çektiğini aktardı.
Bu oturumda söz alan Amed HHB avukatı Behiç
Aşçı ise Kazova direnişinin nasıl adım adım büyüdüğünü
anlattı. “İşçi sınıfının mücadelesinde avukatlık” yaptığını
dile getiren Aşçı, avukatlığı halkın mücadelesinde bir
araç olarak gördüklerini ve faşizm koşullarında avukatlıkları iptal edilse de başka biçimde devrimciliği sürdüreceklerini aktardı. Hukuk mücadelesini avukatlıkla sınırlamadıklarını, işçiyle, yoksul gecekonduluyla, işçiyle
beraber aynı zamanda direndiklerini de belirten Aşçı,
Kazova’nın meclis tarzı bir örgütlenme olarak biçimlendiğini anlattı. Bazı makineleri kendilerinin, diğer işçilerin yardımıyla kaçırdığını, yani hırsızdan geri aldığını,
kalanları ise mahkeme kararı ile haciz memuru ve polis
eşliğinde aldıklarını aktardı ve “Yasallığın sınırı var
ama meşruluğumuzun yok” sözleriyle noktaladı. Kazova’yı
halkın dayanışması olduğunu da vurgulayan Behiç Aşçı
halkın tüm kesimlerinin Kazova’yı sahiplendiğini belirtti.
Verilen kahve arasının ardından bu kez somut birlik
önerilerinin konuşulduğu son oturuma geçildi. Bu oturumda genel olarak sempozyumda farklı ülkelerde
yaşanan tecrübeleri öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını
belirten konuşmacılar genel olarak internette oluşturulacak
çok dilli bir platformla daha doğru bilgiye ulaşabilecekleri
üzerinde duruldu. Son olarak sempozyumun tüm katılımcıları ve dinleyicileriyle birlikte Çav Bella şarkısı

Hasan Ferit’i Unutturmayacağız
Bahçelievler Halk Cephesi, Hasan Ferit Gedik
için 4 Ekim’de fotoğraf sergisi açıp mahkemeye çağrı
yaptılar. İki saat açık kalan sergide Hasan Ferit’le
ilgili 15 farklı resim sergilendi ve stant açıp ajitasyon
çekilip mahkemeye çağrı yapıldı ve sloganlar eşliğinde
sonlandırıldı.

Adalet Ekmek, Su Kadar Haktır
Halkı Adaletsiz Bırakmayacağız
Adana Halk Cephesi 4 Ekim’de “Adalet İstiyoruz”
kampanyası kapsamın da eylem yaptı. Basın açıklamasında
geçtiğimiz günlerde Mersin E Tipi Hapishanesi’nden
sürgün sevkle İzmir Menemen T Tipi Hapishanesi’ne
sürgün edilen 4 Halk Cephelinin sağlık haklarının engellenmesi ve gördükleri sözlü, fiziki işkence anlatıldı.
Eylem ’de “Adalet İstiyoruz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Yaşasın Halkın Adaleti” sloganları atıldı.
Açıklamaya 5 kişi katıldı.

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

Çeteler Vuruyor, Polis Koruyor
Hasan Ferit’in Hesabını Soracağız
Hasan Ferit Gedik’in mahkemesine katılanlara polisin
saldırısını protesto eden Antalya Halk Cephesi 6 Ekim’de
açıklama yaptı. Açıklamada: “... İlk mahkeme görüldüğünden beri Hasan Ferit’in yoldaşları adalet istemek
için Kartal Anadolu Adliyesi’nin önüne geldiler. Kapıda
bekleyenlere gözaltı, işkence, küfür hakaret ne ararsanız
vardı. Mahkeme salonunda avukatlara küfür, hakaret,
çakmak atmalar, tehdit etmeler ama bunlara rağmen çeteciler serbest bırakıldı. Şuan bırakılan çeteciler uyuşturucu
satmaya haraç kesmeye devam ediyorlar. Ama yozlaşmaya
uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimciler ise hapishanede müebbet hapisle yargılanıyorlar. Evet, bu
ülkede adalet yok! Adaleti halkın evlatları sağlayacak.
Bir kez daha söylüyoruz Hasan Ferit’in hesabını soracağız.
Bu ülkedeki adaletsizliklere karşı adalet istemeye de
adaleti sağlamaya da devam edeceğiz” denildi.
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Emperyalistler Ortadoğu ve Suriye’de Halkların Kaderiyle Oynuyorlar

HALKLARIN KADERİNİ,
EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELESİ BELİRLEYECEK!
noktasında Esad’ın oynayacağı
rolün “temel tartışma konusu”
olduğunu söylediler. Başından
beri Esad gitmeli diyen; başta
Amerika olmak üzere Avrupa
ülkelerinin, “geçiş sürecine kadar” bu ısrarlarından vazgeçtiği
açıklandı. Bir yanda bu gelişmeler diğer yanda Rusya’nın
Suriye’ye askeri yardımlarını
arttırması, asker göndermesi
ve ilk kez Suriye’de doğrudan
hava bombardımanlarına başlaması, Amerika ve Avrupa açısından bir geri adım, Rusya’nın
ise mevzi kazanması olarak değerlendirildi.
Rusya’nın hamlesi, Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek
“yeni durum” diye tartışılmaya başlandı.

Rusya ve ABD Suriye
Konusunda Anlaştılar:
-Suriyenin toprak bütünlüğü
korunacak
-Suriye’nin laik yapısı korunacak
-IŞİD’e karşı mücadele sürecek
-Esad’lı bir geçiş olabilir...
Bu anlaşmada Suriye Halkının
Çıkarları Yoktur!
Ortadoğu Halklarının Kanı
Akmaya Devam Edecek!

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015
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Suriye konusu dünya kamuoyundaki yerini korumaya devam ediyor.
Son günlerdeki yeni gelişmeler konuyu farklı yanlarıyla tartışma gündemine getirdi.
Suriye’deki savaştan, IŞİD katliamlarından kaçan yüz binler Avrupa
kapılarına dayandı. “Göçmen krizi”
diye adlandırılan ve hemen her gün
göçmenlerin yaşadığı ölümler karşısında Avrupalı emperyalistler sahte
gözyaşları döktüler. Kendi aralarında
göçmenleri paylaşmaya başladılar.
Ancak timsah gözyaşları birkaç gün
sürdü. Kapılarını kapattılar, göçmenlere karşı sert tedbirler aldılar. Göçmen akınından kurtulmak için Suriye’de “çözümü” tartışmaya başladılar.
Kontrolleri dışına çıkan radikal
İslamcı IŞİD, El Nusra, El Kaide
gibi örgütleri tehlike olmaktan çıkarmak için yeni arayışlara girdiler.
29 Eylül’de New York’da yapılan
BM Genel Kurulu’nda Suriye’nin
geleceği tartışıldı. Amerika’dan, Avrupa devletlerinden açıklamalar geldi.
Tartışma ve açıklamalarda Suriye’de
çözüm için yaşanacak geçiş sürecinin
Esad’lı mı Esad’sız mı olacağı sorusu
cevaplandı.
Suriye’de iç çatışmaların çözümü

Emperyalist Güçler ve
Rusya Aralarında
Anlaştılar;
“Yeni Durum” Budur!
Rusya ilk kez Suriye’de hava saldırılarına başladı. Hava saldırılarının
IŞİD’e yönelik değil muhalif güçlere
olduğunu, bunun Esad’ın durumunu
güçlendireceğini söyleyen Amerika,
İngiltere, Almanya, Fransa, Türkiye
yaptıkları ortak açıklamada; Rusya’ya,
Suriye’deki muhalif güçlere yönelik
hava saldırılarına son verme çağrısı
yaptılar. Durumdan endişe duyduklarını açıkladılar.
Oysa ortada belirttikleri gibi endişe
edecek bir durum yoktur. Esas olarak
aralarında anlaşmışlardır. Elbette
Rusya ile Amerikan emperyalizmi
arasında çıkar çatışmaları ve çelişkiler
vardır. Ancak bu karşı karşıya geldikleri bir çatışma değildir.
Nitekim 29 Eylül’deki BM Genel
Kurulu toplantısı sırasında Putin ve
Obama arasındaki görüşmelerin
içeriği de basına yansıdı.

Rusya’nın bugünkü müdahalesi
noktasında ABD ile arasında bir anlaşma vardır. Rusya’nın El-Nusra’ya
yönelik saldırıları, Suriye’de hava
saldırılarına başlaması ABD’ye rağmen bir durum değildir.
Yine kamuoyuna yansıtıldığı gibi
emperyalistler “Esad’lı geçişe razı
oldu. Bu da Esad’ın zaferi”dir gibi
düşünceler vardır. Ancak gerçek böyle
değildir. Hayır bu durum “Esad’ın
zaferi değildir”.
Rusya ile ABD ve diğer emperyalistler belli temel noktalarda hemfikir oldular ve bunun adımlarını atmaya başladılar. İşte üzerinde anlaştıkları temel noktalar:
BİRİNCİSİ, Suriye’nin laik yapısı
korunacak. Başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere emperyalistlerin;
halklar arasında ayrım yaratmak,
böylece onları egemenlikleri altına
alıp yönetmede bir araç olarak kullanmak için büyüttüğü, desteklediği
radikal dinci örgütler, gelinen aşamada
kontrollerinden çıkıp başlarına bela
olmuştur. Dün küçük burjuva diktatörlerini “ılımlı islam” ile yok etmeye
kalkışırken, başaramadığı yerde radikal dinci örgütleri devreye sokmuştu. Bugün radikal dinci örgütler
kendileri açısından tehdit noktasına
geldi. Şimdi de radikal dinci güçleri
“laik” yapı ile durdurmaya çalışıyorlar. El Nusra, IŞİD gibi örgütlerin
önüne yine Esad gibi “laikler” ile
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geçmek istiyorlar.
İKİNCİSİ, Suriye’nin toprak bütünlüğü. Bugün için emperyalist güçlerin çıkarları, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması yönündedir.
Bunun propagandasını yapıyorlar.
Böylece Suriye’yi bölmeye çalışan
IŞİD, El Nusra gibi kontrol dışına
çıkmış radikal, dinci örgütlere müdahalenin uluslararası meşru zemini
de yaratılmış olmaktadır. Nitekim
emperyalistler IŞİD’i, El Nusra’yı
bombalama adına, Suriye hava sahasına istedikleri gibi girmekte. Normal şartlarda devletlerin uluslararası
hukukunda tartışma doğuracak bu
durum normal ve olağan görülmektedir.
ÜÇÜNCÜSÜ, Esas tehlike, öncelikli düşman IŞİD’dir. IŞİD’le mücadeleye tüm güçler katılmalı ve
destek vermelidir.
Bu durumda gerek bugün, gerekse
de yarın IŞİD canavarı üzerinden
her türlü emperyalist müdahale ve
saldırganlık meşrulaştırılacaktır.
Rahatlıkla diyebiliriz ki; başta
Amerika olmak üzere Batı emperyalizmi, IŞİD’i tümüyle yok etmeyecek, elinin altında bir araç olarak
saklamaya devam edecektir.
DÖRDÜNCÜSÜ, Esad’lı kontrollü bir geçiş... “Geçiş süreci Esad’lı
mı olacak, Esad’sız mı” diye tartıştıkları budur aslında. Ve bu sürecin
Esad’la aşılabileceği noktasında açıklamalar yapmak zorunda kalmışlardır.
Bu durumu pek çok kesim aynı zamanda emperyalistler için bir “geri
adım, Esad açısından da bir “zafer”
olarak değerlendirmektedir. Bugünki
koşullarda Esad’a mahkum oldukları
gerçektir. Esad’ın olmadığı bir Suriye’yi ayakta tutmaları mümkün gözükmüyor.
Irak örneği bu konuda emperyalistler için ders olmuştur. Irak’taki
Amerikan emperyalizminin müdahalesi dengeleri sarsmış, kontrol edilemez noktaya getirmiştir. Direnişi
durduramayan Amerikan emperyalizmi, Irak’ı terk etmek zorunda kalmıştır. Direnişi etkisizleştirmek için
mezhep çatışmalarını körüklemiş,
IŞİD canavarının önünü açmış, bu

Emperyalistlerin gücü sanıldığı kadar mutlak ve yenilmez değildir. İşte hemen
hemen bütün emperyalist
güçler Suriye’de istedikleri
sonucu alamadılar. Projeleri,
planları çöktü, yeni planlar
yapmak zorunda kaldılar.
Ki bu durum değişik güçler asıl olarak birbirleriyle
savaştıkları halde, emperyalizme doğrudan yönelmedikleri halde böyle olmuştur.
kez de IŞİD kendi başına bela olmuş
durumdadır. Şimdi Irak’ta bütünlüklü,
güçlü bir işbirlikçi yönetim oluşturamıyorlar.
Emperyalistler aynı duruma düşmeden, Suriye’de Esad iktidarını
kendi politikalarına uyduramadıkları
için devirmek istediler. Ancak emperyalist politika tutmadı. Gelinen
noktada Esad iktidarı emperyalistlerin
müdahalesini, emperyalistler de
Esad’ı kabul etmiş durumdadır.
Rusya ise kendi çıkarları gereği
başından beri Esad iktidarına sahip
çıktı. Bugün gelinen aşamada ABD
ile politikaları örtüşmüştür.

Emperyalist Çıkarlar
Her Şeyin Üzerindedir
Emperyalizm Halkların
Baş Düşmanıdır
Emperyalistler Suriye’nin “laik
yapısı”nın korunması noktasında
Rusya ile hemfikir olmuşlardır. Belirttiğimiz gibi dün Esad’ı devirmek
için dincileri kullanıyorlardı. Bugün
dincileri etkisizleştirmek için Esad’ı
kullanma projesine dönmüş durumdadırlar. Bu durum Suriye ve Ortadoğu’da güç kazanmak isteyen Rusya’nın da istediği bir şeydir zaten.
Emperyalistler işte bu duruma mahkum olmuşlardır.
Ancak emperyalistler çıkarlarından asla vazgeçmiş değildirler. Onlar
kendi çıkarları için her yeni duruma

uygun politikalar geliştirmektedirler.
Onlar için ne zaman kimin kullanıldığının önemi yoktur. Dün desteklediklerinin bugün karşılarında olmalarının, dün karşı çıktıklarıyla bugün
buluşmalarının hiçbir önemi yoktur.
Emperyalist politika açık ve nettir:
Emperyalist çıkarlar her şeyin üzerindedir. Bunun için halklar birbirine
kırdırılır, katliamlar gerçekleştirilir,
çatışmalar çıkartılır, milliyet, mezhep,
etnik köken farklılıkları körüklenir.
Bundan çıkacak olan tek bir sonuç
vardır: EMPERYALİZM HALKLARIN DOSTU OLAMAZ!
Bugün Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan emperyalist güçler
yarın çıkarları Suriye’nin parçalanmasını dayattığında, bunun zeminini
yaratmaktan çekinmeyeceklerdir. Ki
Suriye’nin mevcut yapısı da emperyalistlerin bu saldırısına uygundur.
Bir yanda Şiiler, bir yanda Sünniler,
bir yanda Hristiyanlar, bir yanda
Kürtler, bir yanda Araplar vb. Emperyalist kışkırtmalarla rahatlıkla birbirlerine düşürülebilir. Ve parçalanmanın zemini oluşturulabilir.
Görünen o ki emperyalist güçler
öncelikle radikal İslamcı güçlerin etkinliğini kırıp, bunun yarattığı zeminde Suriyeli işbirlikçilerin iktidarda
olmasını dayatacaktır.
Sonuç olarak emperyalistlerin
ipiyle kuyuya inenler, emperyalist
güçler arasındaki çelişkilere bel bağlayanlar o kuyuda boğulmaktan kurtulamazlar.
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AKP’nin Suriye
Politikası İflas Etti!
Bu Emperyalizm
İşbirlikçiliğinin
Zorunlu Sonucudur
Savaşın başında Tayyip Erdoğan
“iki aya kalmaz Şam’da Emevi Cami’sinde Cuma namazını kılarız” diyordu. 4 yılı aşkın bir süre geçti.
Esad olduğu yerde. Emperyalistler
bugün Esad’la çözüm aramaya çalışıyorlar.
Emperyalistler geçiş sürecinin
Esad’la olması noktasında, Rusya’nın
yaklaşımına karşı çıkmazlarken; AKP,

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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kendi politikasıyla yalnızlaşmış
PYD’den ve Arap savaşçılardan
Bugün Suriye’nin toprak bütün- kara gücü oluşturacağı söylenive ciddiye alınmaz durumda.
Varsa yoksa “Esed” diyen lüğünü savunan emperyalist güçler, yor.
emperyalizm işbirlikçisi AKP, yarın çıkarları Suriye’nin parçaOrtadoğu halkları silahlarını
bir kez daha emperyalizmin daemperyalistlere çevirmedikçe
lanmasını dayattığında, bunun ze- emperyalist planlar, emperyayatmasına teslim olarak, asıl tehlike olan IŞİD’e karşı operas- minini yaratmaktan çekinmeyecek- lizmin halk güçlerini birbirine
yonlar yapma noktasına geldi.
lerdir. Ki, Suriye’nin mevcut yapısı karşı kullanması sona ermeyeAKP’nin ısrarla üzerinde dur- da emperyalistlerin bu saldırısına cektir. Halklar silahlarını emperyalizme çevirmedikçe geleduğu “Eğit-Donat” projesinin de
uygundur. Bir yanda Şiiler, bir ceğini, kaderini ellerine alamaiflas ettiği yetkili ağızlardan dile
yanda Sünniler, bir yanda Hristi- yacaktır.
getiriliyor.
Emperyalistlerin gücü sanılFaturanın üzerlerine kalma- yanlar, bir yanda Kürtler, bir yanda
dığı kadar mutlak ve yenilmez
ması için gerek AKP içinden Araplar vd...
değildir. İşte hemen hemen bütün
gerekse AKP dışından, TürkiGörünen o ki emperyalist güçler emperyalist güçler, Suriye’de
ye’nin Suriye politikasının çöktüğü ve yeniden gözden geçir- öncelikle radikal İslamcı güçlerin istedikleri sonucu alamadılar.
mesi gerektiği daha açık söy- etkinliğini kırıp, bunun yarattığı Projeleri, planları çöktü, yeni
planlar yapmak zorunda kaldılar.
lenmektedir.
zeminde, Suriyeli işbirlikçilerin ik- Ki bu durum; değişik güçler asıl
Bu sonuç emperyalizmin iş- tidarda olmasını dayatacaktır.
olarak birbirleriyle savaştıkları
birlikçisi AKP ve yeni sömürge
halde, emperyalizme doğrudan
Türkiye’nin kaçınılmaz bir geryönelmedikleri halde böyle oldan, katliamdan, yıkımdan sorumçeğidir. İşbirlikçi AKP bağımsız pomuştur.
ludurlar.
litika üretemez. Emperyalizmin poVe tüm bu yaşananlarda hiçbir
litikalarına tabi olur. Emperyalistler
Sonuç Olarak;
çıkarları gereği, hızla politika değisorumlulukları yokmuş gibi Suriye’de
Bir, Amerika ve Rusya bugün
şikliğine gittiklerinde AKP gibi işsavaşı durdurmak için “çözüm” araiçin Suriye konusunda belli temel
birlikçiler ise ortada kalırlar. Bugün
dıklarını söylüyorlar. Yaşanan ölümnoktalarda anlaştılar.
yaşanan durum da budur.
lerin “sorumlusu Esad” diyorlar.
“Kendi halkını katleden” Esad’la
İki, dün Esad’a karşı radikal İsSavaş Suriye’de,
yeni dönem devam edemez diyorlar.
lamcıları kullanan Amerika, bugün
radikal İslamcılara karşı, Esad’ı kabul
Ortadoğu Topraklarında
Emperyalistler işbirlikçileriyle
etmek
zorunda kalmıştır.
birlikte “Güvenli Bölge”, “Uçuşa
Sürüyor!
Üç, emperyalistler için temel olan
Yasak Bölge”, “Geçiş Dönemi”,
Katledilen Ortadoğu
kendi çıkarlarıdır. Bunun için bugün
“Eğit-Donat” vb projeler, planlar
Halklarıdır!
desteklediklerini yarın terk etmekten
gerçekleştirip kararlar alıyorlar. Bugün
Emperyalizme Karşı
çekinmezler. Görülmesi gereken gerSuriye, yarın başka bir ülke olacaktır.
çek şudur; emperyalistler Kürt, Türk,
Birleşelim Savaşalım!
Halkların geleceğiyle ilgili kararlar
Arap,
dünya halklarının dostu olamaz.
alıyorlar. Halkların rızası olmadan.
Suriye’de iç savaşın başladığı
Dört, Suriye’de, Ortadoğu’da ve
Onlara rağmen yapıyorlar bunu.
2011 yılından 2015 yılına kadar, iç
tüm
dünyada akan her damla kandan
savaşta ölenlerin sayısının 300 bini
Bu noktada IŞİD gibi örnekler,
sorumlu
olan emperyalistler ve onların
aştığı söyleniyor. Milyonlarca Suriyeli
emperyalist müdahaleye meşru zemin
yerli
işbirlikçileridir.
ise savaşın yıkımından, katliamlardan
yaratıyor. Emperyalistler de bunu
kurtulmak için Suriye topraklarını
Beş, AKP’nin Suriye politikası
çok iyi kullanıyorlar.
terk ederek, göçmen durumuna düştü.
iflas
etmiştir. Bu durum AKP’nin,
Katledilen Suriye ve Ortadoğu
Suriye’nin bütün altyapısı çökertildi.
emperyalizm
işbirlikçiliğinin kaçıhalkları, yakılan, yıkılan, bombalanan
Savaş bitse dahi, ortaya çıkan yıkımın
nılmaz
sonucudur.
Suriye ve Ortadoğu halkları. Akan
tamiri çok da kolay olmayacaktır.
Altı, savaş Ortadoğu’da, Suriye’de
her damla kandan sorumlu olan emTüm bunların sorumlusu, başta
sürüyor. Akan halkların kanıdır. Emperyalistler, sadece havadan bombaAmerikan emperyalizmi olmak üzere
peryalistler halkların kaderiyle oylamakla yetiniyorlar. Kara gücünde,
emperyalistler ve AKP, Suudi Aranuyorlar. Buna izin vermeyelim. Emdoğrudan savaşımda yer almıyorlar.
bistan, Katar, Ürdün gibi işbirlikçi
peryalizme ve işbirlikçilerine karşı
Çünkü bu noktada da kullanacağı
yönetimlerdir.
birleşelim, savaşalım. Geleceğimizi
güçler vardır. Amerika’nın, IŞİD’i,
Ortadoğu’da akan her damla kankendi ellerimize alalım.
kalesi Rakka’da geriletmek için
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Ülkemizde Gençlik
Katil Polis Okulumuzdan Elini Çek!
Kantin Boykotunun 6. Günü 6 Ekim 2015:
Katil polisler okulumuza öğrencileri fişlemek için müdüriyet işbirliği ile birlikte öğrencilerin katlardan atladıkları yere gizli kameralar yerleştirdi. Bugün liselilerin karşısında duran güvenlik sistemleri, özel güvenlikler, müdür yalakası öğretmenler ve müdüriyet yine başarısız oldu. Öğrenciler kapıyı aşmak
için ilk denemede başarısız olunca içlerinden 1 liseli, kolluk kuvvetlerinden farkı olmayan öğretmenlerin koyduğu “burada
durması yasak” denilen yere gidip öğle teneffüsü boyunca orada bekledi. Ardında liseliler 2. denemede kapıları aştı duvarlardan
atladı.
Okulumuza katilleri sızdırmaya çalışıyorsunuz. Eğer ki, katiller okulumuza girmeye kalkarlarsa cevabını alırlar. Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer!
Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Meslek Liseli Öğrenci Meclisi

Onların Yatacak Yeri,
Alacak Nefesi Kalmadı!
Hesap Sormaya Geliyoruz!
Dev-Genç, Hacı Lokman Birlik’in katledilmesiyle ve cesedinin akrep arkasında çekilmesiyle ve işkence yapılmasıyla ilgili 4 Ekim’de açıklama yaptı. Açıklamada: “Şırnak’ta özel harekat polislerinin halka ateş açması sonucu polisler Hacı Birlik’i
önce yaralamış, ardından da bilerek katletmiştir. Bu katliamlarla,
işkencelerle halkı korkutup sindirmek istiyorlar. Bugün Kürt halkı, HDP milletvekillerine ‘Eşit, beraber, özgür yaşamaktan söz
ediyorsunuz, bu katillerle beraber mi yaşayacağız?’ diyorsa, başka diyecek hiçbir şey yok demektir. En yalın ifadelerle savaş çağrısı yapıyor Kürt halkı. 46 yıldır nasıl oligarşiye, emperyalizme karşı alnımız açık başımız dik savaşmışsak, şimdi de savaşacağız. Bu noktadan sonra kimsenin ‘çözüm’ demeye hakkı yoktur. Şimdi savaş zamanıdır. Dev-Genç öncülüğünde savaşı büyütme zamanıdır, katillerden hesap sorma zamanıdır. Biz artık
emperyalizmin kurbanı değil celladı olacağız. Onların yatacak
yeri, alacak nefesi kalmadı. Çünkü hesap sormaya geliyoruz katliamların işkencelerin hesabını sormaya geliyoruz” denildi.
Liseli Dev-Genç: Liseli Dev-Genç’te aynı tarihte aynı içerikte bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Günay Özarslan’ın vücuduna 15 kurşun sıkanlar, 4 Ekim 2015 tarihinde Şırnak/Dicle Mahallesi’nde Hacı Lokman Birlik’in vücuduna 28 kurşun
sıkarak, akrep aracının arkasına boynundan bağlayıp metrelerce o cansız bedenini sürüklediler. AKP’nin eli kanlı katil köpekleri
bu nasıl bir kindir, 28 kurşun sıkıp ondan sonra akreple sürüklemek! AKP iktidarı; tüm bu zorbalıkları, infazları, işkenceleri yaparak halkın örgütlü mücadelesini ortadan kaldırmak, halkı köle gibi kullanmak, sömürmek istiyor. Baskılarla, işkencelerle, zorbalıklarla halkı teslim alabileceğini düşünenler dönüp
tarihe baksınlar: Zalimler halkların örgütlü gücü karşısında yenilgiye mahkumdur. Ve biz halkımızın örgütlü mücadelesinin
neferleri olarak diyoruz ki: Bizler olduğumuz sürece halkın örgütlü mücadelesi devam edecek!” denildi.

Mahir’ den Dayı’ ya
Dev-Genç 46 Yaşında!
Ankara Ege Lisesi
önünde 23 Ekim’de
ODTÜ Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan Dev-Genç’in
46. Yıl Şenliği için 1
Ekim’de Liseli DevGenç’liler masa açtı.
“Mahir’den Dayı’ya Dev-Genç 46 yaşında”, “Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek, Berkin İçin Adalet İstiyoruz” pankartları açıldı. 2 Ekim Cuma günü DevGenç’liler Ankara Ege Lisesi civarına, otobüs duraklarına Dev-Genç’in 46. yıl şenliği için afiş çalışması yaptı. Yapılan çalışmada 100 afiş asıldı.

Halk Bilim Topluluğu Tanıtım
Standımızı Engelleme Çabanız
Boşuna!
Çanakkale’de Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2 Ekim’de Dev-Genç inisiyatifinde bulunan Halk Bilim Topluluğu, tanıtım standı açtı. Sabah saat 09.00‘da açılan stant birçok kez özel güvenlik
birimleri tarafından sözlü tacizlere maruz kaldı.
Standın kaldırılması istendi. Bunun üzerine topluluğu
tanıtanlar, standın kaldırılmayacağını kesin bir dille
ifade ettiler. Stant saat 14.00’de iradi bir şekilde kapandı ve stant başında Grup Yorumun Cemo, Feda,
Kızıldere, Berkin Elvan ve Bu Memleket Bizim parçaları dinletildi. Topluluğa kayıt olan birçok öğrenci oldu, bunun yanı sıra topluluğun niteliği anlatıldı.
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Parasız, Bilimsel, Demokratik Lise
Talebimiz Sürüyor
Alibeyköy’de bulunan IMKB Lisesi’nin yazı
tahtalarına 1 Ekim’de Alibeyköy Liseli Dev-Genç imzalı “Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İstiyoruz”
yazılamaları yapıldı.

Yaşanan Kaza Değil Katliamdır
Hesap Soracağız

Lİseli Dev-Genç’liler 2 Ekim’de Ankara Ege Lisesi okul çıkışında Ankara Dikimevi’nde yapılan otobüs katliamıyla ilgili “İbrahim Melih Gökçek Katliamlar da mı Fıtratınızda Var/ Liseli Dev-Genç” imzalı pankart açtılar.

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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Ülkemizde Gençlik

Okmeydanı’ nda
46. Yıl Çalışmaları
6 Eylül’de Dev-Genç’in 46. yılıyla ilgili otobüs konuşması yapıldı.
Yapılan konuşmada Dev-Genç’in
nasıl bir mücadele yürüttüğü anlatıldı.
Dev-Genç’in 46. yıl şenliğine çağrı
yapıldı.
Aynı gün, Dev-Genç’liler Okmeydanı İTO Lisesi’nin karşısındaki köprüye “Dev-Genç 46. Yılında”
yazan pankart astı.
Yine, İTO Lisesi’nin çevrelerine
8 adet “Dev-Genç 46. Yılında, 17
Ekimde Dev-Genç’in 46. Yılında
Büyük Gazi Parkı’na” yazılamaları yapıldı.
Mecidiyeköy metrobüs çıkışında da yine aynı gün Dev-Genç’liler, Dev-Genç’in 46. yıl şenliğine çağrı bildirileri dağıttı. Dev-Genç’liler çalışma boyunca 300 bildiri dağıttı. Halkla sohbet edildi. Halka
Dev-Genç’in kim olduğu ve niçin mücadele ettikleri anlatıldı.

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

Katillere Daha da Artan Öfkemizle Cevap
Vereceğiz
Okmeydanı Liseli Dev-Genç; mahallede polisin liselilere yaptığı taciz, tehdit ve işkenceye karşı 3 Ekim’de bir açıklama yaptı. Açıklamada:
“Okmeydanı’nda 3 Ekim’de mahalle gençleri, katil polislerin yığınak
yaptığı bir okulda sadece oturmak amacıyla gitmişlerdir. Katil polis gençlerin okuldan çıkmasını söylemiş ve okula neden girdiklerini sormuşlardır. Mahalleli çocukların yanındaki bir Liseli Dev-Genç’li arkadaşımız bu sorulara tepkiyle cevap vermiştir. Katil polis Liseli DevGenç’li arkadaşımızı akrep denilen zırhlı polis aracına işkence ve küfürlerle bindirmiştir. Akrebin içinde Liseli Dev-Genç’li arkadaşımıza
işkence, küfür ve hakaretle, aile tehdidi ile psikolojik baskı uygulamışlardır. Liseli Dev-Genç’li arkadaş 20 dakika boyunca akrep aracında
bekletildikten sonra serbest bırakılmıştır. Arkadaşımıza yapılan bu saldırının sorumlusu katil polistir. Arkadaşlarımızı aile tehdidi ile mücadeleden uzaklaştırmak istemektedirler. Bu acizliktir, şerefsizliktir! Ama
bunu başaramayacaklar. Çünkü bizler halkız. Halkın ve milyonlarca
hak talep eden liselilerin mücadelesini bitiremeyecekler. Bu tehditler,
yıldırma çabaları boşunadır. Katillere daha da artan öfkemizle cevap
vereceğiz” denildi.

Isparta
Dev-Genç’ liler
Kahvaltıda
Biraraya Geldiler
Isparta’da Dev-Genç’liler üniversite ve
liselerde öğretim yılının başlamasının
ardından 3 Ekim’de Halkın Kültür ve Sanat Merkezi’nde biraraya gelerek kahvaltı
yaptılar. Katılanların yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oluşturulan sofrada niçin bu tür kahvaltılarda bir araya gelmek
gerektiği üzerine konuşuldu. Ispartalı
Dev-Genç’liler 23 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan Dev-Genç’in 46. yıl Festivali’ne de katılma kararı aldılar.

Faşizmin Adalet Sarayları
Adaletsizlik Saçmaya
Devam Ediyor!
Isparta Dev-Genç, Hasan Ferit mahkemesinde yaşanan adaletsizlikle ilgili 6 Ekim’de
yaptığı açıklamada şunlara değindi: “AKP faşizmiyle gençlerimizi yozlaştıran çeteler tarafından Gülsuyu’nda katledilen Hasan Ferit
Gedik için görülen davanın 20. duruşmasında faşizmin adalet saraylarından yine adaletsizlik saçıldı. AKP faşizminin desteğinden
güç alan çeteler, Hasan Ferit Gedik’in ailesine
ve yakınlarına küfürlerle, bozuk paralarla saldırdı, tehditler savurdu. AKP faşizmi bu çetelere ‘adaletini sağlarken!’ adalet isteyen halk
çocuklarını gözaltına aldı. Katil polislerinizi
halkın evlatlarının üzerine salmaktan vazgeçin. Devrimcilerin kanının bulaştığı o pis ellerinizle beslediğiniz çeteleri korumaktan
vazgeçin. Sizin adaletsizlik saçmaya devam
eden saraylarınız varsa, bu halkın da adaleti
sağlayacak, o sarayları başınıza yıkacak olan
evlatları var” denildi.

Baskılar, Gözaltılar Parasız Eğitim Talebimizi Engelleyemeyecek!
İşbirlikçi Okul Müdürü Hesap Verecek!
Liseli Dev-Genç’liler 1 Ekim’de liselerde “Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek, Berkin İçin Adalet İstiyoruz” talebiyle çalışma yaptıkları Sarıyer’de, Behçet Kemal Lisesi’nde işbirlikçi müdür tarafından okula polis çağırılıp,
arkadaşlarımız Uğur Koçak ve Fikret Şimşek polis tarafından işkence ile gözaltına alındı. İşbirlikçi okul yönetimi Liseli Dev-Genç’lilerin parasız eğitim isteme talebine
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engel olmaya çalıştı. Aynı gün açıklama yapan Liseli
Dev–Genç: “İşbirlikçi okul müdürün uyarımızdır. Arkadaşlarımızın başına gelecek her şeyden işbirlikçi okul müdürü ve AKP’nin eli kanlı polisleri sorumludur. Parasız eğitim haktır, bu hakkımızı öğrenci arkadaşlarımıza ulaştırmaya kimse engel olamaz. Parasız eğitim istiyoruz alacağız” dedi.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

46.
4 6. YILINDA ŞAN OLSUN
DEV-GENÇ’E!
DEV-GENÇ; ŞEHİTLERİYLE,
MÜCADELESİYLE, YARATTIĞI DEĞERLERLE
TÜRKİYE DEVRİM TARİHİNİN ONURUDUR! -2Türkiye devrim tarihi, Dev-Genç'ten
bahsedilmeden anlatılamaz. Neden
böyle olduğunu Mahir 46 yıl öncesinden
cevaplıyor."Gençlik, devrimci yığınların
politik bilince ulaşamadıkları yarı sömürge bir ülkede, bağımsızlık mücadelesinde, toplumun devrimci sınıf ve
tabakalarını harekete geçiren bir dinamit fitilidir" Bu bilinçle hareket eden
gençliğin örgütlü gücü Dev-Genç'in
devrim mücadelesinde şu veya bu şekilde yer almadığı bir gelişme yok denecek kadar azdır. Mücadelenin her
alanında olmuş, devrimci hareketin de
temel kadro kaynağı olmuştur.
Dev-Genç'i Dev-Genç yapan bu
tarihidir. Politik önderliğiyle, militan
mücadelesiyle, şehitleriyle yaratılmıştır
bu tarih. Teslimiyet değil, zulmün
saldırılarının karşısında direniş vardır
bu tarihte.

12 Eylül 1980...
Amerikancı Faşist Cunta
İktidarda
Artan devrimci mücadelenin önünü
kesmek isteyen oligarşi çözümü yine
askeri darbede bulur. Darbe ile ülkemizde yeni bir dönem başlamıştır. Bütün
demokratik kitle örgütleri, sendikalar,
düzen partileri kapatıldı, faaliyetleri
yasaklandı. Yüzbinlerce insan gözaltına
alındı, tutuklandı, işkencelerden geçirildi.
12 Eylül cuntası gençliği apolitikleştirmeyi ve düzen için bir tehdit
unsuru olmaktan çıkarmayı en temel
hedeflerden birisi olarak önüne koyar.
Gençliğin teslim alınabilmesi için ruhunun, dinamizminin yok edilmesi,
devrimci kimliğinin yok edilmesi ge-

rekiyordu. Bunun içinde örgütsüzleştirilmesi, kişiliklerinin faşizmin zulmü
altında ezilmesi gerekiyordu. Devrimci
düşüncelerden arındırılması gerekiyordu
gençliğin. Mücadele içinde devrimci
bir kültür gelenek yaratan, halkın içinde
kökler salan, anti-emperyalist bir gençlik
yaratan Dev-Genç olduğu müddetçe
amaçlarına ulaşmaları mümkün değildir.
Gençlik ve onun örgütlü gücü olan
Dev-Genç yok edilmeliydi. Azgınca
bir tutuklama furyası, saldırılar ve baskılar başlar Dev-Genç'e karşı.
Çok yönlü gelişir cuntanın gençliğe
saldırısı. İdeolojik, politik, kültürel
açıdan gençlik teslim alınmaya çalışılır.
Bir yandan gerici-faşist düşünceler
ile şovenizmle gençliğin beyni iğdiş
edilirken, bir yandan da kendi kültüründen geleneklerinden uzaklaştırmak
için yoz Amerikan kültürü aşılanmaya
çalışılır. Her yerde mantar gibi diskolar
açılır. Dizginsiz bir cinsellik propagandası yapılır. O günden bugüne iktidarların gençliği teslim almaya çalışmaları değişmemiştir. Gençlik sürekli gündemindedir onun. Ve sürekli
bir sorundur kendi iktidarları için.
Cuntanın saldırıları karşısında direnebilmek güçlü bir halk ve vatan
sevgisi duygusuna, politik cürete ve
devrim inancına sahip olmayı gerektiriyordu. O yürek de, o cüret de DevGençliler'de vardır.

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

Amerikancı Cuntanın
Üniversite Gençliğine
Saldırısının Karargahı
YÖK
YÖK ve ona karşı Dev-Genç’in

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

mücadelesinden daha sonra ayrıca bahsedeceğiz.
Cunta sonrası kurulan
YÖK'ün (Yüksek Öğrenim Kurumu) işlevi, gençliğin mücadelesini engellemektir. Cuntanın
sivilleşip sömürge tipi faşizmin
kurumsallaştırılması ile birlikte
YÖK de faşizmin üniversitelerdeki kurumlaşması haline gelir.
YÖK'ün kurulmasının hemen ardından, üniversitelerin yönetim kurumları lağvedildi ve yerlerine cuntanın seçtiği rektörler atandı. Çıkarılan
yasalarla üniversite kurumlarından
ilerici, demokrat öğretim üyeleri
atıldı; gençliğin örgütlenmesi, politik
faaliyetlerin içinde yer alması, kendi
sorunlarını dile getirmesi bile yasaklandı.
80 cuntasının ürünü olan YÖK,
bugün de gençliğin devrimci mücadelesinin karşısındaki engellerden
biridir.
Baskı varsa direniş de vardır.
Gençliğe karşı bu saldırı, karşılık
bulmalıydı. Gençlik gelecek demekti.
Gelecek de faşizme teslim edilemezdi.
Dev-Genç her koşulda direnme geleneğini cunta yıllarında da devam
ettirir ve YÖK kurulur kurulmaz ona
karşı mücadeleyi de örgütlemeye
başlar. "YÖK'E HAYIR" kampanyaları cuntanın ilk yıllarından itibaren
hemen her yıl Dev-Genç’in en büyük
kampanyalarından biri olmuştur. Her
yıl YÖK'ün kuruluş tarihi olan 6 Kasım'da YÖK'e karşı mücadele örgütlenir. İşgallerden, protesto gösterilerine, YÖK binasının bombalanmasından, taranmasından boykotlara
kadar tüm eylem biçimleri ile YÖK
teşhir edilmiştir. Yapılan kampanyalar
ile iktidarların gençliği apolitikleştirme, yozlaştırma çabalarının önüne
geçilmiştir. Bu konuda tam bir başarı
kazanmasının önüne geçilmiştir.

Ne Cuntalar, Ne YÖK
Gençliği Teslim Alamadı!
12 Eylül'ün halkın üzerine attığı
ölü toprağını, üzerinden ilk atanlar
Dev-Genç’lilerdir. Tek tip öğrenci
derneği yasasına karşı yapılan Nisan
Direnişleri 12 Eylül sonrasının en
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kitlesel, en radikal ve doğrudan iktidarla çatışan eylemleri oldu. Bu yanıyla Nisan Direnişleri gençliğin mücadelesinde önemli bir dönüm noktası
oldu. Binlerce öğrencinin katıldığı
yürüyüşler, kitlesel açlık grevleri örgütlendi Dev-Genç'in önderliğinde.
Ve faşizm geri adım atmak zorunda
kaldı. Bu direnişler gençliğe büyük
bir moral ve kendine güven sağlarken
faşizmin, gençliğin dinamiklerini
ezme, yok etme saldırılarının da başarısız olduğunu gösterdi.

Dev-Genç, Gençliğin
Önder Gücüdür!
Önder gücüdür çünkü tüm saldırılara rağmen hiçbir dönem gençliği
örgütsüz bırakmadı. Liselerde, üniversitelerde gençliği örgütleme mücadelesinin içinde oldu. 80 cuntası
gençliğin tüm dinamiklerini yok etmeyi amaçladı. Direnişleriyle onun
planlarını bozdu. İdeolojik, politik
tüm saldırılarını artırdığı 90'lı yıllarda
devrimci hareketin çağrısı ile atılımı
örgütlediler. F tipleri ile devrimci
düşüncelerin teslim alınması saldırısına, ölüm orucundaki şehitleri ile
cevap verdiler.
Dernekleri kapatıldığında yenilerini açtı. Örgütlenmenin birçok yol
ve yöntemini buldu. Hiçbir zaman
kendini yasallıkla sınırlamadı. Meşruluğuna inanarak hareket etti ve örgütlülüğünü sürdürdü.
Reformist ve oportünist solun
"kitleselleşme" adına, kitlelerin geri
yanlarına prim vermedi, Avrupa’nın
sivil toplumcu örgüt tarzını benimsemedi hiçbir zaman. Devrimci hareketin gençlik örgütlenmesi olduğunu, onun en büyük kadro kaynağı
olduğunu unutmadı. Devrimci ideoloji
ile doğru eylem çizgisiyle örgütlenmeyi ve kitleselleşmeyi hedefledi.

Yöneticileri katledildiğinde,
tutuklandığında arkasından
gelenler onun yerini doldurdu,
örgütlülükte ısrar edildi.
Örgütlenme açısından zengin bir pratiğe sahiptir. Bu
yanıyla da demokratik kitle
örgütlerinin nasıl olması gerektiğini gösterir Dev-Genç’in
örgütlenmesi.
İdeolojisi, devrimci eylem pratiği,
çalışma tarzı, gelenekleri, şehitleri
ve tarihiyle gençliğin tek ve önder
gücüdür. Bu öncülüğü mücadelesi
ile kazanmıştır. Faşizm bugün gençliği
teslim alamadıysa, devrimci bir gençlik varsa, yozlaştırma-apolitikleştirme
politikalarında tam olarak bir başarı
sağlayamamışlarsa bu Dev-Genç'in
başarısıdır.

Dev-Genç, Düzenin
Yarattığı Gençliğin
Karşısındaki Alternatiftir!
Bu düzenin ülkemiz gençliğine
verebileceği hiçbir şey yoktur. Ona
bir gelecek sunmuyor. Açlık yoksulluk
ve sömürüden başka bir şey beklemiyor ülkemiz gençliğini. Ayrıca faşizm her yerde ve alanda saldırılarını
sürdürüyor gençliğe. Kendinden başka
bir şey düşünmeyen, bencil, ülkenin
ve kendi sorunlarına duyarsız, apolitik
bir gençlik istiyor. Bu tablonun karşısında gençliğin tek alternatifi DevGenç’tir. Yaşam tarzıyla, düşünüşüyle,
oturup kalkmasıyla, hayata bakış açısıyla, halk ve vatan sevgisiyle alternatiftir. Dev-Genç’li olmak devrimci
kültür ve ahlakla donanmaktır.

Bağımsızlık, Demokrasi,
Sosyalizm Mücadelesinde,
Dev-Genç 46 Yaşında!
Neredeyse yarım asırdır mücadelesini sürdürmesinin sırrı ideolojik netliğinde ve siyasal cüretindedir. Emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede
teslim olmayarak yeni gelenekler yaratmasını sağlayan bunlardır. Zorlu süreçlerde savrulmadıysa, bugün de dahil
faşizmin saldırıları karşısında en büyük
bedelleri ödeyenler yine Dev-Genç’lilerse ideolojik netliği sayesindedir bu.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

Ve yine bunlarla mücadele büyüyecektir.
Devrimci ideoloji ve cüretle donanan
yeni Şafaklar, Bahtiyarlar, Elifler çıkaracaktır içinden.

Önderlerimiz Mahir ve
Dayı’nın, Hasan
Selimler’in, Şafaklar’ın,
Elifler’in, Bahtiyarlar’ın
Yoldaşı Dev-Genç’liler!
Faşizm başta gençlik olmak üzere
halka saldırılarını sürdürüyor. Saldırıları korkularındandır. Bugün gençlik

içinde faşizme tepki duyan, düzenden
memnun olmayan, mücadele etmek
isteyen büyük bir kitle var. Biz örgütlemezsek bu öfkeleri ya yanlış
yerlere kanalize olacak ya da düzen
bu öfkeyi bir şekilde sönümlendirecektir. Biz örgütlemezsek faşizmin
baskısı ve zoru karşısında kendini
güçsüz hissedecektir. Her zamankinden daha fazla çalışarak gençliği örgütlemenin yol ve yöntemlerini bulacağız. Bu konuda 46 yıllık büyük
bir tarih bizimledir. Bu tarihten öğreneceğiz, şehitlerimizden öğreneceğiz.

Gençlik içinden çıkardığı kadrolarla devrimci hareketi yaratmıştır.
Devrimci hareketin en büyük kadro
kaynağı olmuştur her zaman. Stalin'in
dediği gibi 'devrim kadro sorunudur'. Kendimizden başlayarak kadrolaşarak, bulunduğumuz alanda devrimin kadrolarını yaratacağız.
Şehitliklerle, ödenen sayısız bedellerle yaratılan bu tarihi büyütmek
bugün bizim elimizdedir. Bu tarih
ideolojik netlik ve siyasi cüretle büyütüldü. Bizde bunlarla donanacağız.
Bitti...

46. Yılında
Dev-Genç'imizle

Umudu Büyütüyoruz!
Dağevleri

Dev-Genç'in 46. Yılı Şenliği hazırlıkları her yerde coşkuyla sürüyor.

Dağevleri: Dev-Genç’liler 3
Ekim'de Dağevlerinde 46. yıl şenlik
çalışması yaptı. Dev-Genç’liler 20
adet Dev-Genç dergisini halka ulaştırdı. 30 afiş astı ve 7 adet yazılama
yaptı. “Dev-Genç 46. Yılında” “17
Ekim’de Büyük Gazi Parkına”, “17
Ekim’de Dev-Genç’in 46. Yıl Şenliğine Bekleriz” “Mahir’den Şafaklar’a
Dev - Genç 46. Yılında Dev - Genç”
imzalı duvar yazılamaları yaptı. Yapılan çalışmalarda Dev-Genç’liler
halkı Büyük Gazi Parkı’nda yapılacak
46. yılı şenliğine çağırdı.
Liseli Dev-Genç'liler de aynı gün
Derbent Mahallesi’nde 10 adet “DevGenç 46.Yılında” yazılaması yaptı.
Gazi: Liseli Dev-Genç’liler 30
Eylül’de, Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi’ne 1 adet “Dev-Genç 46.
Yılında” yazılı pankart astı. Okul
içine 15 adet 46. yıl ile ilgili yazılama
yapıldı. Okulun içine 10 adet DevGenç’in 46. yılı ile ilgili afiş asıldı.

Sınıflarda Dev-Genç Şenliğine sesli çağrı yapıldı.
Aynı gün içerisinde Gazi Ticaret
Meslek Okulu’na 10 adet 46. Yıl
Şenliği ile ilgili afiş asıldı ve liselilerle
sohbet edildi. 25 Liseli şenliğe davet
edildi.
1 Ekim’de Liseli Dev-Genç’liler
Şair Abay Lisesi’nde 20 adet 46. yıl
afişi 15 yazılama ve sınıf konuşmaları
yaptı. Aynı gün içerisinde Gazi Ticaret
Lisesinde 7 adet 46. yıl afişi 2 sınıf
konuşması, 15 yazılama yapıldı. 10
kişi ile 46. yıl ile ilgili konuşuldu ve
1 kişi ikna edildi. Aynı zamanda iki
okulda da “Parasız Eğitim, Sınavsız
Gelecek, Berkin İçin Adalet İstiyoruz”
kampanyası ile ilgili 2 sınıf konuşması
ve 20 yazılama yapıldı.

olarak gözaltına alındı. Yenimahalle’de yapılan gözaltı saldırısının gerekçesi olarak Hazal ve Seval hakkında ihbar olduğu söylendi. Gözaltılar hala serbest bırakılmadı. Hazal,
Yüzyıl Karakolu Çocuk Şubesinde,
Seval ise Çiftlik Karakolunda tutuldu.
3 Ekim’de savcılığa çıkarılacak olan
Hazal ve Seval’in derhal serbest bırakılmasını isteyen Dev-Genç’liler;
baskıların, gözaltıların çalışmalarını
engelleyemeyeceğini dile getirdi.

Gürsel: Dev-Genç'liler 3 Ekim'de

Yıldız Teknik Üniversitesi:

46. yıl Dev-Genç Şenliği ile ilgili
Gürsel Mahallesi’nde 50 adet 46. yıl
afişi astı ve 20 adet (Dev-Genç 46.
Yılında) baskılı yazılama yaptı.

Bağcılar:Bağcılar’da Dev-Genç
46. yılı ve Hasan Ferit Gedik mahkemesi için afiş asan Hazal Yılmaz
ve Seval Kırlangıç 2 Ekim’de keyfi

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

Armutlu: Dev-Genç'liler 46. Yıl
Dev-Genç Şenliği’nin çalışmalarına
4 Ekim'de devam etti. Mahallede yapılan çalışmada 100 adet bildiri ve
Dev-Genç dergisinden 100 adet dağıtıldı. Çalışmada halkla sohbet edilip
şenliğe davet edildi.
Dev-Genç'liler 5 Ekim'de Yıldız Teknik Üniversitesi önünde 300 adet 46.
yıl bildirisi dağıttı ve okulun duvarlarına ve çevresine şenlik afişlerinden
60 tane astı. Çalışmada ayrıca öğrencilerle şenlik hakkında sohbet
edildi ve gelmeleri konusunda ikna
edildi.

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
NE HAPİSHANELERDE NE DE OKULLARDA KAMERALARLA İZLENMEYİ KABUL ETMİYORUZ!

SİZİN KAMERALARINIZ VARSA
BİZİM DE SAPANLARIMIZ VAR!..
Aşağıda Yurt gazetesinde yayınlanan iki haber var. Her iki haber de
biz liselileri ilgilendiriyor. Haber bize
faşist AKP iktidarının, biz liselilerden
nasıl korktuğunu gösteriyor.
Polis terörü, idare baskısı... Öğrencileri kontrol altında tutabilmek
için binbir türlü yöntem geliştiriyorlar. Şimdi de okulların bulunduğu çok
geniş bölgeyi doğrudan polis müdürlüklerine bağlanan kameralarla,
okul binalarının mimari yapılarını
değiştirerek, öğrenci gençliği hep
kontrol altında tutmaya çalışıyorlar.
Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

1- Okullara Yeni Mimari
Standartlar Geliyor
“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanan 'Eğitim Yapıları Asgari
Tasarım Standartları Kılavuzu'na
göre inşa edilecek yeni okul binalarında
yönetici ve öğretmenlerin odaları,
ders dışı etkinliklere ve teneffüs
alanlarında öğrencinin gözetlenebileceği şekilde konumlandırılıyor.
Müdür odaları özellikle ders dışı
etkinlikler ve teneffüslerde öğrencilerin rahatlıkla izlenebileceği, okulun
girişlerine görüş açısı bakımından
hakim konuma yerleştirilecek ve
idari personel odası ile irtibatlı
olacak. Öğretmenler odası ve zümre
öğretmenler odası da öğrenciyi gözetleyecek şekilde konumlanacak.”
(Yurt, 6 Ekim 2015)

2- Polis, Okulları
Kamerayla Gözetleyecek!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni
eğitim ve öğretim yılı için okul önleri ve çevresinde "çok geniş çapta"
‘güvenlik önlemi’ alındığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 20152016 eğitim ve öğretim döneminin
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başlaması nedeniyle Milli Eğitim'le yapılan protokol gereği ilk ve orta okullarda, liselerde 'koruyucu ve önleyici'
güvenlik tedbirleri alınacağını bir açıklama ile duyurdu. Yaz dönemi boyunca
'riskli bölgeler'de yer alan okullar ve
çevresinde analiz çalışması yapıldığı
kaydedilen açıklamada, her okul için bir
"irtibat görevlisi" ataması yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Narkotik, Asayiş, Çocuk,
Güven Timleri, Önleyici Hizmetler şubeleri ekiplerinin, okulların civarında güvenliği sağlamak maksadıyla görev
planları çıkartıldığı ve ilgili birimlerce
takibinin sağlanacağı bildirildi.
Ayrıca 'riskli' okulların çevresinde
ciddi bir kameralandırma yapılması ile
ilgili, okul yöneticileri ile birlikte ortak
çalışmalar yapıldığı duyuruldu. Okullardaki kameralardan elde edilecek
görüntülerin, Çocuk Şube Müdürlüğünde kurulan "görüntü izleme merkezinde"izleneceği bildirildi.
Emniyet duyurusunda okul müdürlerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve servis şoförlerine yönelik eğitici faaliyetleri kapsayan 'Güvenlik İçin
Eğitim Projesi" planlandığı da kaydedildi" (Yurt, 6 Ekim 2015)
Haberde de görüldüğü gibi, okul içinde öğretmen ve idareden ve okulların çevresinde polislerden, kameralardan oluşturulan geniş bir muhbirlik ağı var. Hepsinin amacı da ortak; gençliği teslim almak.
BAŞARAMAYACAKSINIZ! SİZİN
KAMERALARINIZ VARSA BİZİM
DE, ONLARI KIRACAK ELİNDE
SAPANIYLA BERKİN’LERİMİZ
VAR! NE HAPİSHANELERDE NE
DE OKULLARDA KAMERALARINIZA TESLİM OLMAYACAĞIZ,
PARÇALAYACAĞIZ!

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,
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SORUDA

-İktidarda bulunan tüm
devlet yetkilileri, düzeni
savunan milletvekilleri,
üst bürokratlar,
-Devletin resmi ordusu, polisi, MİT, kontrgerilla, korucular ve bunların kurumları,
Bilgi Tarihten, bilimden,
-Oligarşik yapının içeönderlerimizden, geleneklerimizden risinde yer alan, düzeni
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
savunan faşist ve Devrimci Halk İktidarı savaşını
engellemeye
çalışan tüm siyasi
Halk Kimdir ve
partiler,
Kimlerden Oluşur?
-Emperyalizm ve oligarşiye hizmet
Devrimci hareketin programında eden devrimci savaşı engellemekte
“Halk sınıf ve tabakalar şunlardır”
kullanılan tüm devlet kuruluşları ve
“Türk-Kürt ulusundan ve tüm mil- özel kuruluşlar,
liyetlerden başta işçi sınıfı olmak
-Devrimci savaşı engellemeye çaüzere, yoksul ve orta köylülük tüm ça- lışan, oligarşiye yardım eden muhlışanlar, şehir ve kır küçük üreticile- birler, ajan ve provokatörler ve bunri, esnaflar, sanatkarlar, memurlar, ların örgütlenmeleridir. (Hayatın
öğrenciler, aydınlar, ulusal değerini İçindeki Teori-Cilt 1-syf- 467-468)
kaybetmemiş, ülkesinin bağımsızlığıYukarıda sıraladıklarımızı özetnı ve halkın özgürlüğünü isteyen sö- lersek halkın düşmanları emperyalizm
mürü ve zulme karşı olan herkestir. “ ve işbirlikçisi oligarşidir.
Halk, devlet dairelerinde memurdur, fabrikalarda çalışan milyonlarca
Halkın Düşmanlarının
işçidir, okullarda öğrencidir, yaşam
alanlarımızda esnaftır, yıllarca köle Halka Karşı İşledikleri
gibi çalışıp emekli olan emeklilerdir. Suçlar Nelerdir?
Evde çocuklarına bakan anadır, her
Öncelikle halk düşmanları (emgün iş aramak için evden çıkan işsiz- peryalizm ve oligarşi) halkların indir… Kısacası, halk bir avuç sömü- sanca yaşam haklarını ellerinden alırrücü asalak dışında kalan milyonlar- lar. Halkın değerlerini-kültürünü yozca insandır.
laştırarak yok etmek isterler. Sonra kö-

HALKIN DÜŞMANLARI
KİMLERDİR?

1-)

3-)

2-) Halkın Düşmanları
Kimlerdir?
Bütün olarak ifade edersek, yer
altı, yer üstü zenginliklerimizi çalan,
milyonlarca halkımızı ezen, sömüren,
katleden, köle gibi çalıştıran, açlığa
mahkûm edenlerdir.
“Halkın Düşmanları Şunlardır:
-Başta ABD emperyalizmi olmak
üzere tüm emperyalist güçler, bunların askeri, ekonomik ve politik üsleri, temsilcileri, yardım paravanası altındaki olan üsleri,
-İşbirlikçi tekelci sermayedarlar,
işbirlikçi tüccarlar, tefeciler, büyük
toprak sahipleri, toprak ağaları ve
bunların özel silahlı güçleri,

lece koşullarda çalıştırarak bütün bir
halkı sömürürler.
Emperyalizm ve oligarşi halka karşı açık bir savaş açmıştır. “Katlederim,
işkence yaparım, işsiz bırakır, tedavisizlikten öldürürüm, eğitim, sağlık, ulaşım konut hakkını elinden alırım ama
sen sesini çıkartmayacaksın ne verirsem
onunla yetineceksin” demektedir.
Emperyalizm ve oligarşinin suçları saymakla bitmez. Yer altı, yerüstü zenginliklerimizi çalan onlardır.
Halkımızı açlığa, yoksulluğa mahkum
eden onlardır. Halkın her damla kanından onlar sorumludur. Emperyalizm ve oligarşi halka düşmandır. On
yıllardır bu düşmanlıklarını göstermiş,
halkımızı sömürmüş, katletmiş, kendi toprağımızda bizi köle bir halk ha-

line getirmişlerdir.

4-) Halkın Düşmanları
Halkı Neden Bölüp
Parçalar?
Halk düşmanlarının yüzlerce yıllık halkları “yönetme” tecrübelerinden
kaynaklı, halkların birlikte olmasını
değil, bölünmesinin iktidarlarının
ömrünü uzattığını görmüşlerdir. Birbirlerine düşmanlaştırılan halkları
yönetmek, birlik içinde olan halkları
yönetmekten daha kolaydır.
Halk düşmanları, halkları Türk,
Kürt, Laz, Çerkez… vd. milliyetlere ayırır; Alevi, Sünni vd. inançlardan halkımızı da dini inançlarına göre ayırırlar.
Halkların inançlarını, dillerini, kültürlerini bir arada yaşayacağı bir ortaklığa müsade etmezler. Bu birliğin halk
düşmanlarının egemenliklerinin sonunu getireceğini çok iyi bilir. Egemenler
“Böl- parçala-yönet” politikalarını,
halkları birbirine kırdırmak için kullanır. Öyle bir politika izler ki halk düşmanı egemenler; bırakalım bölgeleri, şehirleri iki komşu mahalleyi dahi birbirine düşmanlaştırmak ister. Çünkü,
halklar ne kadar örgütsüz ve birbirinden
uzak olursa egemenler o kadar rahat yöneteceklerini bilirler. Ve bu yüzden
halkları bölüp parçalamak, halk düşmanlarının temel politikalarındandır.

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

5-) Halk Kendi
Düşmanlarını Yeterince
Tanıyor mu?
Doğrusu hayır! Halkın tam anlamıyla düşmanını tanıdığını söyleyemeyiz. Bunda temel neden düşmanın
(emperyalizm ve oligarşinin) kendini gizlemesidir, çeşitli propaganda aygıtlarıyla (basın, TV vb. ) kitlelerin bilincini bulandırabilmesidir.
Halk, 24 saat, düzenin bilinçlere
yönelik saldırısına maruz kalmaktadır. Açlık, yoksulluk “kader” denir.
“Bu düzen böyle gelmiş böyle gidecek” denir. Kitlelere sömürü, zulüm
kanıksatılmaya çalışılır. İş cinayetlerinde onar, yüzer ölen halka “ bu işin
fıtratında var” denir.
Halkın açlığı, yoksulluğu büyürken

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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dir. Bunu hayata geçiren
oligarşidir. Tüm bunları ve
daha fazlasını halka gösterip düşmanını tanıtabiliriz.

6-) Halka Kendi

Düşmanımızı tanımak
ona karşı savaşımızda bizi
güçlü kılar. Düşmanına karşı sınıf kini beslemek için
onu tanımak gerekir.
Bizler düşmanımızı tanıdığımız
içindir ki ona karşı kin besliyoruz. Sınıf kiniyle hareket eden halklar, emperyalizme karşı sayısız zaferler kazanmışlardır tarihte.
Düşmanı tanımak; öfkemizi bileylememizi, intikam duygumuzu besler. Halk düşmanlarına karşı savaşmak
cüreti ancak onların ne kadar acımasız ve vahşi olduğunu bilmekle olur.
Açlık, yoksulluk, işsizlik, katliamlar, işkenceler, gencecik çocuklarımızın fuhuş ve uyuşturucu bataklığına düşmesinin tek sebebinin halk
düşmanları oluduğunu bilmek öfkeyle sınıf kinimizle savaşmamızı tetikleyecektir.
Düşmanına kin duymayan bir halk
savaşamaz. Savaşsa da sonuna dek sürdüremez, işte bu yüzden düşmanımızı tanımamız önemlidir. Düşmanımızı tanıdığımız için 45 yıldır emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşımızı her
geçen gün büyüterek sürdürüyoruz.

Düşmanlarını Nasıl
Tanıtmalıyız?

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015
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Emperyalizm ve oligarşi halka
karşı açık bir savaş açmıştır.
“Katlederim, işkence yaparım,
işsiz bırakır, tedavisizlikten
öldürürüm, eğitim, sağlık,
ulaşım konut hakkını elinden
alırım ama sen sesini
çıkartmayacaksın ne verirsem
onunla yetineceksin” demektedir.

geçmişiyle bugünü kıyaslayıp; yaşamında bir değişiklik olduğu daha iyi
bir yaşam sürdüğü yanılsaması (Nispi-Refah) yaratılır. Kısacası halk, bu
düzenden memnun değilken, düşmanlarını doğru tanıyamadıkları, onları açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe
mahkum edenin bu düzen olduğunu
göremedikleri için istenilen tepkiyi de
gösteremezler.

Halkın düşmanlarını gösterebilmek için onlarla sıcak-sürekliliği
olan ilişkiler geliştirmeliyiz. Onları örgütlemeliyiz. Ve onların günlük yaşamında yaşadıkları sorunların; açlığın, yoksulluğun, adaletsizliğin, en temel hakların ellerinden alınmasının
sorumlusunun emperyalizm ve oligarşi olduğunu göstermeliyiz.
Halka, uzağa gitmeden kendi yaşamından anlatarak başlayabiliriz
halk düşmanlarını anlatmaya. Halkların bugün sömürü ve zulüm altında
olmalarının tek sebebinin bu sömürücülerin olduğu ve bizlerin sırtına basarak servetlerine servet kattıklarını
anlatmakla başlayabiliriz.
Ülkemizde her doğan çocuğun 2
bin TL borçlu doğduğunu ve bunun tek
sebebinin emperyalizm ve oligarşi
olduğunu göstermeliyiz. Ve ülkemizi
yönetenlerin, emperyalistlerin çıkarlarına hizmet ettiği için; Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da dökülen halkın
kanının doğrudan sorumlusu olduğunu göstermeliyiz. 1,5 milyon Iraklı’nın
katledilmesinde, İncirlik gibi üslerin etkisini anlatmalıyız.
Ülkemizde yozlaşma; uyuşturucu, fuhuş, kumar vb. her geçen gün
artmaktadır. Çocuklarımızı, kapı komşumuzu zehirleyen görünürde uyuşturucu satıcıları olsa da, temelinde bir
devlet politikası olarak yaygınlaştırılır.
Ve yozlaştırılıp uyuşturulan bir toplumun “tehlike”si de yoktur der oligarşi.
Halkın çocuklarını fuhuş bataklığına, uyuşturucu bataklığına sürükleyen asıl olarak emperyalizmin yoz kültür politikalarının hayata geçirilmesi-

7-) Halkın
Düşmanlarını
Tanımamızın
Önemi Nedir?

8-) İç Düşman Nedir?
Düşman sadece karşımızda değildir. Aynı zamanda dış düşman
(emperyalizm-oligarşi) kadar “iç düşman” da tehlikelidir. İç düşman savaşılması, yenilmesi alt edilmesi gerekendir. İç düşman, halkın mücadelesinin halkın iktidarının önünde engel olan her şeydir. İşte bu anlamda
eksiklerimiz, bu düzene ait tüm zaaflarımız iç düşmanımızdır. Çünkü
devrimi, devrimciliğimizi zayıflatmakta, gelişimin önünde engel olmaktadır. Onları sıradan hatalara in-

dirgemek zaafları meşrulaştırmaya,
yumuşatmaya, masumlaştırmaya yarayan bir yaklaşım biçimidir. Onları
düşman olarak tanımlamak ve bu nedenledir ki, o zaaflarla iç düşmanla savaşmak da bir başka yaklaşım biçimidir. Kuşkusuz devrimci olan ikincisidir. Onları düşman olarak tanımladığımızda bu demektir ki, onlara
karşı ciddi yok edici bir savaş vereceğiz. Düşman ve savaş kavramları
birbirine yakın doğrudan bir ilişki
içindedir, bunu unutmamak gerekir.
Savaşmıyorsak, uzlaşıyor ve teslimiyeti kabul ediyoruz demektir!
Sonuç olarak şunu da ifade etmek
gerekir; “düşman’’ kavramı aynı zamanda öfkeyi, kini, kızgınlığı da ihtiva eden bir kavramdır. Bu anlamda
kendi hatalarımıza karşı da öfke duyabilmeliyiz. Ve düzene ait ne varsa,
üzerimizde taşıdığımız tüm tortularına
karşı, amansız bir mücadele içinde olmalıyız. Bunun içinde devrimci eğitim şarttır.

9-)

Halk Düşmanlarına
Karşı Sınıf Kini Duymak
Ne Demektir?
Biz kindarız. Biz yüreğimizde
beynimizde kin duygusuna özel bir
yer ayırırız. Devrimcilerin halk düşmanlarına karşı katı ve koyu bir kini
vardır. Her koşul altında da savunuruz bu kini. Bu kin, “sınıf kini’’dir.
Burada elbette şu ayrımı koymalıyız,
günlük yaşamda, toplumsal yaşamda
ortaya çıkan her türlü kini savunduğumuz, desteklediğimiz anlamına
gelmez. Tersine duyulması gereken
tek kin sınıf kinidir. Ezilen insanların

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

birbirlerine şu veya bu nedenle duyduğu kin doğru değildir, bu halkın düşmanlarının yarattığı bir tablodur. Devrimciler bu şiarla bütünleştirir yaşamlarını. Zulme maruz kalan, dünyanın öbür ucunda olan birinin acısını için de hisseder ve kin duyup öfkelenirler.
Burjuvazi kendinde katletmeyi,
baskı yapmayı ve her türlü ahlaksızlığı yapmayı hak görür ve halklara kendi sınıf kinleriyle saldırırken, halkların
beyninde sınıf kini oluşmaması içinde
elinden geleni yapmıştır.
“Her türlü şiddete hayır’’, ‘’ önce
insan’’, “ her şeyin başı sevgi’’ vb. sözlerini yayarak halklarda sınıf bilinci ve
sınıf kini oluşmasını engellemeye çalışırlar..
Halkları sömüren, kan kusturan,
ölümlerinden bire bir sorumlu olan, iş
cinayetlerinde işçileri katledenlere ve
bu katliamları “kader olarak gösterenlere karşı kin beslemeliyiz’’
Sınıf kini duymak, her şeyi net olarak görmektir. Burjuvazinin demagojik açıklamaları “sınıf kini’’ ile dolu
olan biri için etki yapmaz. Düşmanını her perdenin arkasından görür ve
ondan sınıf kiniyle hesap sorar!

10-) Halk Düşmanlarına
Karşı Mücadeleyi Nasıl
Yürütmeliyiz?
Halk düşmanlarına karşı mücadeleyi
her şeyden önce halk kendi sorunları etrafında örgütleyerek, bu savaşa halkı da
katarak; “ halkı savaştırıp, savaşı halklaştırarak’’ yapabiliriz.
Bugün halk düşmanlarına karşı savaşı büyütmek için önemli bir mevzimiz var.
Bu da Halk Meclisleridir.
Halk Meclislerinde halk, tüm sorunların nedeninin bu düzen, yani
halkın düşmanlarından kaynaklı olduğunu görecektir. Ve Halk Meclislerinde örgütlendikçe, kendi hakları
için mücadeleyi büyüttükçe, bu düzende sorunların çözümü olmadığını,
sorunların çözümünün halkın kendi
kendisini yönettiği Devrimci Halk
İktidarında olduğunu görecektir.

CHP'den İşimizi ve Haklarmızı
Hemen Geri İstiyoruz

Emekçilerin
Sabrını Sınamayın!
Beşiktaş Akatlar Mustafa Kemal
Kültür Merkezi'nde 3 Ekim'de CHP 2.
Bölge milletvekili adaylarının tanıtım toplantısı yapıldı. Direnişlerinde 150.güne
yaklaşan Sarıyer Belediyesi işçileri de kültür merkezi önüne giderek CHP'nin yalanlarını sloganlarla teşhir ettiler. Geçtiğimiz hafta sorunun çözüleceği sözünü
veren CHP yönetimi bir kez daha sözünü tutmamış, işçilere bir kez daha yalan söylemişti. Direnen Sarıyer işçileri de CHP aday adaylarının toplanacağı
salonun önüne giderek “ CHP’den İşimizi ve Haklarımızı Hemen Geri İstiyoruz, Emekçilerin Sabrını Sınamayın “ yazılı pankart açarak slogan atmaya başladılar. Sık sık “Direne Direne Kazanacağız”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak”, “Yaşasın Sarıyer Direnişimiz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını attılar. Bunun hemen sonrasında işçilerin yanına gelen CHP
İl yöneticileri sorunun Pazartesi ya da en geç salı günü çözüleceğini söylediler. Bir saat süren eylem sloganlarla bitirildi. Ertesi gün CHP il binasına
toplantıya gelen CHP Genel Başkan yardımcısı Gürsel Tekin’in önü 145 gündür direnen Sarıyer Belediyesi işçileri tarafından kesildi ve işçiler Gürsel Tekin’e şu soruyu sordular : “ Bizler 145 gündür işimiz, haklarımız için direniyoruz. Bizler direnişimizin ilk günlerinde Ankara’da sizinle görüştüğümüzde
bize bu sorunu çözeceğiniz sözünü vermiştiniz.145 gündür neden çözmediniz?” deyince Gürsel Tekin kaçıp gitti.
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Adalet İstemeye
Devam Edeceğiz!
ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR

Sayı: 490

Yürüyüş
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Adalet nedir diye sorduğumuzda;
eşitlik, hak, hukuk denir çoğu zaman.
Kimi özgür olabilmek, kimi insanların
aç olmadan yaşayabilmesi der. Adaleti
birçok tanımla açıklayabilir, adaleti
ifade eden kelimelerle örnekleri çoğaltabiliriz.
Adalet en sade haliyle bizim yaşamımız da, devrimciliğimiz de, halka
olan sevgimizde tanımlanıyor.
Ülkemizde hergün yeni katliamlar
oluyor. Yönetememe krizi büyüdükçe
adaletsizlikleri daha açık çıkıyor ortaya.
Kürdistan’da neredeyse her gün
bir çocuk katlediliyor. Ağrı’da fırında
çalışan iki çocuğu nasıl işkence yaparak katlettiklerini, gerilla kıyafetleri
giydirilip, katlettiklerinin gizlenmeye
çalışıldığını biliyoruz.
Berkin ekmek almaya giderken vuruldu dediğimizde, ağızlarından kan
damlayan katillerin; Amed’de öldürülen
Fırat için ekmek almaya giderken “teröristlerce” vuruldu demesi... İşte adalet
bu iki cümle arasında!
Soma davası devam ediyor. Maden
ocaklarında, büyük plazaların inşaatında,
baraj inşaatlarında çocuklar doysun
diye işçiler canlarını verirken, Soma’da
301 madencinin katillerinden olan mühendislerin daha sorgu aşaması bile
bitmeden nasıl ödüllendirilerek terfi
edildiklerini gördük.
Adaletsizliklerin yeri, dili, dini,
coğrafyası değişse de özü aynıdır. Ki
adalet dünyanın neresinde olursanız
olun herkes için aynı şeyi ifade eder.
“Adalet halkın ekmeğidir” dedik
koyulduk mücadeleye. Nasıl ki halkı
aç, susuz bırakamazsanız, adaletsiz
de bırakamazsınız diyerek; en önde
koştu adalet savaşçıları Elif, Şafak,
Bahtiyar, Günay...
Ve adalete susamış olan çok sevdikleri halk için, genç ömürlerini hiç

düşünmeden feda ettiler.
Onlar için adalet mücadelesini
Anadolu’nun dört bir yanına yükseltiyoruz bizler de. Anadolu uçsuz
bucaksız... Toprağı gibi, devrim
mücadelesinde de verimli.
Dergi dağıtmak için nice bedeller
ödenir. Dergi dağıtımından, masalara,
afiş asmaktan, basın açıklamalarına,
konserlere, birine selam vermeye...
bunların hepsi bedel demektir Anadolu’da. Grup Yorum konser bileti
sattığı için, basın açıklamasına katıldığı
için, 3-5 ayda olup bitiveren mahkemelerin ardından yıllara varan hapis
cezaları alınır Anadolu’da. Peki ne
olur? Adalet mücadelesi verenler biter
mi? Günaylar Anadolu’nun yine dört
bir yanında olurlar. Bundan sebep
egemenler korkar Anadolu’nun dört
bir yanında umudu büyütenlerden.
Pervasızca saldırırlar. Anadolu’da
devrimcileri yok etmek için her türlü
zorbalığı, adaletsizliği uygularlar.
Öyle ki; deniz kenarında, fileden
çadırlarda, yaz kampı yapmak isteyen
devrimcilere, bir sabah vakti yüzlerinde
maskeler, ellerinde uzun namlulu silahlarla, zırhlı araçlar, çevik otobüsleri,
TOMA’larla ve sayamadığımız kadar
polisle gelirler. Üzerlerinde mayo, şort,
plaj terlikleri olan 45 kişiyi joplar, tekmeler, yumruklarla gözaltına alırlar.
Uzunca süre kamp alanını kazıp aramaların sonunda; bir yıldızlı kitap
ayracı, bir yıldızlı şapka, projeksiyon
aleti ve o korkulu rüyaları olan Mahir’i
anlatan bir kitap bulurlar. Ve bunlardan
sebep 13 kişiyi tutuklarlar.
Nedir bu korkunun sebebi? Bu
korku o kadar büyüktür ki, 3-4 yaşındaki
çocuklara, yüzleri maskeli o “cesur”
polisler silah doğrultur. Gözaltında,
yeni işkence tekniklerini denerler.
Egemenlerin adaleti, gözaltında kadınları taciz etmektir, saçlarından sürükleyip, burunlarından kaldırıp başlarını
duvarlara, betona defalarca çarpmaktır.
15-16 yaşındaki çocuklara ahlaksızca
işkence yapmaktır. Egemenlerin adaleti
bir kadının başını bacak arasına alıp

taciz ederek parmak izi almaktır.
Egemenlerin adaleti “o kadar yüce,
o kadar büyüktür ki” 13 kişiyi savcılığa
bile çıkarmadan mahkemeye sevk edip,
denize girdikleri, tatil yapmak istedikleri
için tutuklar. Peki kimdi bu tutuklananlar; Akdeniz’de, Ege’de, İç Anadolu’da Kürdistan’da, umudu büyütenler, halka reva görülen zulme karşı
adalet mücadelesini yükseltenlerdi. 12
yaşında 13 kurşunla katledilen Uğur,
14’ünde vurulan Berkin için adalet isteyen 15 yaşındaki Yaren, 17 yaşındaki
Safigül ve Onur oldu.
Adaletin ne olduğunu, arkalarına
“Adalet Mülkün Temelidir” yazısını
alanlara, 15-17 yaşlarındaki Yaren,
Safigül ve Onur öğretiyor. Kim nasıl
açıklayabilir 15 yaşındaki bir çocuğun
tutuklanmasını. Hangi adalet savunucusu, hukukçu açıklayabilir? “İnsanlık Onuru’nu” savunduğu için bir
çocuğu tutuklamak, hangi yasayla
açıklanabilir? Açıklayamazlar; nasıl
ki Ali İsmail’i, Medeni’yi, Abdocan’ı,
Ethem’i, Nihat’ı neden vurduklarını
açıklayamazlarsa... çocukları neden
tutuklayıp, işkence yaptıklarını da
açıklayamazlar.
“Adalet bizim ekmeğimizdir” dedik.
“Adaleti ülkemizin dört bir yanında
sağlayacağız” dedik; Kürdistan’da evladı
katledilen ana, sayısız kurşun sıkılan
Elif, Günay, Şafak, Bahtiyar için, halk
için sağlayacağız adaleti.
Bizi adalet mücadelemizden kopardıklarını düşünenlere diyoruz ki;
Anadolu, uçsuz bucaksız... Anadolu
adalet kılıcını ellerinden düşürmeyen
yiğitlerle dolu. Adalet için kızıl bayrağını dalgalandırmaya hazır, adalete
aç milyonlarla dolu... Anadolu “Size
Asla teslim olmayacağım” diyen Günaylar, katilleri karargahlarında rezil
eden Elifler’le dolu...
Dedik ya Anadolu uçsuz bucaksız
ve biz bu uçsuz, bucaksız topraklarda
umudun tohumlarını ekeli çok oldu,
fidanlar büyüdü, ağaçlar o uçsuz bucaksız topraklara tohumları savurup
duruyor.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

KESK Kiminle Barışmak İstiyor?
Kürt Halkını Katleden AKP’yle mi Barışacak?

Cizre’de Öldürülen, Cansız Bedenleri Buzdolaplarına

Konulan Kürt Çocukların Katilleriyle mi Barışacak?
KESK ve diğer
meslek örgütleri, 1 Ekim’de yaptıkları
basın toplantısıyla, 10 Ekim tarihinde
Ankara’da “EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ” mitingi düzenleyeceklerini ilan ettiler.
Sayısını hatırlayamadığımız bu mitinglerin ardından “barış hemen şimdi”
olmadı. Olmadığı gibi AKP Kürt halkına azgınca, acımasızca savaş açtı.
Evlerin üzerlerine bomba yağdırdı,
keskin nişancılar çocuk, kadın, yaşlı
demeden katletti. İnsanları aç, susuz
bıraktılar. Ölülere işkence yaptılar. Burada yazdıklarımız Cizre’de yaşananların sadece kısa bir özeti.
Halkı katledenlerle; barışılmak
isteniyor.
Emekçileri sömürenlerle barışılmak isteniyor. Sürgünlerle, cezalarla
,soruşturmalarla kamu emekçilerini
hizaya getirmek isteyenlerle; barışılmak isteniyor.
Kimse konuşmasın, sokağa çıkmasın, haklarını aramasın diyenlerle
barışılmak isteniyor.
Meydanlar, alanlar emekçilere kapatılıyor. Yasaklar ardı ardına sıralanıyor.
Seslerini çıkartanlara pervasızca saldırıyor, tutukluyor, katlediyor. Emekçilerin sorunları çığ gibi büyüyor.
KESK tüm bu yaşanılanların neresinde peki? Sadece izleyici rolünde.
Bekle ve gör taktiğini izliyor. Oturduğu yerde bu faşist saldırıların bitmesini mi bekliyor?
Kaybedilen haklarımızın, yitirilen
canlarımızın, bekleyerek mi hesabı
sorulacak? 10 Ekim’de ne olacak?
Mitingden hemen sonra bizlere zulüm
edenler, vaz mı geçecek zalimliklerinden? Yaşadıklarımız çok açık olarak, barışılmayacağını göstermiyor
mu? Daha ne olması gerekiyor ?
Barışın olması için önce onun
savaşını vermek gerekiyor. Tarihin
sayfalarında bunun böyle olacağı yazılıdır. Kimse bu gerçeği değiştiremez.
KESK hiç değiştiremez.

Emekçilerin, Üyelerin
Sorunlarına Kayıtsız
Kalan KESK,
Sorunların
Yaratıcılarıyla
Barışmak İstiyor!
KESK uzun zamandan beridir
kamu emekçisinin sorunlarına kulaklarını tıkamış durumda. Ne sürgünler, ne cezalar, ne hak gaspları,
ne idarenin baskısı, ne iş güvencesinin
ellerinden kayıp gitmesi KESK’in
umurunda!Bunlar bir emek örgütünün
karşı durması, mücadele etmesi gereken sorunlardır. Bir sendika, kendi
üyelerinin sorunlarını çözmek için vardır. Ama KESK bu misyonunu kaybedeli çok oldu. Tek varlık nedenleri,
Kürt milliyetçilerin politikalarını hayata
geçirmektir. Kendi üyeleri için bir şey
yapmayan KESK Kürt hareketin barış
politikalarının peşinden gidiyor. 10
Ekim günü yapılacak miting de tamamen bunun ürünüdür.
KESK biran önce yüzünü emekçilere halka dönmelidir. Halkları katledenlerden, kendisini yok edenlerden
barış dilenmekten vazgeçmelidir.
Binlerce emekçinin yüzlerce sorunları
var. KESK bu sorunları izleyen değil,
bekleyen değil çözen, mücadele eden
ve ettiren olmalıdır. Binlerce üyeye
sahip olan KESK, 10 Ekim’de mey-

danlara barışmak için değil, mücadele
etmek için çıkmalıdır. Bunun için
çıkmayacaksa barış için hiç çıkmasın!
Barışın olmayacağını bilmeli ve kimseyi boş hayallerin peşinden sürüklememelidir. Kendini daha da güvensizleştirmemelidir.
Barışarak değil, mücadele ederek
haklarımızı elde ederiz. Kimse bize
haklarımızı mücadele etmeden vermez. KESK bunu böyle bilmeli ve
saldırılara karşı mücadele programını
acil olarak yapmalı ve hayata geçirmelidir. Bu, KESK’in yapması gereken bir sorumluluktur. Bu sorumluluktan barışarak kaçamaz.
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!
KAMU EMEKÇİLERİ
CEPHESİ
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"Birlikte Güçlüyüz"
Gelin Birlikte Gücümüzü Büyütelim!
Kamu Emekçileri Cephesi 10 Ekim günü “Birlikte Güçlüyüz” programı çalışmasına devam
ediyor. 5 Ekim'de Okmeydanı Anadolu Kahvesi
mevkiinde program davetiyeleri dağıtıldı. Grup
Yorum’un da destek vereceği programa yine
Grup Yorum şarkıları çalınarak halka çağrı yapıldı. Saat 17.30-19.00 saatleri arasında yapılan
çalışmada 300 davetiye halka ulaştırıldı.

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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TÜM SORUNLARIMIZIN KAYNAĞI ÇÜRÜMÜŞ DÜZENDİR!
İşsizlik, Açlık, Yoksulluk, Eğitim, Sağlık, Konut, Hırsızlık, Yolsuzluk,
Uyuşturcu, Kumar, Yozlaşma, Yağma, Talan, adalet...

BU DÜZEN HALKIN HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMEZ!
HALK MECLİSLERİ ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİN TEK ALTERNATİFİDİR!

Halk Meclisleri
Halkın Meclisleridir!
Sorunlarımızın Çözümü İçin
Halk Meclislerinde Örgütlenelim!
Bu düzen hangi sorunumuzu çözdü?
On yıllardır işsizlik, açlık, yoksulluk sorunumuz
var; çözebildi mi?
Eğitim, sağlık, konut sorunumuz var; çözebildi mi?
Bu düzende adalet hiç olmadı, adalet sorununu çözebildiler mi?
Hırsızlık, uyuşturcu, kumar vb... her türlü yozlaşma
sorunumuz var; çözebildi mi?
1950’lerden beri “demokratikleşme” paketleri açılıyor. Peki sonuç ne? Hapishaneleri tıka basa doldurdular.
“Özel Güvenlikli Bölge” diyerek istediği yerde sokağa
çıkma yasağı uyguluyor. Gözaltılar, işkenceler, kaçırmalar,
katliamlar sürüyor. Parlamento seçimlerinin yapılmasını
bize demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar. 69 yıldır
parlamento seçimleri yapılıyor, demokrasinin “D”sinden
bahsetmek mümkün mü?
Cumhuriyetin kuruluşundan beri Kürt halkımıza yönelik katliam, inkar, imha ve asimilasyon politikaları
devam ediyor. Son üç yıldır devam eden “çözüm
süreci”nin geldiği nokta çözümsüzlüktür. 92 yıllık Kürt
sorununu çözebildiler mi?
HAYIR!
On yıllardır bu sorunları yaşıyoruz.
Bu düzen sorunlarımızın hiçbirini çözmedi, çözemez.
ÇÖZEMEZ ÇÜNKÜ BÜTÜN SORUNLARIMIZIN KAYNAĞI BU DÜZENDİR!
Bu düzen halkın sorunlarını çözemez; çünkü bu
düzen halkın düzeni değil, emperyalizmin ve işbirlikçi
oligarşinin düzenidir.
Bu düzen halka karşı emperyalistlerin ve işbirlikçi

tekellerin çıkarlarını korumak için vardır.
HALKIN SORUNLARINI SADECE HALK ÇÖZER! BİZ ÇÖZERİZ!
Nasıl Çözeceğiz?
Bütün sorunlarımızın kaynağı olan bu düzeni yıkıp,
yerine halkın iktidarını kurarak çözeceğiz.
Halk Meclisleri, Halkın İktidarını bugünden inşa
edeceği, kendi kendini yönetmeyi bugünden öğrenebileceği meşru örgütlenmelerdir.
AKP’nin 13 yıllık iktidarı, bize bu düzenin halk
düşmanı yüzünü çok daha açık gösterdi...
Bu düzenin hiçbir kurumu halkın çıkarlarını korumaz.
Bakın yargısına, mahkemelerine; hepsi de faşist düzenin
pisliklerini aklamak için vardır.
Polisine bakın; halkın değil, faşist düzenin polisidir.
AKP’nin, işbirlikçi tekellerin korumalığını yaparken;
halkın payına işkenceler, katliamlar ve terör düşer. Mahallelerimiz, sokaklarımız TOMA’ların, akreplerin katil
polislerin ablukası altında.
HALK MECLİSLERİ, BU DÜZENİN ALTERNATİFİDİR! DÜZENİN FAŞİST KURUMLARINA
KARŞI, HALK MECLİSLERİNDE, KENDİ KURUMLARIMIZI YARATALIM!
Halk Meclisleri, halkın sorunlarını; kuracağı komite
ve komisyonlar aracılığıyla, halkı örgütleyerek, halkla
çözecektir.
Halk Meclisi çatısı altında, halkın ihtiyaç ve sorunlarına göre kurulacak komite ve komisyonların bazıları
şunlardır:

Gazi Halk Meclisi

1- Hukuk ve Adalet Komisyonu: Çürümüş düzenin,
adaleti de çürümüştür. Bu düzenin adaleti faşist yağma,
talan düzeninin, hırsızlık, yağma ve sömürüsünün
üstünü örtme işlevi görmektedir.
Halk Meclisi Hukuk ve Adalet komisyonu halkın
her türlü sorununu, halktan oluşturulan Halk Mahkemeleri’nde, halkın adalet anlayışına göre çözecektir.
Halkımızın hiçbir konuda, faşist düzenin adalet kurumlarına gitmemesini istiyoruz.
2- Halk Meclisi Dayanışma Komisyonu: Halk
Meclisleri, dayanışma sandıkları ile, üretim ve tüketim
kooperatifleri ile, halkın dayanışma bilincini geliştirerek,
halkımızın her sorununun çözümüne yardımcı olmayı,
çözmeyi hedeflemektedir.
3- Uyuşturucu, Hırsızlık, Kumar vb. Her Türlü
Yozlaşmaya Karşı Mücadele Komisyonu: Faşist
düzen kendisi gibi halkı da yozlaşma politikalarıyla
çürütmek istiyor... Halk Meclisleri düzenin her türlü
yozlaşma politikalarına karşı, halkın değerlerini yaşatarak
mücadele edecektir.
4- Aile Komisyonu: Ülkemizdeki evliliklerin yüzde
55’i boşanmayla sonuçlanmıştır. Düzenin yarattığı ekonomik, sosyal sorunlar, aile yaşamında çok ciddi
sorunlar yaratmaktadır. Halkımızın her türlü sorunu
Halk Meclisi’nin de sorunudur.
5- Eğitim, Sağlık, Kültür ve Spor Komisyonu:
Bu düzen yüzbinlerce insanımızın eğitim hakkını gasp
ettiği gibi, gerici eğitim sistemi ile de halkı cahil
bırakıyor. Eğitim komisyonları halkımızın ihtiyaçlarına
göre her düzeyde eğitim verecektir.
Devletin sağlık politikaları; hastaları müşteri olarak
gören, hastanelerin ticarethaneye çevrildiği bir düzendir...
Halk Meclisleri, önleyici sağlık anlayışı ile halkımızın
hastalanmasının önüne geçecektir.
6- Güvenlik Komitesi: AKP’nin faşist terörü her
geçen gün daha da pervasızlaşıyor. Mahallelerimizin
gaza boğulmadığı gün yoktur. Faşizmin terörüne karşı
Halkın Güvenlik Örgütüyle (Milisler) halk, kendi güvenyeliğini kendisi sağlayacaktır...
HALK MECLİSİ NASIL ÇALIŞIR?
 Önceden belirlenmiş yer ve tarihte tüm üyelere
çağrı yapılır. Toplantı günü bir DİVAN oluşturulur.
Divan bir başkan, bir sekreter ve bir de sözcüden oluşur.
Divan'ın Görevleri: Toplantıyı yönetir. Toplantı
başladıktan sonra önerileri toplar, gündem oluşturur.
Önerilerin tartışılmasında tüm üyelere söz hakkı verir.
 Alınan kararları yazılı kayıt altına alır.
 Alınan kararların uygulanabilmesi için gönüllü
kişiler arasında işbölümü yapılmasını ya da komisyonlar oluşturulmasını düzenler.
 Alınan kararları denetler, koordine eder.
 Bir sonraki toplantının yer ve saati üye toplantısı sonunda belirlenir. Divan, zamanı gelince bu kararı

tüm üyelere yeniden hatırlatarak, bir sonraki toplantı
nın çağrısını yapar. Zorunlu durumlarda toplantı yer ve
saatinde değişiklik yapabilir.
 Toplantı başlayana kadar eski divan görevlidir.
Meclis toplantısı başladığında eski divan görevine
devam edebilir. Divan üyesi olmak için başka aday
varsa yeni bir divan oluşturulabilir.
 Divan'ın karar alma yetkisi yoktur.
HALK MECLİSİ NASIL KARAR ALIR?
 Halk Meclisi’nde tüm kararlar, tüm üyelerin
önceden çağrıldığı toplantılarda, toplantıya gelen üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
 Her öneri belli bir süre tartışıldıktan sonra oylamaya sunulur. Oylama genel olarak, açık, el kaldırma
yoluyla, özel durumlarda; kapalı oy, açık sayım yöntemiyle yapılır.
 Bir karar alındıktan sonra tüm Meclis üyelerinden beklenen, bu kararın hayata geçmesi için çalışmaktır. Alınan kararların tartışılmaya devam edilmesi
Meclis iradesini ve etkinliklerini zayıflatır. Gerekirse
pratik uygulamanın sonuçları bir sonraki Meclis toplantısında yeniden ele alınabilir. Eleştiri ve varsa farklı
öneriler Meclis toplantılarında dile getirilir.
 Her kişi ve komisyon, aldığı görevlerle ilgili
sadece Meclis’e karşı sorumludur. Meclis’te çalışmalarının raporunu verir.
 Geçmiş sürecin değerlendirmesi bittikten sonra
yeni bir aylık sürecin, ya da gerekiyorsa daha uzak bir
etkinliğin önerilerinin tartışılmasına geçilir. Program
yapılır.
 Program; bir etkinliğin hangi yer ve zamanda,
nasıl ve kimler tarafından yapılacağının ayrıntılı bir
şekilde belirlenmesidir. Gerektiğinde her etkinlik için
bir komisyon kurulur. Komisyon kendi arasında toplantılar yaparak etkinliğin ayrıntılarını konuşur ve
etkinliği örgütler.
 Toplantılar halka açıktır. Misafirlere de zaman
müsaitse söz hakkı verilir. Ancak oy hakları olmaz
Meclis Gelirleri Nasıl Elde Eder?
Meclis her etkinliği için gerekli bütçeyi, o etkinlik
içinde oluşturur. Örneğin bir pikniğin bütçesi pikniğe
gelenlerden uygun bir yöntemle toplanır. Meclis bir
dernekte çalışmalarını sürdürüyorsa her üyenin aidat
ödemesi kural haline getirilir. İhtiyaç durumunda halktan
bağış istenir. Maddi gelir getirici etkinlikler düzenlenir,
kermes ve stantlar açılır. Amaç, her etkinliğin kendi
giderlerinin, katılımcılar tarafından ortak karşılanmasıdır.
Kar hedefi gözetilmez.
Halkımız; özet olarak Halk Meclisleri’nin ne olduğunu, nasıl çalışacağını ve kararların nasıl alınacağını
anlattık. Sizleri Halk Meclisi’ne ve Meclis komisyonlarında görevler almaya çağırıyoruz.
HALK MECLİSLERİ’NDE ÖRGÜTLENELİM!

Gazi Halk Meclisi

HDP’NİN SEÇİM PROGRAMI
DÜZENE YERLEŞME PROGRAMIDIR
HDP seçim bildirgesini açıkladı.
Seçim bildirgesinin açıklanması ve
içeriğine bütün olarak baktığımızda
diğer düzen partileri gibi hiçbir somutluk içermeyen vaatler dizisi ve
düzene uygun bir parti olduklarını
ispata dönük bir çabayı görebiliyoruz.
HDP, sürekli eleştirdiğimiz düzen
içi bir parti olma çabası ve arayışını
son seçim bildirgesiyle de ortaya
koymaktadır. HDP, bir kez düzene
yerleşmeyi kafasına koymuş, dolayısıyla attığı her adım buna göre şekilleniyor. Doğal olarak seçime girme
çabasının yanı sıra seçim programı
ve bildirgesi de buna uygun olarak
şekilleniyor.
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Salt Erdoğan Karşıtlığı,
Düzene Yerleşme
Mesajıdır
HDP Eş Genel Başkanı Figen
Yüsekdağ, “Dün ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dedik, bugün ‘Seni
diktatör yaptırmayacağız’ diyoruz.
Saray, 7 Haziran'da bizi baraj altında
bırakmak istiyordu, bu kez biz Saray'ı
barış altında bırakacağız” diyerek
seçimi Erdoğan karşıtlığı üzerinden
ele alıp işleyeceklerini de belirtiyor.
HDP, düzeni karşısına almıyor,
sadece Erdoğan'ı karşısına alıyor ve
tüm olayların, yaşananların sorumlusu
olarak da Erdoğan'ı gösteriyor. Erdoğan'ın misyonu elbette inkar edilemez ve halk düşmanı karakteri bilinmektedir. Ancak her şeyi Erdoğan'a atmak da gerçekte düzeni
aklamaktır. Gerçek, düzen halka
düşman bir düzendir. Halkı sömüren,
ezen, zulmeden bu düzenin kendisidir.
Bu düzen, halka vereceği bir şey olmadığı için saldırmakta, katletmektedir. Sadece Erdoğan'ın kişisel hırsı
ve karakteri ile sorunları ele alıp
açıklamak gerçeğin sadece bir yönünü
görmektir. Bu da yanıltıcıdır ve sonuç
olarak gerçeği tersyüz etmektir.
HDP bu tavrıyla gerçeği tersyüz

ettiğinin pekala
Hacı Lokman Birlik'in
da farkındadır. ağabeyi Mehmet Birlik:
Ancak işine öyle
"Artık kimse barış
g e l m e k t e d i r.
Çünkü HDP'nin kavramını kullanmaçelişkisi, düzen- malı. Barışa dönük
le değildir. O dü- kimsenin bir umudu
zene yerleşme
derdindedir. Bu kalmadı. Kiminle banedenle düzenin rışacağız? Niye barısadece bir yanı- şacağız? Cenazelerina vurmaktadır.
mize tahammülü olmayanlarla mı? Cenazeleri
Bununla da düzenin kötü olan araç arkasına bağlayanlarla mı barışacağız?"
yanları olmakla (DİHA, 5 Ekim 2015)
birlikte, bütün
olarak olumlu
Halk, yaşadıklarıyla birlikte ele
olarak değerlendirdiğini göstermekalıp değerlendiriyor tüm bu gerçekleri.
tedir. Yani benim sorunum düzenle
İşte askeri aracın arkasında cesedi
değil, Erdoğan ile demektedir.
sürüklenen Hacı Lokman Birlik'in
Kiminle Neyin Barışı?
ağabeyi Mehmet Birlik'in söyledikleri:
HDP'nin bu seçimdeki sloganı
"Artık kimse barış kavramını
"İnadına barış, inadına HDP, inakullanmamalı. Barışa dönük kimdına demokrasi" olacakmış... Kisenin bir umudu kalmadı. Kiminle
minle, neyin barışını yapacaksınız?..
barışacağız? Niye barışacağız? CeHDP düzenle barışmak istiyor elbette.
nazelerimize tahammülü olmayanAncak ülkenin bütün olarak gerçeği
larla mı? Cenazeleri araç arkasına
ve Kürdistan gerçeği bu konuda ne
bağlayanlarla mı barışacağız"
diyor, buna da bakmak gerekmez
(DİHA, 5 Ekim 2015)
mi? Düzenin tüm güçleriyle halka
Bunu acılı bir ağabeyin sözleri
karşı katliamlar düzenlediği ve halkın
olarak algılayıp öyle yansıtmak, gerhiçbir değerini tanımayıp ayaklar alçeklere gözlerini kapamaktır. HDP,
tına aldığı koşullarda kiminle, neyin
bu gerçeklere rağmen, hala daha
barışını yapacaktır HDP? Barış için
barış vb. sözleri ağzından düşürmeinat etmek ve “sarayı barış altında
mektedir... Çünkü HDP, bir kez dübırakmak” gibi süslü sözler gerçeğin
zene yerleşmeyi koymuş kafasına,
üstünü örtememektedir. Gerçek, Kürbu nedenle yaşanan gerçekleri göredistan'da pervasızca katledilen incek hali yoktur. Bu gerçekler onun
sanlardır. Gerçek, askeri araçların
için en fazla seçim propagandasının
arkasına bağlanarak sürüklenen
malzemesi olabilir.
cesetlerdir. Gerçek, yıkılan, yerle
Kürt Sözcüğü Unutulan
bir edilen gerilla mezarlarıdır. Gerçek,
yakılan, yıkılan köyler, mezralardır.
Bir Söz mü?
Gerçek, katledilen çocuklar, halktır...
HDP'nin son seçim bildirgesine
Bu gerçeklere gözlerini kapatarak,
bakıldığında Kürt sorunu ve Kürt
bu gerçeği ortaya çıkaranlarla barış
kavramı olabildiğince az kullanılmış
yapma hayallerine kapılanlar halkın
ve bunun üzerine fazla söz etmemek
gerçeğine de gözlerini kapatmaktatercih edilmiş. “Barış”, “özyönetim”,
dırlar.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

“koruculuk”, “anadilde eğitim” konuları elbette ele alınmış ama bunların
ele alınış biçimi bile düzeni adeta
ürkütmeme üzerine şekilleniyor. Çünkü buralarda da Kürtler tek başına
ele alınmayıp diğer halklarla birlikte
değerlendiriliyor.
Bununla HDP bir yandan Kürt
partisi olmadığını, tüm halkın partisi
olduğunu ispat etmeye çalışıyor.
Diğer yandan ise bugün tüm gücüyle
ve vahşetiyle Kürt halkına yönelen
düzenin, AKP’nin hışmını üzerine
çekmemek için uğraşıyor. Çünkü
HDP, düzenle bir sorunu olmadığını
ispat etmeyi, her şeyin önüne almış
görünüyor... O düzenle değil, Erdoğan'la sorun yaşıyor ve zaten onu da
hedef tahtasına oturtuyor. Ve hedefin
yarattığı belirsizliğe sığınıyor. Gerçekler buranın içinde kaybediliyor.
Kürt halkının yaşadıkları da, sorunları
ve talepleri de belirsizleşiyor ve düzenin mevcut haliyle, bütün olarak
kabul edebileceği sınırların iyice
içine çekilmiş oluyor.

Özyönetimlerde,
Silah Kullanılması da
Halkın Suçu!
Bu noktada HDP'nin yeni hedefinin ne olduğuna da bakmak gerekir...
“Demokratik özerklik” hedefi “özyönetim” ile yer değiştirmiş... Ve
özyönetim modeli de şöyle tanımlanıyor seçim bildirgelerini açıklarken:
“Özyönetim, özerk ve demokratik
yerinden yönetim modelidir. Türkiye’nin üniter devlet yapısı ve demokratik parlamenter sistem içinde gerçekleşmesi mümkündür.” (Aktaran
Murat Sabuncu, Cummhuriyet Gazetesi, 3.10.2015)
Daha önceki “demokratik özerklik” hedefi bu kez üniter devletin
yapısını bozmayan, devleti dışlamayıp
onunla bütünleşen bir yapı olarak
tanımlanıyor. Ve dahası özyönetimlere
ilişkin Selahattin Demirtaş'ın yaptığı
başka açıklamalara baktığımızda da
yine devlete güçlü mesajlar vermeye
çalıştığını ve düzenle gerçekte hiçbir
çelişkileri olmadığını ortaya koymaya
çalıştığını görüyoruz. Demirtaş,
DİHA’ya yaptığı açıklamada özyönetim taleplerinin silahla gündeme

gelmesini eleştiriyor. Şöyle diyor:
“Özyönetim hakkının silahla birlikte öne çıkması ve anılması bir talihsizlik, eksiklik ve hatta bir provokasyondur. Devlet halkın özyönetime
doğru bir kararlığını, bir hazırlığını
görünce mevzuyu silahlı alana çekip
özyönetimin sivil, demokratik yönünü
baypas etmek için Silopi’de mahallelere silahla saldırdı. Çok kısa bir
süre içinde bu iş kriminalize edilmeye
çalışıldı ve sadece silahlıların öne
çıktığı ve silahla bir öz yönetim ilanlarının yapıldığı bir algı yaratılmaya
çalışıldı.”
Adeta halkın suçudur saldırılar.
Devletin saldırılarına zemin hazırlayanın özyönetimlerin silahla gündeme
getirilmesi oluyor. Silah kullanılmamalıydı, bu hatalıydı diyen Murat
Karayılan'ın açıklamasına benzeyen
bu yaklaşım da, özünde devlete verilen bir mesajdan başka bir şey
değildir. HDP özyönetim modelini
savunurken de, özyönetimi nasıl ele
aldığını ortaya koyarken de düzene
mesajlar vermeye çalışmakta ve düzene ters olan, halkın kendi savunmasını dahi mahkum edip provokasyon ile açıklamaktatır.

Halkın Sorunlarını
HDP Nasıl Çözecek?
HDP'nin programına bütün olarak
bakıldığında, halkın ekonomik, sosyal
sorunlarının çözümüne ilişkin, genel
söylemlerin ötesinde somut hiçbir
şey getirmediğini, önermediğini görebiliyoruz. Vaatler sıralanıyor ancak
hepsinin de ayakları havada. Bu yanıyla diğer düzen partilerinin bile
gerisindedir HDP. Asgari ücreti 2
bin TL olarak açıklamış olmakla halkın sorunları çözülmüş olmuyor...
Düzenin her gün kriz ürettiği ve ekonomik olarak derin bir bataklığın
içinde bulunduğu bir dönemde, genel
ve vaat olmanın ötesine geçmeyen
bir programla halkın sorunlarının çözülmeyeceği açıktır. Hele de halkın
temel sorunu olarak Erdoğan'ı göstermek ve onu hedef tahtasına oturtmak hiçbir sorunu çözmeyecektir.
Erdoğan’ın gitmesiyle ülke güllük
gülistanlık olmayacaktır. Ülkede sömürü ve soygun varsa bu düzenin

karakterinin böyle olmasından kaynaklanıyor... Erdoğan gibiler de bu
düzenin has koruyucuları oldukları
için düzen onların varlıklarını kabul
ediyor, baş tacı ediyor. Ve onlar da
bir yandan düzeni koruyup kollarken,
elbette bir yandan da bundan kendi
çıkarlarına yararlanmaktadırlar. Bunu
böyle görmeyip, her şeyi Erdoğan
üzerinden açıklamaya çalışıp, sistemin
bütün olarak görülmesini engellemenin kendisi, zaten düzen partisi
olmaya aday olanların yapacağı bir
şeydir. HDP de bunu yapmaktadır.

Halkın Savaşı ile Faşizm
Aynı Kefeye Konulamaz!
HDP, düzene mesaj vermeyi attığı
her adımda biraz daha ileri götürmektedir. Öyle ki son seçim bildirgelerinin açıklanmasındaki yaklaşımları faşist devleti halkın mücadelesiyle aynılaştıran bir noktadadır.
Demirtaş bildirgeyi açıkladıkları toplantıda şunları söylüyor:
“Rejim değişecek. Geçiş sürecindeyiz. Adaletli, eşitlikçi bir rejim
inşa edeceğiz. Siyasetle, akılla ve
barış yoluyla devam etmeliyiz” diyor
ve ardından da Mahatma Gandi'den
yaptığı bir alıntıyı aktarıyor “Adaletsiz
rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.”
Bu, Kandil'e PKK'ye yönelik bir
söz olduğu şeklinde yorumlandı ve
sözün genel akışı da bunu ortaya
koyuyor zaten. Ki zaten bu yönlü
yorumları düzeltme yoluna da gitmediler. Bu açıklamanın kendisi gerilla mücadelesini, PKK'nin savaşını
mahkum eden bir açıklamadır... Dahası onu, faşist devletin halka karşı
yürüttüğü katliamcılıkla aynı kefeye
koymaktır... Halkın faşizme karşı
yürüttüğü mücadeleyi soyut bir şiddet
karşıtlığı temelinde ele almak “kanlı
eller” teorisi yapmaktan daha güçlü
bir mesaj olamaz düzene. HDP silahlı
mücadele ile arasına koyduğu mesafeyi “kanlı eller” sözleriyle çok
daha belirgin hale getirerek, düzene
ben de sizdenim” diyor. Silahlı mücadele yürütenleri, “kanlı eller”le
itham etmek düzene yerleşme doğrultusunda atılan güçlü bir adımdır.
HDP, dolu dizgin düzene koşmanın

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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adımlarını işte bu yaklaşımı ve sözleriyle
verdiği mesajlarına yaslanarak atmaktadır.

Sonuç Olarak;
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1- HDP tüm seçim hesabını düzene yerleşmek üzerine kurmuştur. Bu da tüm açıklamalarına yansımaktadır. Erdoğan karşıtlığıyla
sınırlı bir yaklaşım, düzenin halk düşmanı yüzünü gizlemekten başka bir anlama gelmez.
2- HDP'nin seçim sloganı "İnadına barış,
inadına HDP, inadına demokrasi" olacakmış...
Kiminle neyin barışını gerçekleştirecekler.
Halka zulmeden, cenazeleri sürükleyen, mezarları yerle bir eden bir devletle barış olmaz.
Halk bunu yaşadıklarıyla biliyor, görüyor. Ama
düzene yerleşmek için her şeyi yapan HDP,
gerçeklere gözünü kapatmakta ısrarcı.
3- Özerklik düşüncesini de terkeden HDP'liler düzenle daha fazla bütünleşmenin bir aracı
olarak gördükleri “özyönetim” modelini seçenek
olarak sunuyorlar. Ve buna ilişkin son gelişen
silahlı çatışmalarda da adeta halkı suçlayarak
hem özyönetim modeliyle hem de bunu ele
alış tarzlarıyla düzene yerleşmek için ne kadar
çırpındıklarının mesajını iletiyorlar.
4- HDP seçim bildirgesinin, halkın sorunlarının
çözümüne dair söylediği bir şey yoktur. Soyut,
belirsiz kavramların ardından bir dolu vaatler
vardır. Bu yanıyla da, diğer düzen partilerinin
bile gerisine düşmekten kurtulamamaktır.
5- HDP düzene mesaj vermek adına PKK'nin
mücadelesini, halkın savaşını; faşizmin halka
karşı yürüttüğü kanlı, vahşi saldırılarla aynılaştırmaktan geri kalmamaktadır. Gandi'den
yapılan “kanlı eller”i anlatan alıntıyla, halkın
mücadelesine ne kadar mesafeli olduğunu söyleyerek düzene güçlü adımlar atma çabasını
göstermektedir.
6- HDP düzen partisi olmak için çırpınmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Düzenin
ve düzen partilerinin halkın hiçbir sorununu
çözme gücü ve iradesi yoktur. HDP de bundan
bağımsız değildir. HDP düzene yerleşmekle
ancak düzenin koruyucusu ve kollayıcısı olacaktır. Halkın partisi, halkın sorunlarını çözen
bir parti olmayacaktır. 80 değil tüm meclisin
sandelyelerini de doldursalar, gerçek budur.
Bu gerçeği değiştirmenin tek yolu, mevcut
düzenin yerle bir edilmesidir. Bunun yolu da,
parlamento ve oligarşinin seçim sistemi değildir!.
7- Halk için, halkın sorunlarının çözümü
için yapılacak en temel şey, halkın kendi meclislerini kurmasıdır. Bu meclislerde örgütlenerek,
kendi iktidarını kurma mücadelesini vermesidir.
Halklarımızın tek kurtuluş yolu budur!

Elazığ Halkına Çağrı;
GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDEN DOĞAR!
Elazığ Dursun Karataşlar’ın, Haydar Başbağların, Ahmet
Güderler’in ve nice devrimcinin memleketidir. Elazığ halkını
baskılarla, yozlaşmayla vb. kirli oyunlarınızla sindiremezsiniz,
sindiremeyeceksiniz de. Çünkü Elazığ halkı, devrimcilere kucak
açan, nice devrimcinin çıktığı bir memlekettir. AKP’nin katil
polisleri bunu böyle bilsin ki; afiş yırtma, dergi okurlarına baskı
yapma, aileleri arayarak tehdit etmek şerefsizliktir. Bizi bunlar
yıldırmadı, yıldıramaz da! Elazığ halkı polislerin yapmış olduğu
baskılar karşısında devrimcilere kucak açarak devrimcilerden
yana olmuştur. AKP’nin polislerinin Elazığ’da yapacağı bütün
komploları boşa çıkaracağız ve yolumuza güçlü bir şekilde
devam edeceğiz. Tüm Elazığ halkını devrimcileri sahiplenmeye
çağırıyoruz.
Elazığ Halk Cephesi
3 Ekim 2015

Sorunlarımızın Çözümü Örgütlü ve
Birlikte Mücadelededir
Elazığ'da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde 2 Ekim'de bir
araya gelen Halk Cepheliler gündeme dair halk toplantısı yaptı.
Yürüyüş dergisinde Anadolu Cephesi okunup bu konuyla ilgili
ve Elazığ’da neler yapılabilir, Ne yapılmalı, Biz Kimiz, Ne İstiyoruz, Kolektif çalışma ve komiteler hakkında sohbetler edildi,
her pazar toplanma sözü alınarak toplantıya son verildi. Bir
dahaki toplantıya daha büyük bir katılım sağlamak için karar
alındı. Toplantıya 7 kişi katıldı.

Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez!

Devrimci öğretmen Ahmet Savran, 4 Ekim'de Ulucanlar
Hapishanesi’nde 9 yoldaşıyla birlikte katledilişinin 16. yılında,
Aydın Umurlu’da mezarı başında anıldı. Kamu Emekçileri
Cephesi’nin “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” pankartı açtığı
anmada, saygı duruşunun ardından “Ahmet Savran Ölümsüzdür”,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” “Bedel Ödedik Bedel
Ödeteceğiz”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. Ulucanlar Katliamı ve
Ahmet Savran’ın mücadele hayatının anlatıldığı konuşmanın
ardından hep birlikte söylenen “Bize Ölüm Yok” marşıyla
anma sonlandırıldı. Anmaya 17 kişi katıldı.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

Kürdistan’da

DEMİRTAŞ: “Hepimiz Aynı Gemideyiz…
Biz Olmazsak Gemi Batar”

mekteki ısrarlarından biliyoruz bunu.
Milyonların, belki de ilk defa, düzen
dışı alternatiflere yöneldiği bir süreçte,
halkın öfkesini düzen içine çekmekteki
ısrarlarından biliyoruz. Bunun için
HDP, bir projedir dedik. Bunun için
HDP, solu düzen içine çekme, halkı
düzene yedekleme projesidir dedik.
Demirtaş’ın sözleri de bunun itirafıdır.

Burjuvaziyle Halkı Aynı Gemiye Koyamazsınız!

3. Yol Yoktur.!
3. Yol da Burjuvazinin
Yoludur!

Tek Yol Devrim

Hayır, Aynı Gemide Değiliz!
HDP, 1 Kasım seçim bildirgesini
yayınladı. HDP Eş Genel Başkanları
Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş tarafından 2 Ekimde açıklanan
bildirge, sıradan bir düzen partisinin
seçim bildirgelerinden farksızdı.
Bildirgenin açıklandığı toplantıda
konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, burjuva politikacılardan ve tekelci patronlardan sık
sık duymaya alıştığımız bir yalanı
40 yılık burjuva politikacısı ağzıyla
tekrarlayıp durdu: “Hepimiz aynı
gemideyiz, gemi su alırsa batar…”
“HDP’nin ‘inkâr ve isyan’ kısırdöngüsü dışında ‘üçüncü yol’ arayışıyla ortaya çıktığını vurgulayan
Demirtaş, “Silahsız çözüm, demokratik siyaseti inşa edeceğiz. HDP’yi
gemiden atmaya çalışanlar farkında
olmalılar: HDP bu gemide olmazsa
gemi batar” (3 Ekim, Hürriyet)
Düzen içi siyaset yapma düşüncesi
o kadar yerleşmiş ki kafalarına, 40
yıllık burjuva politikacısı ağzıyla konuşuyor Demirtaş.
Daha çok krizin derinleştiği dönemlerde, halk hareketinin yükseldiği
dönemlerde, örneğin işçilerin talepleri
için kitlesel ve etkili direnişler ortaya
koyduğu dönemlerde tekelci patronlar
ve onların temsilcileri olan burjuva
politikacıları söyler bu yalanı. İşçilere
“hepimiz aynı gemideyiz, direnmeyin, direnirseniz gemi batar, siz de
biz de ölürüz” der patronlar.
İşçilerle, patronlar arasındaki sınıf
ayrımını yok sayar bu söylem. İşçilerle patronların, bir avuç asalak burjuvazi ile milyonlarca yoksul halkın
çıkarlarının aynı olduğunu iddia eder.
Oysa bu koca bir yalandır.

Demirtaş’ın söyledikleri de patronların söylediklerinden farksızdır.
“Hepimiz aynı gemideyiz” söylemi
düzenin temsilcileri ile, oligarşi ile
halkı aynı kefeye koymaktadır. Kürt
halkı ile katillerini aynı kefeye koymaktadır. Nasıl ki işçilerle,patronlar
aynı kefeye konulamaz, nasıl ki çıkarları asla uzlaşmaz. Kürt halkı ve
onu katledenler de aynı kefeye konulamaz.
Bugün Cizre’de, Bismil’de, Beytüşşebap’ta katledilen Kürt halkı ile
onları katledenler aynı gemide olamaz. Ancak HDP bunu yapmaya çalışmaktadır. Kürt halkını katilleriyle
barıştırıp aynı gemiye, düzen gemisine çağırmaktadır.
Demirtaş’ın sözlerinin başka bir
önemi daha var. Demirtaş, burjuvaziye
sesleniyor bu sözlerle. “Bizi de alın
gemiye, biz olmazsak gemi batar.
Bizsiz gemi yürümez” diyor burjuvaziye. Bunu açıkça da ifade ediyor. “Bir
an HDP’siz bir Türkiye düşünün. İşte
öyle bir Türkiye, tehlikeli sulara sürüklenen bir gemi gibidir. Bugün eğer,
bu gemi bu kadar saldırıya rağmen,
bu kadar badireye rağmen batmıyorsa
HDP’nin sağladığı dengeden dolayıdır.” (3 Ekim, Hürriyet)
Sözlerdeki ulviliğe, yüce gönüllülüğe bakın! Geminin batmaması HDP
sayesindeymiş. Yani diyor ki Demirtaş,
bu düzen hala ayaktaysa bizim sayemizdedir. Evet, Demirtaş haklıdır. Bu
düzen bunca sömürüye, bunca zulme,
adaletsizliğe rağmen hala ayaktaysa
biraz da HDP sayesindedir. HDP’nin
bundaki payı yadsınamaz. Haziran
Ayaklanması’nda halkın açığa çıkan
tepkilerini, öfkelerini sandığa göm-

Demirtaş burjuvazinin ağzıyla konuşmaya devam ediyor. “Bize ‘Eğer
tekliği kabul etmiyorsanız terk edeceksiniz’ dediler. Bu hataya karşı
isyan, direniş ortaya konulması da
meşruydu. Biz maalesef bu inkâr ve
isyan kısır döngüsü arasında çok
acılar çektik” diyor. Kürt halkı ile oligarşi arasındaki savaşı Kürt halkının
90 yıllık inkar, imha ve asimilasyona
karşı isyanını, sözde meşru görüyor
Demirtaş, ama bunu bir kısır döngü
olarak ifade etmekten de geri durmuyor.
Bu sözler “meşruluk” konusunda Demirtaş’ın kafasının ne kadar karışık
olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu
Kürt halkının özgürlük mücadelesinin
meşruluğuna gerçekte yeterince inanmadığını gösteriyor.
Bu kafa devrimci mücadeleyi, iktidar mücadelesini, sınıf mücadelesini
de “kısır döngü” olarak gören bir kafadır. Bu kafaya göre emperyalizm
çok güçlüdür, faşizm çok güçlüdür;
yenilmez, yıkılmaz. Devrimcilerin başarma şansı yoktur, devrim hayaldir.
Bu, iddiasızlığın, inançsızlığın göstergesidir. Kendi gücüne, halkın gücüne,
meşruluğuna inanmayan bir kafanın
göstergesidir.
Bugüne kadar ölenler de boşuna
ölmüştür bu kafaya göre. Kendileri
akıllı solcudur, emperyalizmin ve faşizmin yenilmez, yıkılmaz olduğunu
görmüştür. Ölenler saf, cahildir. “Şimdi
HDP üçüncü bir yol arayışıyla ortaya
çıktı.” (Demirtaş, 3 Ekim, Hürriyet)
sözleri de bunu ortaya koymaktadır.
Çok büyük bir keşif yapmışlar, “3.
yol”u keşfetmişler! Böyle diyor Demirtaş. 3. Yol dediği “inkar ve isyan”
dışında bir yolmuş. Bunun nasıl bir
yol olduğunu anlayan söylesin. Bir
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tarafta oligarşinin ilhak, inkar, asimilasyona dayalı 90 yıllık politikası var,
öte tarafta Kürt halkının buna karşı
haklı ve meşru isyanı… Yani bir tarafta
siyah, öbür tarafta beyaz; bir tarafta
kuzu, öbür tarafta kurt… Hayır diyor
Demirtaş, gri de var diyor. Kurt ile
kuzu kardeş kardeş yaşasın diyor. Yani
Kürt halkı isyan etmesin diyor Demirtaş, katilleriyle barışıp kardeş kardeş
yaşasın diyor. Sözün özü budur. Bu
sözün burjuvazinin sözlerinden farkı
ne? Hiçbir farkı yok.

Kimlerle ve Neden Barış?
“Barış” dedikleri Kürt halkını katilleriyle uzlaştırmak, Kürt halkının
haklı ve meşru savaşını bitirmektir.

Kuşkusuz barışı biz de istiyoruz.
Mücadelemizin nihai hedefi de gerçek
bir barışın olduğu düzeni kurmaktır.
Yani sınıfsız, sömürüsüz bir düzeni;
eşit özgür bir yaşamın olduğu bir
düzeni, yani sosyalizmi kurmak için
mücadele ediyoruz. Ama «barış» tek
başına boş bir sözcüktür. Kimlerle ve
neden barış? Bizi sömürenlerle mi?
Bizleri köle yerine koyanlarla mı,
bizleri birer robot gibi görmek isteyenlerle mi? Bizleri işkencelerden geçirenlerle mi? Bizleri dağda, sokakta,
kahvede, meydanlarda katledenlerle
mi? Kürt halkına ulusal baskı uygulayanlarla mı? Ülkeyi emperyalizme satanlarla mı? Evet, kimlerle barış? Bunlarla mı?

Evet diyor Demirtaş. Bunlarla
barışın diyor Kürt halkına. İsyan etmeyin, savaşmayın diyor,

Ve Neden Barış?
Sömürü, baskı, işkence, katliam
devam etsin diye mi? Kürt halkı üzerindeki ulusal baskı sürsün diye mi,
Kürt halkının ulusal onuru ayaklar
altına alınsın diye mi? Bunlara cevabı
yok Demirtaş’ın. “3. Yol” diye, “barış”
diye sözünü ettiği şeyin bu anlama
geldiğini o da çok iyi biliyor. Ama başında da ifade ettiğimiz gibi, burjuva
politikacılığını iyi öğrenmiş. Ağzı laf
yapıyor ya, “halkı da kandırırım”
diye düşünüyor. Ama işte boşuna demiyoruz: Dil düşüncenin aynasıdır.

Çeteler Halka Hesap Verecek!
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Çayan Mahallesi’nde, 1 Ekim akşam saat 22.00 civarında
Nurtepe Haklar Derneği’ne çeteler saldırdı. Dernekte kimsenin
olmadığı sırada camlara 6, havaya 3 el ateş edildi. Çeteler,
kullandıkları beyaz Tofaş (Kartal) model araçla derneğe ateş
edip kaçtılar.
Açıklama yapan Çayan Halk Cephesi: “AKP faşizmi devrimcilerin bulunduğu mahallelere polisiyle giremeyince artık
çetelerle girmeye çalışıyor. Katil AKP, gençleri uyuşturucu ve
çete vari yöntemlerle kontrol altına almak, devrimcileri
katletmek ve devrimci mahalleleri teslim almak istiyor. AKP’nin,
yönetememe krizi gittikçe derinleşiyor, derinleştikçe devrimcilere
ve halka saldırıyor. Bugün Kürdistan’da katleden AKP ve
onun eli kanlı polisleridir. Çayan Mahallesi’ne saldıran ise çetelerdir. Bu saldırılar bizzat devlet eliyle örgütlenmektedir.
İkisi de aynıdır. Bu saldırılar ne ilk, ne de son olacaktır. Çayan
Mahallesi devrimcilerin Dev- Genç’lilerin kurduğu mahalledir.
Dev-Genç’liler 1978’den beri her türlü saldırılara misliyle
karşılık vermiş ve mahallemizi korumuşlardır. mahallemizi
koruyacak, tüm saldırılara karşı tavrımız, cevabımız da aynı
olacaktır. Derneğimize kimlerin saldırdığını biliyoruz. Er ya
da geç derneğimize sıkılan her bir kurşunun hesabını soracağız”
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denildi. Yapılan açıklamada “halkın örgütlenmesinden korkmaya
devam edecekler, korkularını gerçek kılacağız. Saldırıyı
yapanların kimlikleri bellidir. Halk düşmanları hangi kılıkta
gelirse gelsin, nasıl saldırırsa saldırsın halkın haklı mücadelesini,
mücadele eden devrimcileri yıldıramayacak. Saldırıları yanlarına
kar kalmayacak” uyarısında bulundu.

Çeteleri Mahallemizde Barındırmayacağız!
Nurtepe Haklar Derneği’ne 2 Ekim'de yapılan çete saldırısı
ile ilgili Çayan halkını bilgilendirme çağrısı yapıldı. Saat
20.00’de dernek önünde bir araya gelen Halk Cepheliler mahallede sloganlarla yürüyüş yaptı. Mahallede çetelere izin verilmeyeceğine er ya da geç çetelerden hesap sorulacağına dair
ajitasyonlar çekildi. Eylem marşlarla bitirildi. Eyleme 20 kişi
katıldı.

Çeteler Halkın Adaletinden Kaçamayacak!
İstanbul Çayan Mahallesi’nde Nurtepe Haklar Derneği’ne
yönelik 1 Ekim’de yaşanan silahlı saldırıyı protesto etmek
için Elazığ Haklar Derneği 2 Ekim’de bir açıklama yaparak
çetelerden halkın adaletine teslim olmalarını istedi.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

AMERİKAN SENDİKACILIĞI NEDİR?

Mafyayı ve Mafya Tipi Eylemleri Kullanan
Amerikan Sendikacılığı; "Gangster Sendikacılık"tır!
Amerikan sendikacılığının geliştirilmesinde en büyük pay Samuel
Gompers (1850-1924) ve Amerika’nın en büyük sendika örgütü
AFL’ye (Amerikan Emek Federasyonu’na) aittir.
Gompers AFL'nin 1886 yılında
kurulmasıyla, ilk başkanı olmuştur.
1924 yılında ölene kadar görevini
sürdürmüştür. Sosyalizm düşmanı
olan Gompers bütün hayatını Marksizm’in Amerikan sendikaları üzerindeki etkisini kırmaya adamış ve
bunda büyük ölçüde başarılı olmuştur.
Sendikacılığı işçi sınıfının günlük
çıkarlarını (özellikle ücret ve mesleki
haklar anlamında) sağlanması mücadelesi ile sınırlamış bir sendikacılık
anlayışını benimsemiştir. Ve bu anlayış AFL'nin Amerikan sendikal
hareketinin temel felsefesi olmuştur.
Gomperizm’e göre, herhangi bir
nihai amaç gözetmeksizin ve bu kuralları bir veri olarak kabul etmek
suretiyle işçiler için mümkün olan
"en fazlayı ve en iyiyi" sağlamak
için çaba göstermelidir. Bunun için
kapitalizmi yıkmak gerekmez.
AFL'nin ücret ve meslek sendikacılık ilkesine karşı çıkan bir başka
grup sendikacı; AFL'nin yönetimini
eleştirerek 1935 yılında Endüstriyel
Örgütler Kongresi'ni (CIO) kurmuştur. CIO, AFL'ye göre daha sol eğilimli bir örgüt olsa da ve içinde sosyalistler bir zamanlar güç kazansalar
da, 1950 yılında yaşanan birleşme
ile tasfiye olmuşlardır.
-Amerikan sendikacılığının temel
özelliği, "ekonomik" karakterin güçlü
oluşudur. Sınıf bilinci olmayınca,
sınıf bilinci üzerine dayalı bir sendikal
örgütlenme ortaya çıkmamış, sınıf
çatışması niteliğine bürünmüş sendikal mücadele söz konusu olmamıştır.

-Sınıf çıkarları çerçevesinde örgütlenmek yerine, işverenle uyumlu,
ücret sendikacılığına dayanan bir
sendikal bilinç vardır.
-AFL'ye göre ABD'de sendikaların temel ilkeleri; ücret ve meslek
sendikacılığının savunulması, toplumun mevcut yapısını değiştirmeye
yönelik eylemlerden uzak durulması,
benimsenecek temel ilkelerin çatışmayı değil uzlaşmayı esas alıyor olması, siyaset karşısında "tarafsız politika" güdülmesi ve lobi faaliyetleri
ile iktidardaki siyasal kadrolar üzerinde işçiler lehine baskıda bulunulmasıdır.
Amerika’da tarih boyunca sendikalar gibi işçi örgütlülüklerine karşı
mücadelede çok çeşitli yöntemler
(işçi örgütlenmelerine karşı silah
kullanımı, bombalama, suikast v.b.
eylemler) geliştirilmiştir. Amerika
kıtasında sendikalara yapılan bu mafya tipi saldırılar ve sendikaların
mafya ve mafya tipi eylemleri sık
sık kullandığı için Amerikan sendikacılığına "Gangster Sendikacılık"
denir.
Sınıf bilincinin olmayışı, sınıf
bilinci üzerinde yükselen eylemlerin,
yöntemlerin olmayışının temel nedenidir. Siyasal eylemlerde bu durum
kendini göstermektedir.
Amerikan sendikacılığının siyasal
eylem yaptığı da söylenebilir. Ama
bu eylem sınıf bilinci üzerine oturmuş
politik eylemlerden değildir. Bu anlayışı ve duruşu, örneğin İngiliz sendikacılığında görmek de olasıdır.
Yani bu eylemler, işçi sınıfının egemenliğini sağlayacak sınıf bilincine
sahip değildir.
***
ABD Büyükelçiliği’nde çalışma
ateşesi olarak görev yapan Bruc Millen 1968’de yazdığı bir makalede

özetle şunları söyler:
“ ... şüphesiz bendeniz, diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran Türkiye’de Amerikan sendikacılık modeline daha yakın bir benzerlik görmekteyim. Bunun Amerikan modelinin
şuurlu bir taklidi olduğunu sanmıyorum. Bana öyle geliyor ki benzerlik
belirli bazı tarihi faktörlerden gelmektedir. İçinde bunduğumuz dönemde bu kavrama zıt yönde bir
akımın doğması ilgi çekicidir; ancak,
bu benim kanaatime göre politik
bünyede önemli bir değişme olmadığı
taktirde bu yeni tecrübe raisan d’êtrele (hikmet-i vücuda) sahip değildir.
(Aktaran, Alpaslan Işıklı, Gelişmekte
olan Ülkelerde Sendikalar ve Siyaset)
- 1960-1970 döneminde, dolaylı
ve dolaysız sendikalara yapılan ABD
yardımları (13.447.614.03) TL’ dir.
- Yaklaşık aynı dönemde toplam
aidat tutarı ise (13.544.926.025) TL
kadardır. (agm)
Bruc Millen, bu anlayışın ilk sendikal deneyimini, ücret bilincine dayalı sendikacılık içinde geçirmiş üyelerin meydana getirdiği, DİSK üzerinde etkili olacağını umut ettiğini
söylemiştir. Bu arada Abdullah Baştürk de bir konuşmasında "işçiye
eğitim yaptırıyorum" diye Amerikan
sendikacılığının öğretildiğini ifade
etmiştir.
-Amerikan inceleme gezilerine
katılan sendikacıların sayısı 19671968 arasında 200’dür.
-1961 ve 1971 yılları arasında
ise ABD’ye gönderilen sendikacı sayısı 600’dür.
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Not: Erkan Aydanoğlu’nun Sınıf
Mücadelesinde Sendikalar kitabından yararlanılmıştır.
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DİSK Yöneticilerinin
İşçi Sınıfının Çıkarları Diye Bir Dertleri Yoktur!
Onlar İşçilere Düşman, Patron Sendikacısıdırlar!
İşçiler Patron Sendikacılarından Kurtulmalıdır!
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Son 3 aydır Oya Baydak'ın direnişi üzerinden, DİSK'in
başındaki sendikacıların anlayışı ile bir hesaplaşma yaşanıyor. Yaşanan sadece bir sendikanın işçisini işten çıkartması değildir. Sendikacıların anlayışlarıyla hesaplaşmadır. Bu hesaplaşma her araç ve yöntemle sürüyor.
Patron sendikacıları kendilerine yakışanı, kendilerinden
bekleneni yapıyorlar. Yani devrimcileri işten atıyorlar,
belediyelerde belediye başkanlarıyla anlaşıp işçileri satıyorlar, direnen işçiye ve devrimcilere linç saldırıları
örgütlüyorlar.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, işçisini işten atan ve
direnen işçiye, devrimcilere karşı linç saldırısı düzenleyenler artık sendikacı değildir. Bir sendikanın başındaki
yöneticiler sendikal mücadeleyi yanlış anlayabilir, eksiklikleri olabilir. Ama asla ve asla devrimcilere, direnen
işçilere karşı linç saldırısı örgütlemez. Örgütleyen halk
düşmanıdır. Ve yok olmaya mahkumdur. Çünkü emperyalizmle halklar arasındaki uzlaşmaz çelişki onlara sendikacılık yapma fırsatı bırakmayacaktır. İşçinin haklarını
koruyor gözüküp işçiyi satmayı başaramayacaklar.
Çünkü egemenlerin gittikçe artan sömürüleri, zulümleri
arada yer bırakmamaktadır. Arada kalmaya çalışanların
yüzlerindeki maskeleri ise bizzat düzen yırtıp atmaktadır.
İşte, Genel-İş ve DİSK'in başındaki yöneticilerin
durumu böyledir.
Bırakalım işçilerin haklarını korumayı, işçilere yeni
haklar kazandırmayı; işçileri pazarlık masalarında üç kuruşa satmaktadırlar. İşçilerin kanı canı onların sofralarında meze olmuştur.
Binlerce lira maaş alıp, lüks makam
otomobillerinde gezip, yediği lüks
yemekleri sendikaya fatura edip,
sendika lojmanlarında oturup, sendikanın tesislerinde kendisi ve
ailesi soyu sopu ile tatil yapanlar
PATRON SENDİKACISIDIR.
Bunlar asgari ücrete talim eden
işçilerin emeklerini, gelecek beklentilerini, umutlarını çalmakta,
pis çıkarları için kullanmaktadır.
Bunların bugüne kadar örgütledikleri tek bir direniş yoktur. İktidarla, patronlarla dişe diş bir çatışmaya girmemişlerdir. Tek yaptıkları işçileri pazarlık masalarında
satmaktır. İzmir'de işçileri satmışlardır. Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı

BELTAŞ işyerinde, işçileri belediye ile anlaşarak taşerona geçirmişlerdir. Şişli Belediyesi’nde belediye yönetimi ile anlaşarak
sendika şube yönetimi
oluşturmuşlardır.
Bu yetmezmiş gibi devrimcileri işten atmış, sadece
devrimcilerle dostluk yaptı diye kendi işçisini işten atmışlardır. İnanılır gibi değildir ama bir sendika kendi
işçisini işten atmıştır. Bu sendika yöneticisinin intiharıdır.
Kendi varlığını yok etmesidir. Bu sendikacı, üyesi işçiler
işten atıldığında nasıl bir direniş örgütleyecektir? Zaten
örgütledikleri bir direniş de yoktur. Küçümsedikleri
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ (DİH) onlarca direnişi
örgütleyip zaferler kazanmışken onların baştan sona
götürdükleri tek bir direniş yoktur. Hele ki zafer kazandıkları bir direnişi sormuyoruz bile. Tarihin ve bilimin
yasaları açıktır ve acımasızdır: DİRENEN KAZANIR,
DİRENMEYEN ÇÜRÜR. Tarih bunu bize binlerce kez
kanıtlamıştır.
DİSK'in başına çöreklenen patron sendikacıları yeni
bir zafere (!) imza attılar. Genel-İş, İzmir 3 No’lu Şube
üyesi BARIŞ KAYA'nın ihracına karar verdi. Gerekçe
ise; DİSK önünde işi, ekmeği, onuru için direnen kadın
işçi OYA BAYDAK'ı destekler mesajları facebook sayfasında yayınlamak. Ne kadar büyük bir suç değil mi?
Işçilerin hakları için tek bir kez iktidara, polise meydan
okuyamayanlar direnenlere, devrimcilere karşı aslan
kesiliyorlar. Diyarbakır'dan, Mersin'den, Ankara'dan,
İzmir'den otobüslerle getirdikleri linççilerle devrimcilere
saldırıyorlar. Aynı aslanlar (!) Haziran Ayaklanması’nda
polisi görünce "portakal gazı kanser yapıyor" deyip kaçıyorlar.
Onlar kaçtıktan sonra da halkımız
atılan portakal gazlarından kanser
oluyor(!).
Patron sendikacılarının kaybedecekleri şeyleri çok. Bilmem
kaç tane evleri, arabaları, lüks
yaşamları. Bunları kaybetmek istemiyorlar. Kaybetmemek için
de işçilerin kanını emip satıyorlar.
İşçilerin güvenlerini kendi çıkarları için kullanıp, kendilerine
meze yapıyorlar.
Hadi, devrimcilerin karşısına
250 kişiyi diktiğiniz gibi polisin
karşısına da dikilin. 1 Mayıs'ta o
250 kişiyi 1 Mayıs alanına getirin.
Soma'da katledilen madencilerin
davasına getirin. Yapamazlar. Yaparlarsa muslukları kesilir. İşte
bunun için devrimcilere saldırıyorlar. Devrimciler onların gerçek
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yüzünü işçilere, halka gösterdiği için saldırıyorlar.
Saldırmaya da devam edecekler.
DİSK Başkanlar Kurulu yeni bir linç saldırısı
kararı aldı. Oya Baydak'a 2015 yılı Eylül ayı
sonuna kadar süre verdi. Sonrasını söylemiyorlar.
Oya Baydak'tan direnişi bırakıp gitmesini istiyorlar.
Direnişi bırakıp gitmezsen sonuçlarına katlanırsın
diyorlar. Bu kafanın faşistlerden farkı ne? Polis
saldırırken amirleri BUNLARI SÜPÜRÜN DİYE
talimat veriyor. DİSK önündeki linç saldırısında
da, sendika şube yöneticileri aynı şekilde BUNLARI
SÜPÜRÜN DİYE talimat veriyor. Kim kime bunu
öğretti bilmiyoruz ama aynı dili kullanıyorlar.
Çünkü kafa yapıları aynı. Biliriz ki dil beynin aynasıdır. İşte patron sendikacılarının beyni de bu!
DİSK Başkanlar Kurulu kararında işçinin meşru
DİRENME HAKKI hakkında tek bir kelime yok.
Düzenlenen linç saldırısıyla ilgili tek bir satır yok.
Varsa yoksa sendikalarının itibarları zedeleniyormuş!
Hemen belirtelim DİSK'in ve sendikaların itibarını
Oya Baydak'ın direnişi değil, sendikacıların işçisini
işten atması, direnen işçilere ve devrimcilere linç
saldırısı düzenlenmesi düşürür. Ve patron sendikacıları DİSK ve Genel-İş'in azıcık kalan itibarını
yerlere düşürdü.
Bu çürümenin sonudur. Direnmemenin sonucudur.
Bu çürüme sadece patron sendikacılarında gözükmemektedir. Maalesef odalar, sendikalar, sol da
aynı durumdadır. Oya Baydak'a ve devrimcilere
yapılan linç saldırısını kınayan tek bir örgüt yoktur.
Nakliyat İş haricinde...
Aksine linççiler desteklenmektedir. TTB,
TMMOB, KESK DİSK'in kapısında destek sırasına
girmişlerdir.
Bu durum açık ki bizim MECLİS önerimizin
ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. İşçilerin
sorunlarını çözecek tek örgütlenme biçimi MECLİSLERDİR. İşçilerin öz örgütü olan meclisler demokrasinin gerçek anlamda işletildiği, işçilerin
kendi geleceklerine dair kendilerinin karar verdikleri
örgütlenmelerdir. İşçiler arasında hiç bir ayrımın
kabul edilmediği bu örgütlenmelerde karar alınana
kadar herkesin görüşlerini açıklama, savunma hakkı
vardır. Ama karar alındıktan sonra alınan karara
herkes uymak zorundadır.
İşçiler, Halkımız!
Meclisler halkın kendi kendini yönetme aracıdır.
Bize bugüne kadar dayatılan temsili demokrasi anlayışını bir kenara bırakıyoruz. Kendi kendimizi
yöneteceğiz. Bunu da meclislerde öğreneceğiz.
Bu nedenle tüm işçileri İŞÇİ MECLİSLERİNDE
örgütlenmeye çağırıyoruz.
İşyerlerinde, iş kollarında örgütlenecek MECLİSLER, işçilerin tüm sorunlarının çözüm aracıdır.
Aksi halde düzen sendikacıları, patron sendikacıları
işçinin kanını emmeye devam edecektir.

Amerikan Tipi İşçi Sendikacılığından Bir Örnek:

Bataklığın Sonu
Aşağıdaki yazı Zafer Yolunda Kurtuluş dergisinin
18.05.1996 Tarihli 45. Sayısından Alınmıştır.
Hatırlanacaktır, kısa bir süre önce memleket bürokrasisi
Amerikalara yığılıp son dönemde özellikle Kürdistan'daki
büyük kıyımlarda kullanılmak üzere Süper Cobra AH-1W
olarak anılan helikopterlerden 10 adet sipariş vermek istemiş
ama çeşitli hesaplar yüzünden ABD yönetimi bu konuda pek
istekli davranmamıştı. Bunun üzerine epey kızan bizim bürokratlar, Fransız ve diğer firmalarla görüşmelere başlamış
ve ABD'ye küskün bir tablo sergilemişti.
Bugünlerde ABD'de seçim rüzgarları esiyor. Cumhuriyetçiler ile Demokrat Parti adayı Clinton çarpışıyor.
ABD'de işçi sendikaları da gırtlağına kadar tamamen
entrikalar ve dalaverelerle dolu bu seçimin içindeler. 11
Mayıs günü basında yeralan bir takım haberler, işçi sendikacılığındaki "sapkınlığın", sendika ağalığının ve pragmatizmin
nereye varabileceği konusunda çok çarpıcı bir örnek oluşturuyor. Habere göre, ABD'nin en büyük sendikalarından
biri olan Birleşik Otomobil İşçileri (United Auto Workers)
seçimler öncesi atmosferin yaşandığı şu günlerde, Başkan
Bill Clinton'a baskı yaparak Türkiye'ye Süper Cobra helikopterlerin satışının bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Ve
eğer bu yapılmazsa helikopteri üreten Textron adlı firmanın
950 çalışanının zor durumda kalacağı ifade ediliyor. Kuşkusuz
bu sendika yetkilileri de bu helikopterlerin birer katliam
aleti olduğunu çok iyi biliyorlar.
Ve tabi ki ABD'de bütün otomobil işçilerinin üyesi olduğu
ve bu haliyle bile milyonlarca işçiyi temsil eden bu sendikanın
950 işçinin zor durumda olduğunu belirtmesi bir bahane ve
yalandan öteye geçemiyor. Çünkü, ABD'de işçi sendikaları
dev tekeller pozisyonundalar neredeyse. Normal işlerinin
dışında belli alanlarda patronlaşmış durumdalar. İşin bir
yanı buyken, dikkat çekmek istediğimiz bir diğer nokta kapitalizmin ve özellikle ABD ekonomisinin bel kemiğini oluşturan
silah tekellerinin işçi sınıfını nasıl bir açmaza sürükledikleridir.
İnsanları kırmak için yapılan ölüm makinelerinin satışını
bir diğer ülkenin işçi sınıfı için yaşam yolu haline getirmeleri,
bu sistemin en iğrenç yanıdır. Ve doğal ki bu alanlarda
bulunan sendikaların çok duyarlı olmaları gerekir. Mücadelelerini çok daha geniş bir alana yaymak, dünya işçi sınıfıyla
daha etkin ve yaygın enternasyonalist temaslarda bulunmak
zorundadırlar. Eğer bu mantık olmazsa işte bu örnekte olunduğu gibi "katliam savunucusu" durumuna düşmek içten
bile değildir. Türkiye halklarından, işçi sınıfından binlerce
kişinin katledilmesi için yapılmış ölüm makinelerinin satışını
istemekle tam bir emek ve insanlık düşmanı rolüne soyunmak
mümkün hale gelebilir.
Amerikan işçi sendikaları bırakalım proletarya enternasyonalizmini, tam bir çürümüşlük içinde hiç bir tereddüt
ve kaygı duymadan davranabilmektedir.
Bataklığın sonu budur. *
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Emperyalizmin ve İşbirlikçi Tekelci Patronların Çıkarı için İşçiler Ölüyor

2015’in İlk 9 Ayında 1317 İşçi
İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti!
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AKP İktidarı ve Patronlar,
Elbirliğiyle İşçileri Katletmeye
Devam Ediyor!
Özel mülkiyetin insanoğlunun hayatına girdiği günden itibaren tarih,
ezen ve ezilen arasındaki savaşla şekillenmiştir. Üretim araçlarına sahip
bir avuç ezen karşısında çalışmak
zorunda olanların iliklerine kadar
sömürüldükleri ve kölece koşullarda
çalışmak zorunda kaldıkları, iş cinayetlerinde katledildikleri koşullarda
ürettiğinin ve emeğinin karşılığını
alamamaktadırlar.
Sömürü düzeninde yaşanan her
eşitsizliğin, adaletsizliğin ve toplumsal
sorunun kaynağı, bu sömürü düzeninin sahipleridir.
Ülkemizdeki işçiler, emekçiler,
yoksul halkımız kısacası emeği ve
alınteriyle yaşayanlar, bir lokma ekmek için insanlık dışı koşullarda çalıştırılıyorlar. Bu insanlık dışı kölece
koşullarda çalıştırılan işçiler bir lokma
ekmek için ölürlerken, işçilerin, emekçilerin ölümleri üzerinden elde ettikleri karlarla vergi rekortmeni ve
dünyanın sayılı zenginleri oluyor bu
katil patronlar.
Onlar zenginleşirken işçiler iş cinayetlerinde katledilmeye devam ediliyor.
Ülkemizde 13 yıllık AKP iktidarı
döneminde 17 bin 153 kişi, iş cinayetlerinde katledilmiştir.
Her yıl 10 bin işçi, meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir.
1 milyon çocuk işçi vardır.
Çocuklarımızın emeği, ucuz işgücü
olarak burjuvaziye peşkeş çekilmektedir.
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi’nin raporuna göre Temmuz
ayında 166 işçi, iş cinayetlerinde
katledildi.
Eylül ayında 177 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2015’in ilk 9 ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçi sayısı
1317 oldu.
Temmuz ayı içinde en çok iş cinayeti; tarım, inşaat ve taşımacılık
iş kolunda yaşandı. Bu üç iş kolunda
121 işçi ve emekçi hayatını kaybetti.
Eylül ayında inşaat iş kolunda
40, tarım iş kolunda 49, taşımacılık
iş kolunda 23, madencilik iş kolunda
ise 10 işçi yaşamını yitirdi. Yine
işçiler en çok trafik servis kazalarında
yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden
işçilerin 17’si kadın, 9’u çocuk, 160’ı
erkek, 9’u göçmen.” (6 Ekim 2015
Birgün)
Hayır, ortada bir savaş yoktur.
İşçiler, burjuvazinin doymak bilmez
kar hırsı yüzünden ölüyor. Artık,
ölümler üçer, beşer değil, onar onar,
yüzer yüzer olmakta ve toplu katliama dönüşmüş durumdadır.
AKP iktidarı da dahil olmak kaydıyla ülkemizde iktidar koltuğuna
oturmuş tüm düzen partileri, patronların çıkarlarını korumak için çalışmışlardır ki, onları iktidar koltuğuna
da oturtan yine patronlardır.
Devlet; zenginlikleri elinde bulunduran bir avuç azınlığın haklarını
ve çıkarlarını korumak amacıyla yoksul çoğunluğu kontrol ve baskı altında
tutma aracıdır. Hükümetlerin işleri
ise, hangi partiden olursa olsun tekeller adına devletin işlerini yürütmekten ibarettir. AKP iktidarı da 13
yıllık zaman içerisinde bu görevlerini
cansiperane bir şekilde harfiyen yerine
getirmiştir. Emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci patronların çıkarı neyi
gerektiriyorsa onu yapmışlardır.
Bunun sonucudur ki, iş cinayetlerinde işçiler, patronların çıkarı neyi
gerektiriyorsa onu yapmışlardır.
Bunun sonucudur ki, iş cinayetlerinde işçiler halen katledilmeye devam etmektedir. Her ayın iş cinayetleri
bilançosu sürekli artmaktadır. İşçi

ölümleri artık sıradan bir şeymiş gibi
haber bültenlerinde yer bulmaktadır.
Oysa ortada, sıradan bir şey yoktur.
Aleni cinayet vardır. Ve sözde, cinayet,
oligarşinin yasalarına göre suçtur!
Fakat kar hırsından gözü dönmüş,
işçileri katlederek cinayet üzerine cinayet işleyen patronların bir tanesi
bile yargılanmamaktadır. Soma örneğinde olduğu gibi iş cinayetlerinde
katledilen işçiler, arkalarında gözü
yaşlı, dul ve yetim bırakmaktadır.

İş Cinayetlerine Karşı
İşçi Meclislerinde
Örgütlenelim
Bu zulme, bu sömürüye, adaletsizliğe mecbur değiliz. Haklı ve güçlü
olan biziz. Üreten, yaratan, hayata
şekil veren bizim kömür karası ve
nasırlı ellerimizdir. Biz olmazsak bu
fabrikalar, bu atölyeler çalışmaz, yaşam olmaz. İşte tüm bunlardan dolayıdır ki, bizi kurtaracak olan yine
bizim kömür karası ve nasırlı ellerimizdir.
Bunun için örgütlenelim. İşçi
meclisleri çatısı altında biraraya gelelim ve bizim olanı almak için mücadele edelim.
İşçi meclisleri, Halk Meclisleri
bizim kendi öz örgütlülüklerimizdir.
Söz ve karar hakkımızın olduğu,
kendi geleceğimizi kendimizin tayin
edeceği örgütlenmelerdir.
Daha fazla sömürülmek ve satılmak istemiyorsak, iş cinayetlerinde
onar onar, yüzer yüzer ölmek istemiyorsak, emeğimizin ve alınterimizin yok sayılmasını istemiyorsak
mücadele etmeliyiz.
Emeğimizin, alınterimizin ve ürettiğimizin karşılığını almak istiyorsak,
sömürünün, zulmün olmadığı insanca
bir düzende yaşamak istiyorsak
Devrimci Halk İktidarı’nı kurmalıyız.
Bundan başka da bir yol ve kurtuluşumuz yoktur.
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Direnişimiz Gün Gün
Emek İle Zafere İlerliyor
Direnen Sarıyer İşçisi
Bugün Direnişinin
144. Gününde
4 Ekim 2015
Bugün açlığın 144. günü.
Bugün adaletsizliğin 144. günü.
Bugün geceli gündüzlü işsizliğin
144. günü.
Bugün tüm bu haksızlıklara karşı
direnişin 144. günü.
Bugün direne direne kazanacağız
demenin 144. günü.
Bu geçen 144 günde neler yaşamadı ki Direnen Sarıyer Belediyesi
işçisi?
Faşist saldırı mı, gözaltı mı, işkence mi, kurşunlanmak mı, açlık
mı, küfür mü, hakaret mi? Hepsini
yaşadı Direnen Sarıyer İşçisi bu 144
günde. Faşizmle yönetilen bir ülkede
yaşanması gereken ne varsa hepsini
eksiksiz yaşadı. Bunun karşısında
sırtını emekçi halka yasladı. DİH’li
dostlarıyla birlikte en zor günlerde
açlık grevleriyle, işgallerle, direnişlerle karanlığı parçalayan oldular.
Bir belediye başkanı düşünün ki
haklarını istediği için, çalışma koşulları tüm belediyelerdeki işçiler
gibi olsun isteyen işçisini işten atan,
zabıtalar dövdürten, kurşunlatan…
İşte taşeronu kaldıracağım yalanını
ağzına sakız yapan CHP’nin Sarıyer
belediye başkanı Şükrü Genç, işçi
düşmanlığı konusunda yapması gereken ne varsa hepsini yaptı. Ama
Direnen Sarıyer İşçisinin haklılığı

karşısında yapılan tüm bu zulüm ve saldırılar birer birer
parçalanıp tarihin çöplüğüne
gitti. Direnen Sarıyer İşçisi,
tarihsel haklılığı ile direndiği
her gün siyasal olarak da kazanan oldu. İşte bu yüzden bu
direniş zafere ulaşsın diye herkes elinden geleni yapıyor.
Bunu Direnen Sarıyer Belediye
İşçileri şöyle anlatıyor:
“Her gece dükkânını kapatan börekçi bir arkadaşımız
dükkânında artanları getiriyor. Hiç
tanımadığımız işçiler sabah sıcak
poğaça alıp bize bırakıyor. Yine her
sabah Kâğıthane Belediyesi park
bahçeler işçileri ile birlikte kahvaltı
yapıyoruz. Hiç tanımadığımız insanlar
bizle sohbet etmeye gelip dayanışma
kutumuza koydukları paralarla bize
destek oluyorlar. Banka kuyruğunda
bekleyen emekliler çadırımıza uğrayıp
dinleniyor, direnişimiz hakkında bilgi
alıyorlar. Attığımız her sloganı yoldan
geçen insanlarımızdan alkışlayanlar
var. Gelip geçenler çadırımızın, pankartımızın fotoğrafını çekiyorlar bolca. Zaman zaman taraftar grupları
gelip desteklerini sunuyorlar. Bayramda hiç yalnız kalmadık, başta
Halk Cepheli arkadaşlar olmak üzere
pek çok misafirimiz vardı ziyarete
gelen. Hepsi sağ olsun var olsun.”
Diğer yandan bir DİH’li 144 günlük direnişi boyunca birlikte olduğu
Direnen Sarıyer Belediyesi İşçisi ile
ilgili düşüncesini şöyle ifade ediyor:
“Ayrıca çalıştıkları parkları öyle

özlemişlerdi. Kimisi konteynırını, parka gelen çocukları anlatıyor kimisi
de süpürgesini küreğini özlediğini…
Direniş özlemlerle, dayanışmayla işte
böyle direne direne 144. güne geldi.
Direnenler dünyanın neresinde olursa
olsun yalnız değiller. Ve emeği sömürülen işçiler dünyanın neresinde
haksızlığa uğrarsa uğrasınlar direniyorlar. Bunu bir kez de Direnen 4
Sarıyer İşçisi gösterdi bize. Selam
olsun dünyanın neresinde olursa olsun
işçinin emeğini çalıp, yaratılan değerlerin üstünde tepinen emperyalist
haydutlara karşı direnenlere. Selam
olsun direnişlerle, emekle yoğrulmuş
inancını, elinde taş yapıp kurşun yağmurları altında zulme karşı fırlatanlara. Seçim yalanınızı, halkların dökülen kanı üzerinden yaptığınız aşağılık pazarlıkları direnişlerimizle paramparça edeceğiz. Bir kez daha son
sözü direnenler söyleyecek. ”
İşte böyle Sarıyer Belediyesi İşçisinin direnişi gün gün, emek emek
zafere ilerliyor.
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Baskılar, Yasaklar, Tehditler Bizleri Yıldıramaz!

Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
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Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği’nin, 18 Ekim’de Kınık
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak
olan Grup Yorum konseri, Kınık
Kaymakamlığı tarafından “güvenlik”
gerekçesi ile yasaklanmaya çalışılıyor.
Tüm başvurular hafta başında yapılmasına ve belediyeden izin alınmasına
karşın bugüne kadar sürekli emniyete
çağırılarak konserin ertelenmesi istendi. Perşembe günü ise kaymakam,
emniyet müdürü ve jandarma komutanı ile yapılan görüşmede; “Biz
yasaklamıyoruz sadece erteleyelim.
O gün Cumhurbaşkanı İzmir’e gelecek. Güvenliğinizi alamayız. Bu
konseri ertelemezseniz TOMA’ları
getirerek su sıkarız” denilerek aslında
tüm Kınık halkını tehdit ettiler.
Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği’nin 2 Ekim’de yaptığı
açıklamada, “AKP iktidarına meydanlar sonuna kadar açık, ancak halkın meydanlarda konser yapması yasak! Grup Yorum’un halkla buluşması
yasak! İşçilerin örgütlenmesi yasak!
AKP iktidarı katledilen 301 madenci
arkadaşımızı, işyerlerimizdeki so-

runlarımızı dile getirmemizi, birlik
olup bizleri sömürenlerden, üç kuruşa
sırtımızdan sefa sürenlerden haklarımızı almamızı, adalet talebimizi,
işçi meclislerinde örgütlenmeye çalışmamızı istemiyor. Yasaklarla, baskılarla bizleri sindirebileceklerini sanıyorlar ancak yanılıyorlar. Konserimizi yapacak, derneğimizin çalışmalarını hızlandırarak birlik ve beraberliğimizi arttıracağız” denildi.

Kınık’ta, Halkın
Direniş Türkülerini
Söyleyeceğimiz
Konserimizi
Engelleyemeyeceksiniz!
18 Ekim Pazar günü Kınık’ta Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele
Derneği’nin, “İnsanca Çalışma Koşulları İçin, Katledilen Madenciler
İçin, İşçi Meclislerinde Örgütlenelim”
şiarıyla düzenleyeceği Grup Yorum
konserinin kaymakamlık ve emniyet
tarafından yasaklanmaya çalışılmasına
karşı maden işçileri konser duyuru-

Emperyalizme ve Faşizme Karşı
Ortadoğu Halkları İçin
Umudun Türkülerini Söylüyoruz!
Hatay’ da 11 Ekim’de Antakya
Doğuş Okulları önünde “Emperyalizme ve Faşizme karşı Ortadoğu
Halklarının Yanındayız” sloganı
adı altında yapılacak olan ücretsiz
halk konserine çağrı tüm hızıyla
devam ediyor. 4 Ekim’de Antakya
merkez, Armutlu ve Akdeniz mahallelerinde, Samandağ Merkez,
Tomruksuyu ve çevre köyler Grup
Yorum Gönüllüleri tarafından afişlerle donatıldı. Bazı yerlerde asılan
afişler, katil işkenceciler tarafından
2 saat içinde sökülüp yırtıldı. Yorum
Gönüllüleri de sürekli yaşanılan bu
durumu engellemek için gece devriye gezip daha sökülmesine izin
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vermediler. 500 adet afiş yüzlerce
bildiri dağıtıldı. Aynı saatte Samandağ’da 15 kişilik bir grup 3
ayrı bölgede çalışma yaptı. Çalışmada 2000 bildiri dağıtıldı.

suna başladılar.
2 Kasım Cuma günü Kınık pazarında konserin yasaklanmaya çalışılmasına karşı 3 saat içinde 500
imza toplandı. Pazarda, kahvelerde
tek tek insanlara bu konserin yapılacağı duyuruldu.

 Baskınlar Bizi
Yıldıramaz
7 Ekim günü sabah erken saatlerde
Ankara’da İdilcan Kültür Merkezi’ne
operasyon oldu. Baskını protesto
eden İdilcan Kültür Merkezi çalışanları; baskınların, operasyonlarının
kendilerini yıldıramayacağını, halk
için sanat yapmaya halkın yanında
olmaya devam edeceklerini belirtti.

 Antep’te
Gözaltına Alınan
Cuma Söğüt
Serbest Bırakıldı!
Antep Halk Cephesi, 30 Eylül’de
çalıştığı işyerinden gözaltına alınan
Cuma Söğüt’ün akşam saatlerinde
serbest bırakıldığını açıkladı.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

Gazeteci Ahmet Hakan'ın Dövülmesini Azmettiren
Devletin Koruduğu Tescilli Bir, Devrimci Katilidir!

KATİLLERİ KORURSANIZ BİRGÜN GELİR SİZİ DE VURUR
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet
Hakan'a düzenlenen saldırıyı gerçekleştirenlerden Ahmet Şengüller,
Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Uğur
Adıyaman, polis sorgularında talimatı
eski özel harekat polisi Yahya Kemal
Gezer, eski polis Nezih Öz ve Soner
Arık'tan aldıklarını söylediler.
Ahmet Hakan'ın dövülmesine talimatı veren eski özel harekat polisi
Yahya Kemal Gezer, devletin beraat
ettirdiği tescilli bir, devrimci katilidir.
Eski özel harekat polisi Yahya
Kemal Gezer, 16-17 Nisan 1992'de
Çifte Havuzlar'da katledilen Sabahat
Karataş, Eda Yüksel ve Taşkın Usta'nın katillerinden birisidir.
Katil Yahya Kemal Gezer, 16-17
Nisan Katliamı’ndan dolayı kontra
şeflerinden İbrahim Şahin ve katil
Ayhan Çarkın ile birlikte yargılandı
ve 10 devrimcinin katledildiği davada
hepsi de devlet tarafından beraat ettirildi.
Beraat ettirmekle de kalmadı,
devlet, katillerini ödüllendirdi.
Katil Yahya Kemal Gezer, cinayet
büro amirliği yaptı. Bu işi yaparken
kaçak mazot davasından yargılanan
çetelerin emniyetteki işlerini yaptığı
ortaya çıktı.
Sonuç olarak; Ahmet Hakan'ın
dövülmesi talimatını verenlerden
birisi olan Yahya Kemal Gezer devletin tescilli bir katilidir.

u
Duyur

Devlet, katilini hep korumuştur.
10 devrimcinin katledildiği bir davadan bile bu katiller beraat ettirilmiştir.
Bu katilleri koruyan sadece devlet midir? Hayır!
Devrimciler katledildiğinde bu katilleri "kahraman"
ilan eden, bugün
dayak yiyen Ahmet Hakan'ın çalıştığı Hürriyet gazetesiydi. 17 Nisan
Katliamı’nda, katliamı görmeyip "buzdolaplarında
havyar var" diye manşetler
atan yine Hürriyet gazetesiydi.
Halka karşı savaşta katil polislerin
dikte ettiği haberlere bir o kadar da
kendileri yalanlar katarak haber yapan
kontra basının başı bizzat Hürriyet
gazetesidir.
Hürriyet gazetesi, devletin kontra
yöntemlerini en iyi bilenlerdendir.
Dün devrimcilere karşı kullanılan
kontra saldırılar, bugün oligarşi içi
çatışmada kullanılıyor.
Faşist devlet dün nasıl koruduysa
katillerini, bugün de aynı şekilde koruyor...
Ahmet Hakan'a saldıran çetelerden
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sadece bir kişi Ahmet
Şengüller, "kasten yaralama"
suçundan tutuklandı.
Saldıranların itiraflarına rağmen
azmettiren devletin tescilli katillerinin
hiçbirisi tutuklanmadı.
Asıl Azmettirici RECEP TAYYİP
ERDOĞAN'DIR!
Ve "reis"ten tetikçilere talimatı
ileten eski özel harekatçı katil polisler
Erdoğan tarafından büyük ödüllerle
ödüllendirilecektir.

Amed Özgürlükler Derneği Olarak
Ücretsiz Kurs Kayıtlarımız Başlamıştır

Bu düzende paran varsa okuyabilirsin. Paran yoksa
değil okula gitmek, yaşam hakkınız bile olmuyor.
Bizde Amed Halk Cephesi olarak ev kadınlarına
okuma yazma kursu, ilkokul öğrencilerine de
Matematik ve Türkçe dersi vereceğiz.
Ayrıca Berkin Elvan Çocuk Korosu ve Grup Yorum
Korosu kayıtlarımız devam etmektedir.
Tüm halkımızı davet ediyoruz!

ADRES: KAYNARTEPE MAHALLESİ
231 SOKAK ORUÇ APT. NO:5/3
BAĞLAR-AMED
İLETİŞİM: 0543 620 94 04
AMED ÖZGÜRLÜKLER DERNEĞİ

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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Hapishanelerde Yeni Bir Saldırı: Çift Kelepçe
TAYAD’lı Aileler
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AKP'nin bürokratları, yeni
saldırılar keşfetmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Nasıl yaparız da tutsaklara daha fazla işkence uygularız
diye kafa patlatıyor ve yeni yöntemler buluyorlar. Binlerce yıldır egemenlerin değişmez politikası baskı ve
şiddet yoluyla yoksul kitleleri ezmek
olmuştur.
Türkiye oligarşisi, sınıf mücadelesini bastırmak için hapishanelere
dair özel politikalar belirlemiştir. 12
Eylül zindanlarında Metris, Mamak
ve Diyarbakır Hapishaneleri’nden
sonra Sağmalcılar, Eskişehir Tabutluğu, Ümraniye, Bayrampaşa Hapishaneleri’ni gündeme getirmiş ve her
defasında hapishanelerde devam eden
direnişleri kırmayı hedeflemiştir.
Son olarak da F tipi hapishaneler
politikasını hayata geçirmiş, tecrit
ve ıslah yöntemiyle devrimci tutsakları teslim almak için bugüne kadarki en kapsamlı saldırısını hayata geçirmiştir. Özellikle 12 Eylül'den sonra türlü partiler iktidara gelmiş; ama
devrimci tutsakları teslim almaya
çalışmak, değişmez bir devlet politikası olarak kesintisiz uygulanmıştır.
F Tipi hapishaneler DSP-ANAPMHP koalisyon döneminde, Hayata
Dönüş katliamıyla açılmış ve AKP iktidarı döneminde devam ettirilmiştir.
Yani hemen hemen Türkiye'deki tüm
düzen partilerinin, F tipi hapishaneler politikasında payı olmuştur. F
tipi hapishaneler saldırısına karşı
devrimci tutsakların 7 yıl süren direnişi sonucu, içerisinde TAYAD'lıların
da olduğu 122 insanımız şehit düşmüş
ve yüzlercesi de sakat kalmışıtr.
7 yıl süren direnişin sonucunda tutsaklar başta; 10 kişi, haftada 10 saatlik
sohbet hakkı olmak üzere sayısız
kazanımlar elde etmiştir. AKP iktidarı,
sürekli yeni saldırı politikaları üretmiş
ve tutsakları teslim almaya çalışmıştır. Bu politikaların en sonuncusu da
çift kelepçe uygulamasıdır. "Çift kelepçe", İzmir Kırıklar Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar hastaneye
veya adliyeye giderken yapılan bir uygulamadır. Tutsakların elleri kelep-

çelendikten sonra ikinci
bir kelepçeyle jandarmaya
kelepçelenmekte ve adeta
bir "tasma" gibi hapishane ve adliyede tutsaklar bu
şekilde dolaşmaya zorlanmaktadır. Tutsakların
rızası olmadan yapılan bu
uygulama, insan onurunu
aşağıladığı için işkencedir.
İşkence yapmak, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç olmasına
rağmen devletin denetimi dahilinde Kırıklar Hapishanesi’ndeki tutsaklara
işkence yapılmaktadır. Özgür Tutsaklar yıllardır her
türlü işkenceye direnmekte ve dayatılan bu aşağılamayı kabul etmemektedirler.
Geçtiğimiz haftalarda çeşitli rahatsızlıklarından dolayı hastaneye
gitmek isteyen Kırıklar Hapishanesi
tutsaklarımızdan Ufuk Keskin, Ümit
Çobanoğlu, Fikret Kara, Sadık Çelik
çift kelepçe takılmasını reddettikleri
için doktora görünmeden işkenceyle
hapishaneye geri götürülmüşlerdir.
Askerler tarafından hastanede, ring
aracında ve hapishanede yerlerde sürüklenerek, kelepçelerinden askıya alınarak hücrelerine götürülmüşlerdir. İşkenceden kaynaklı kolları tutmaz olmuş, vücutlarında morluklar oluşmuştur. Çift kelepçeye direnen tutsakları saatlerce ring aracında havasız bırakmış, ellerinden gelen tüm işkenceleri uygulamışlardır. Tutsakların bu işkencelerden kaynaklı darp raporu almak için doktora gitmeleri de
hapishane idaresi tarafından engellenmiştir.
Tutsaklara işkence yapmaktan
zevk alan, sevklerle görevli subaylar
"dikkat edin, hastanedeki halk sizin terörist olduğunuzu öğrenirse linç etmeye kalkar, biz de karışmayız" diyerek, linç örgütlemekten de çekinmeyeceklerini belirtmişlerdir. Buna
karşı Özgür Tutsakların tepkisi yaşadıkları işkenceleri halka anlatmak
olmuştur ve halktan büyük destek al-

mışlardır. Özgür tutsaklarımızdan
Ufuk Keskin'in sağlık durumu düzenli
olarak doktor kontrolüne gitmesini gerektirmektedir. Aksi durumda hayati risk oluşmaktadır.
AKP'nin bürokratları, bakanları
devrimcileri teslim almak için sürekli
yeni yöntemler bulmaya çalışmaktadır. Son dönemde avukat görüşlerini
cam fanuslara alma, hücrelere kamera
koyarak taciz etme, infaz yakma,
sürgün sevk, mektuplara el koyma,
çift kelepçe vb. uygulamalarla saldırılar sürmektedir. Bu saldırıların her
biri içeride ve dışarıda yürütülen direnişler sayesinde püskürtülecektir.
Çift kelepçe uygulamasına karşı TAYAD'lı Aileler olarak başlattığımız
kampanya, çift kelepçe saldırısını
püskürtene kadar devam edecektir.
Çift kelepçe uygulamasından kaynaklı tedavi hakkı engellenen tüm tusaklarımızın başına gelecek her türlü olumsuzluktan Adalet Bakanlığı ve
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumludur. AKP döneminde 2500 hasta tutsak, tedavi hakları engellendiği
için hayatını kaybetmiştir.
Her 38 saatte bir, hapishanelerde
bir tutsak ölmektedir. Hasta tutsağımız Ufuk Keskin'i öldürtmeyecek
ve tedavi haklarının engellenmesine
sebep olan çift kelepçe işkencesini söküp atacağız. Tüm Özgür Tutsaklarımıza söz veriyoruz.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

Çift Kelepçe İşkencesine Son Verin!
İşkence Yapmak Şerefsizliktir!

İzmir Kırıklar 1 ve 2 No’lu F Tipi
Hapishaneleri’nde tutsaklara uygulanan çift kelepçe işkencesine karşı
TAYAD’lı Aileler, hapishane önünde
30 Eylül’de bir basın açıklaması düzenlediler. Açıklamada; “Faşist AKP
hükümeti hapishanelerdeki tecrit koşullarını ağırlaştırmaya ve tutsakları
katletmeye devam ediyor. AKP’nin 13
yıllık iktidarı boyunca hapishanelerde 3077 tutuklu ve hükümlü tedavileri bilinçli ve kasıtlı olarak geciktirildiği için katledilmiştir. Bugüne
kadar yaptığı işkencelerle yetinmeyen
AKP iktidarı, hapishane idarelerine ve
savcılarına talimatlar vererek Kırıklar 1 ve 2 No’lu F Tipi Hapishaneleri’nde çift kelepçe işkencesini yapmaya başlamıştır.
Kırıklar 1 ve 2 No’lu F Tipi Hapishane idaresi hastaneye gidiş ve gelişlerde devrimci tutsaklara elleri kelepçeli olmasına rağmen, bir de jandarmaya kelepçeleyerek tutsakların te-

davilerini engellemekte ve tedavi
olma haklarını gasp etmektedir. Çift
kelepçeyi kabul etmeyen ve protesto
eden tutsaklara işkence yapan jandarma, Sadık Çelik’ten sonra Fikret
Kara’ya da işkence yapmış, Fikret Kara’yı boynundan ve kolundan yaralamıştır.
Çölyak ve diyabet hastası olan
devrimci tutsak Ufuk Keskin’in kanuni olarak F tipinde tutulmaması gerekirken keyfi olarak F tipinde tutulmaktadır. Diyabet yiyecekleri keyfi
olarak verilmeyen ve ailesinin getirdikleri de içeri alınmayan Ufuk Keskin’in tedavisi bu sefer de çift kelepçe
işkencesiyle engellenmekte ve katledilmeye çalışılmaktadır. Arif Pelit,
Emre Sarıgül ve Erdal Ber de çift kelepçe işkencesine uğramaktadır.
Bizler TAYAD’lı Aileler olarak buradan Kırıklar 1 ve 2 No’lu Hapishane
idaresini, savcısını ve işkence yapan
jandarmayı uyarıyoruz. Evlatlarımıza uyguladığınız çift kelepçe işkencesine son verin. Evlatlarımıza işkence yapmaktan vazgeçin. İşkence
yapmak şerefsizliktir. Evlatlarımızın
başına gelecek her kötü şeyden sizleri
sorumlu tutacağız ve bunun hesabını
sizlerden fazlasıyla soracağız.
30 yıllık tarihimiz boyunca evlatlarımızı sahiplendik ve bundan sonra da sahiplenmeye devam edeceğiz.
Evlatlarımızı size katlettirmeyece-

ğiz. Şunu da çok iyi bilin ki faşist
AKP iktidarı sizleri sonsuza dek koruyamayacaktır. Katillerden hesap
sorduk ve sormaya devam edeceğiz” denildi.

İşkence Yapmak
Şerefsizliktir!
İşkencecilerden Hesap
Sorduk, Soracağız!
Adana Halk Cephesi Mersin E
Tipi Hapishanesi’nden sürgün sevk işkencesiyle İzmir Menemen T Tipi Hapishanesi’ne gönderilen 4 Halk Cepheli ile ilgili 5 Ekim’de bir açıklama
yaptı. Açıklamada: “19 Ağustos’ta
Mersin ili Kazanlı ilçesindeki yaz
kampımıza yapılan saldırıdan sonra
gözaltına alınıp tutuklanarak Mersin
E Tipi Hapishanesi’ne konulan 4
Halk Cepheli, geçtiğimiz günlerde
Menemen T Tipi hapishanesine sürgün sevk işkencesi ile gönderilmiştir.
Kantin ihtiyaçlarını karşılayamadıkları, hak gasplarının çokça yaşandığı
Menemen T Tipi hapishanesinde bu
sefer de sağlık hakları engellenmiş,
tüm bunlar yetmezmiş gibi Özgür Tutsaklara sözlü ve fiziki olarak işkence edilmiştir. Halen de sağlık hakları engellenen Özgür Tutsaklara hapishane müdürü şikayetçi olmamaları
konusunda da tehditte bulunmuştur.
Buradan Menemen T Tipi Hapishanesi müdürü ve gardiyanlarını uyarıyoruz, eğer ki arkadaşlarımızın saçının bir tek teline dahi dokunursanız,
dünyayı başınıza yıkarız” denildi.
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Şehitlerimiz Bizim Yolumuzu Aydınlatan Meşalelerimizdir
Mersin’de Halk Cepheliler bayramda şehit mezarlarını ziyaret ettiler. 24 Eylül’de Bedii Cengiz, Kemal
Askeri, Altan Berdan Kerimgiller’in
mezarları ziyaret edildi. Mezarlar temizlenip çiçekler bırakıldıktan sonra
tüm devrim şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.

İyi-Kötü Günde Şehit ve
Tutsak Ailelerini Yalnız
Bırakmayacağız!
Hatay’da Halk Cepheliler, bayra-

mın birinci ve ikinci günü (24 – 25
Eylül) şehit ve tutsak aileleri ziyaret
etti. Birinci günde Cephe Şehitleri;
Hamide, Ahmet ve Yazgülü Güder
Öztürklerin ailesi, Yunus Güzel, Selim Yeşilova, Yusuf Kutlu, Fatma
Bilgin, Ali Saban, Yusuf Aracı ile Haziran Ayaklanması Şehitleri Ali İsmail
Korkmaz, Abdullah Cömert ve Ahmet
Atakan’ın aileleri ile şu an hapishane duvarları arasında tecrite direnen
Özgür Tutsaklardan Mehmet Ali Aslan, Seval Aracı, Selda Özçellik, Akil
Nergüz, Remzi ve Kubilay Uçu-

cu’ların aileleri ile bayramlaşma yapıldı. Çocuklarının yoldaşlarını her
bayramda beklediklerini bir kişi de olsalar aileleri unutmayacaklarını, bildikleri bu geleneğin yıllardır baskınlara, baskılara rağmen sürmesinin
ne büyük bir güç olduğunu dile getirdiler. Aileler, “Sadece bayramlarda
gelmeyin, sizleri çok özlüyoruz” diyerek bağlılıklarını gösterdiler. Bayramın ikinci günü de iki ekip kurup
bazı mezar ziyaretleri ile kalan aileler gezildi. Her gidilen yerde aynı duygular vardı.

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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Hukuksuzca Tutuklanan Arkadaşlarımız
Serbest Bırakılana Kadar Mücadelemiz Sürecek!
HATAY: Hatay’da Halk Cepheliler, Mersin kamp saldırılarında gözaltına alınıp tutuklanan arkadaşları için, her
hafta yaptıkları basın açıklaması ve oturma eylemine 3
Ekim günü devam etti. Açıklamada: “Katil polisler tatil
kampını, terör kampı gerekçesiyle; halkın tatil yaptığı çadır kampına saldırıyor ama halka asıl zararı veren,
AKP’nin eğit donat kamplarına dokunmuyor. Bu adaletsiz düzende 3 çocuğumuzu; Yaren Arslan’ı, Onur Soylamış’ı ve Safigül Bolat’ı zulmün zindanlarından direnişlerimizle çekip aldık. Geriye kalan özgür tutsaklarımız serbest bırakılıncaya kadar alanlarda adalet istemeye devam
edeceğiz.” diyerek sahiplenme çağrısı yapıp, yarım saatlik oturma eylemine geçildi.
ANTALYA: 3 Ekim’de Kışlahan Havuzu Meydanı’nda
tutsak Halk Cepheliler’in serbest bırakılması için eylem
yapıldı. Eylemde, “Baskılar, Tutuklamalar, Gözaltılar Bizi
Yıldıramaz-Halk Cephesi ” pankartı açıldı. Eyleme 4 kişi
katıldı. Eylemde, “Tutsak Halk Cepheliler Serbest Bırakılsın”, “Yaşasın Halkın Adaleti”, “Hepimiz Ferit’iz Öldürmekle Bitmeyiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atıldı.
Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

ELAZIĞ: Mersin’de yaz kampında tutuklananlarla ilgili Halk Cepheliler 1 Ekim’de çalışma yaptı. Yunus Emre
Bulvarı’nda esnaflara giden Halk Cepheliler, 250 bildiri
ve 75 dergi dağıtırken, esnafla yapılan sohbette, kampta
hukuksuzca tutuklanan Halk Cepheliler hakkında bilgi verdi. 3 Ekim’de ise Fevzi Çakmak Mahallesi’nde (kanal üstü)
tutuklamalarla ilgili afiş asıldı. 4 Halk Cepheli’nin katıldığı çalışmada 90 afiş asıldı. 4 Ekim’de ise Esentepe Mahallesi’nde 4 Halk Cepheli afişleme çalışması yaptı.

Hatay

Antalya
Mersin yaz kampında tutuklanan 13 Halk Cephelinin hukuksuzca tutuklanması, afişler halinde halkın matbaası olan
duvarlara asıldı. Çalışmada toplam 80 afiş asıldı.

Devrimci Tutsakları Sahiplenmemizi
Engelleyemezsiniz!
Baskılarınız, Gözaltılarınız
Bize Vız Gelir!

Komplolarla Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın!
Dersim’de 21 Haziran’da yapılan baskından sonra;
komplolarla tutuklanan Cansu Öztürk, Diyar Zengin,
Nurgül Korkmaz, Zeynep Karademir, Murat Karadağ ve
Ali Garip için 4 Ekim’de Ali Baba Mahallesi’nde bildiri dağıtımı yapıldı. Dağıtımda “Açlığa ve yoksulluğa
mahkûm edilen, her gün yeni bir katliam yaşayan halkımız için mücadele eden arkadaşlarımız Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ve onun işbirlikçisi olan savcı tarafından
düzenlenen bir komplo dosyasıyla tutuklandı. Üniversite okuyan, gece gündüz demeden çalışarak ailesini geçindiren arkadaşlarımız; 3,5 aydır tutuklular. Hukuksuzca
tutuklanmalarına ve aylarca zaman geçmesine rağmen
hala mahkemeye bile çıkartılmadılar…” yazılı bildirilerden 30 tane dağıtıldı. Ayrıca halka ülkede adaletsizliğin meşrulaştığı ve Kürdistan da katledilen gençlerin,
çocukların hatta bebeklerin sayısının günbe gün arttığı
anlatıldı.
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Eskişehir Gültepe Cemevi önünde Mersin yaz kampında tutuklanan 13 Halk Cepheli serbest bırakılsın talebiyle, 4 Ekim’de yapılacak eyleme, eylemden önce çevik kuvvetiyle TEM şubesiyle, yığınak yapan AKP’nin katil polisleri henüz açıklamaya başlandığında azgınca
saldırarak, 5 Halk Cepheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Mehmet Yıldırım, Fatih Solak, Zeynel Danacı, Süleyman Yiğiter, Nuriye Gülmen’e emniyette de işkence devam etti. Yapılan işkencelere ve hukuksuzca gözaltılara karşı 3 saat boyunca aralıksız kapı vurma ve sloganlarla direnildi. 24 saatin sonunda savcılığa çıkarılan
gözaltılar serbest bırakıldı.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

Gerçekle Yalanın, Umutla Umutsuzluğun
Savaşımında
Dağıttığımız Her Dergi, Yalana ve
Umutsuzluğa Karşı Bir Zaferdir!
Yürüyüş dergimizi ülkemizin her
yanında halka ulaştırmaya devam
ediyoruz!

İSTANBUL
Bakırköy: Liseli Dev-Genç’liler
1 Ekim’de halkı örgütlemek, halkla
ilişki kurmak amaçlı dergi dağıtımı
yaptı. Dağıtımda 25 dergi halka ulaştırılırken, halkla uzun uzun sohbet
edildi.

İZMİR:

Güzeltepe Mahallesi’nde 1 Ekim’de 2 Halk Cepheli tarafından dergi dağıtımı yapıldı. Dağıtımda 50 dergi halka ulaştırıldı.
Bir sonraki gün ise Yamanlar ve Karşıyaka’da yapılan dağıtımda 30 dergi halka ulaştırıldı.
Çiğli Harmandalı’nda 2 Ekim’de
5 Halk Cepheli, 3 saat süren dergi dağıtımında 90 Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. Aynı gün Karşıyaka, Yamanlar ve Onur Mahallesi’ndeki dergi dağıtımında 15 dergi halka ulaştırıldı.
Halk Cepheliler 4 Ekim’de ise Menemen Asarlık’ta dergi dağıtımı yaptı. 3 saat süren dergi dağıtımında 74
dergi halka ulaştırıldı.
5 Ekim’de Bayraklı Doğançay
Mahallesi’nde toplu dergi dağıtımına
çıkıldı. 1,5 saat süren dergi dağıtımında 45 dergi halka ulaştırıldı.

ADANA: Halk Cepheliler 1
Ekim’de Akkapı Mahallesi’nde dergi dağıtımı yaptı. 5 kişinin katıldığı
dağıtımda 43 dergi dağıtıldı.
5 Ekim’de ise Şakirpaşa Mahallesi’nde dergi dağıtımı yapıldı. Dağıtımda 50 dergi halka ulaştırıldı.
HATAY:

Samandağ ilçesine
bağlı Mağaracık Mahallesi’nde 27
Eylül’de 4 Halk Cepheli Yürüyüş dergisi ve Asi gazetesini halka ulaştırdı. Yapılan çalışmada 100 Yürüyüş dergisi ve
50 Asi gazetesi halka ulaştırıldı.

Amed

ANTEP: 2 Ekim’de Düztepe
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi 3
Halk Cepheli tarafından, kapı çalışması yapılarak halka ulaştırıldı. Bir
saat süren çalışmada 30 dergi halka
ulaştırıldı.
Sayı: 490

Umudumuzun Sesini Her Yere
Taşıyacağız!
Antep Halk Cephesi 4 Ekim’de
Maraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Akdemir Köyü’nde bulunan Elif Ana’nın
türbesinde her yıl düzenlenen Elif
Ana’yı anma etkinliğinde stant açtılar. Elif Ana, Kürt-Alevi toplumunda
önemli bir yere sahiptir.
Antep Halk Cephesi de halkın
birliğinin, beraberliğinin olduğu bu
alana giderek standlarını açtılar. Yürüyüş dergisi, Tavır dergisi ve devrimci yayınların tanıtımının yanı sıra
tutsak ürünleri ve takı ürünlerinin
standını açtılar. 3 adet “Umudun Çocuğu Berkin Elvan”, 1 adet “Mahir
Yürekliler”, 2 adet “Merhaba Yoldaş”
kitabını halka ulaştırırken birçok tutsak ürünü ve takı ürünlerinin satışını yaptılar. Yapılan çalışmaya 3 Halk
Cepheli katıldı.
Düztepe Mahallesi’nde 5 Ekim’de
Halk Cepheliler, Antep Özgürlükler
Derneği önünde Yürüyüş ve Tavır dergisi standı açtılar. Yapılan çalışmada
yoldan geçen araçlar durdurulup içindeki kişilere de dergi gösterilerek
derginin tanıtımını yaptılar. Yaklaşık

Yürüyüş
11 Ekim
2015

1 saat açık kalan stantta 3 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı

ELAZIĞ: 29 Eylül’de 4 Halk
Cephelinin yaptığı dergi dağıtımını
mahalle halkı her zaman olduğu gibi
ilgi ve coşkuyla karşıladı.Esentepe
(Alman Bağları) Mahallesi’nde yapılan dağıtımda 100 dergi halka ulaştırıldı. Kapı çalışması yapıldı. Yapılan kapı çalışmasında 75 dergi dağıtılırken kampta tutuklananlarla ilgili
350 bildiri dağıtıldı.
AMED: Kaynartepe Mahallesi’nde 1 Ekim’de Yürüyüş dergisi dağıtımı sırasında mahalle esnafıyla
sohbet edildi. 1 saat süren dağıtımda
toplam 30 dergi, Kaynartepe esnafına ulaştırıldı.

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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Halkın Hayat Deneyimlerini, Bilgilerini, Olanaklarını
Mücadelenin İhtiyaçlarıyla Birleştireceğiz!

OLU
D
A
AN

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015
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Mücadelemiz İçin Gerekli Olan
Her Şeyin Kaynağı Halktadır!
Karşımıza Çıkartılan Her Engeli Halkla Aşacağız!

Anadolu’nun her karış toprağı bizim ve biz, Anadolu’nun bağrından kopmuş gelmişiz.
Bu ülkenin en yiğit evlatları Anadolu topraklarında
büyümüş. Anadolu’nun mücadeledeki yeri çok büyük
ve önemlidir. Anadolu aslında tüm olanaklarını mücadeleye
sunmuştur. Peki biz bu olanakların farkında mıyız? Ya
da olanaklarımızı biliyor muyuz?
Çalışma yaptığımız yerlerde, esnafı, işçisi, işsizi, memuru, öğrencisi, ev kadını duyarlı birçok insan var etrafımızda. Hepsiyle bir şekilde bağımız var aslında.
Evlerinde kalıyoruz, iş yerlerine gidip sohbet ediyoruz,
dergi vermeye gidiyoruz. Selamımız sabahımız vardır
birçoğuyla. Eylem, etkinlik, pikniklerimiz, düzenleyeceğimiz hemen her şeyde halkın yardımı, desteği çoktur.
Mesela pikniklerimizde bazen o kadar para harcarız
ki, piknikte halka, insanlarımıza ayıracağımız zamanı
masrafları düşünüp bu masraflarla boğuşuruz. Çünkü
halka gitmeden halletmeye çalışırız. Sonra şu sözleri
duyarız halkımızdan; “O bende vardı, onu niye benden
istemediniz, niye para verdiniz? Ben onu hallederdim”.
Tabi biz o insanı sadece pikniğe davet etmişizdir.
İhtiyaçları hiç söylememişizdir.
Halbuki halkımıza söylesek hem masraf yapmamış
olacağız, hem de çevremizdeki olanakları değerlendirecek
ve insanlara sorumluluk vermiş olacağız. Yapılan işi sahiplenmelerini sağlayacağız. Halkımızla kolektif bir çalışma yaptığımızda onların da emek harcadıklarını ve
olanaklarını sunduklarını görürüz.
Yapılan en ufak işten en büyüğüne, ne için yapıyoruz
diye baksak ve yapacağımız bütün işlerde çevremize
dönüp bir baksak, bir basın açıklamasını bile çevremizdeki
insanlara yaptırabiliriz.
Çalışma yaptığımız yer, alan, bölgede halkı ne kadar
tanıyoruz? Genelde “hiç insan yok, olanaklarımız yok
ki... şunları yapalım” sözlerini duymuşuz ya da söylemişizdir. Ya da bizden örgütlenmemizin bir ihtiyacı sorulmuştur ama biz elimizdeki olanaklara vakıf olmadığımız
için hemen istenen şeyin bizde olmadığını söyleyebiliyoruz.
Örneğin bir kampanyanın materyallerini bastırmak
için matbaa ilişkisi sorulur, biz bir bir tanıdıklarımızı
gözden geçiririz ve onların içinde matbaacı yoksa, bizde
matbaa ilişkimiz yok deriz. Ama daha sonrasında sıradan
bir düğün sohbetinde o ilişkimizin oğlunun–kızının
düğün davetiyesini yaptırdığı bir akrabası olduğunu öğrenebiliyoruz. Bu örnek bize şunu gösteriyor. Biz sadece
birebir tanıştığımız ilişkilerimizi biliyoruz ama onların

çevrelerini, olanaklarının neler olduğunu bilmiyoruz.
Ya da şöyle bir durumla da karşılaşıyoruz. Birkaç
günlüğüne tatil yapacağız. Ve bunun için yer bakıyoruz.
Baktığımız yerler tatil yerleri oluyor. Çevremize, ilişkilerimize bir baksak, araştırsak, evi tatil için uygun olan
o kadar çok insanımız var ki. Hem evi uygundur, hem
de tatil için deniz, orman gibi yerlere yakındır. Sorsak
hiç tereddütsüz bize kapısını açar insanlar. Çünkü bizim
duruşumuzu, tatil anlayışımızı da biliyorlardır. Bize güvenirler.
Biz halkı da içine katan bir tarzda, basit, sade düşünemediğimiz zaman olanaklarımızı da göremeyiz ve
kullanamayız. En yakınımızda olan ilişkilerimizi bile
göremeyiz.
Bu durumda aslında bulunduğumuz yeri – alanı tanımıyoruz, halka gitmiyoruz, halkın olanaklarını mücadelenin
ihtiyaçları ile bütünleştiremiyoruz demektir.
Çalışma yaptığımız yerde esnafından, işsizine, memuruna, bölgenin; ekonomik, politik, kültürel yapısının
ne kadarına vakıfız, biliyor muyuz?
İnsanların yaşam koşullarını, sorunlarını, ne kadar
biliyoruz? O insanların yaşamlarına giriyor muyuz?
Acısını, sevincini paylaşıyor muyuz?
Halkın bilgi ve deneyimleri çoktur. Çünkü hayatın
bütün zorluklarını yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu zor
koşullarda hayat deneyimleri, tecrübeleri de çok fazla
oluyor. Biz bu tecrübeleri biliyor muyuz? Ve halkı çalışmalarımıza ne kadar katabiliyoruz?
Halkı kattıkça onlar da sorumluluk hissedeceklerdir.
Sonuç olarak;
-Çalışma alanımızdaki olanaklarımızı bilmemiz için,
bölgemizdeki her şeye vakıf olmalı, bilgi sahibi olmalıyız.
-Çalışma alanımızı tanımalıyız.
-Halka gitmeli halkı tanımalıyız.
-Halkın yaşamına girmeli, onlarla paylaşımlarımızı
çoğaltmalıyız. Tanımanın bir yolu da budur.
-Devrimciler asla çaresiz, çözü msü z olamaz. Çözü m
halktadır. Yöntem halktadır.
En gü çlü silahımız, bütün kapıları açan anahtarımız
halktır.
Karşımıza çıkartılan her engeli halkla aşacağız.
Çözüm; halkın geleneklerinde, halkın yaşamının içindedir!
Devrimci mücadelede gerekli olan her şeyin kaynağı
HALKTADIR!

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

5. Doğançay ve Anadolu Halk Festivalinde Coşkulu Türkülerle Biraraya Geldik
Sorunlarımızı; Örgütlülüğümüz, Birliğimiz ve Dayanışmamızla Birlikte Çözeceğiz

Halk Kültürü ve Devrimci Kültürü
Birarada Yaşadık

Bu sene beşincisi düzenlenen ve
Anadolu Halk Festivali ile de birleştirilen 5. Doğançay ve Anadolu
Halk Festivali, 26 ve 27 Eylül günlerinde düzenlendi.
Haftalar öncesinden çalışmalarına
başlanan, ev ev, sokak sokak gezilen
ve herkese duyurulan festivale katılım
yoğundu. Halkın kültürünün yaşatıldığı günler olan festivallerimiz
yine aynı şekilde halkla birlikte burjuvazinin yoz kültürüne alternatif
olarak düzenlendi. Emperyalizm tarafından dejenere edilmeye çalışılan
halkın birlik, beraberlik ve dayanışma
kültürü bu sayede Doğançay Festivali’yle diri tutuldu.
Festival kentsel dönüşüm paneliyle
başladı. Halkın Mühendis Mimarlarının, Halkın Hukuk Bürosu’nun ve
Doğançay Halkından Yusuf Amca’nın
konuşmacı olduğu panelde kentsel
dönüşümün bir uydurmacadan ibaret
olduğu, halkın esas olarak rant uğruna
evlerinden sürülmek istendiği ve bu
yüzden de buna karşı örgütlü olarak
hareket etmek gerektiği anlatıldı.
Çözüm olarak Halk Meclislerinde
örgütlenmek gerektiği vurgulandı.
Panelin ardından Çocuk Atölyesi’nde köyün çocuklarının yüzleri
boyandı. Saat 19.00’da ise sahnede
solo zeybek gösterisi vardı. Ege’nin
Şahanlarını anlatan zeybek oyununu
halk büyük bir ilgiyle izledi. Zeybek

gösterisinin ardından binlerce yıllık
tarihe sahip, medeniyetler diyarı Anadolu’yu anlatan Ahmed Arif’in “Anadolu” şiirinin okunmasıyla program
devam etti. Grup Yorum Halk Korosu’nun sahneyi almasıyla halaylar
tutulmaya başlandı. Grup Yorum şarkılarıyla alandaki coşku da artmaya
başladı.
Grup Yorum Halk Korosu’nun
ardından sahneyi Tiyatro Simurg
aldı. “Adalet İstiyoruz” adlı oyununu
sergileyen Simurg, köy halkı tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Tiyatro gösteriminin ardından son olarak
sahneyi Grup Yorum aldı. “Türküler
Susmaz Halaylar Sürer” sloganlarıyla
karşılanan Grup Yorum, marşları ve
türküleriyle kitleyi coşturdu. Halayların durmadığı, sloganların susmadığı
konser “Cemo” ve “Çav Bella” marşlarıyla bitirildi. İlk gün böylece bitirilmiş oldu.
Festivalin 2. günü yine panelle
başladı. “Alevi Kültürü ve Dayanışması” konusunun işlendiği panele
konuşmacı olarak Merih Ünsal, Mustafa Arslan ve köyün büyüklerinden
Yusuf Amca katıldı. İlk olarak Yusuf
Amca’nın geçmişten günümüze Alevi
tarihini anlatmasıyla başlayan panel
daha sonra Merih Ünsal ve Mustafa
Arslan’ın Alevi kültürünü, geleneğini
ve bugünkü durumunu anlatmasıyla
devam etti. Alevilerin birlik olması
gerektiği, Aleviliğin devrimci özü

ve günümüzde Alevilerin devlet eliyle
bölünmeye çalışılmasına karşı mücadele edilmesi gerektiği anlatıldı.
Akşam 19.30’da ise bu kez İmranlı
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Semah Ekibi sahneye çıktı. Semah
gösterisi yapan ekip alkışlarla sahneden indi. Ardından sahneyi Umudun Çocukları Korosu ve Grup Yorum
Halk Korosu aldı. Çocukların şarkılarıyla eğlenen kitle, Grup Yorum
Korosu’nun türküleriyle bir kez daha
halaya durdu ve öfkesini biledi.
Daha sonra İdil Halk Tiyatrosu
“Adalet” oyununu oynadı. Ülkemizdeki adalet sisteminin gerçekte halktan yana işlemediğini, sesini çıkaran,
muhalif olan herkesin nasıl hapishanelere konulduğunu anlatan oyun,
adalet sloganlarıyla bitirildi. Oyunun
ardından sahneyi Grup Abdal aldı.
En sevilen türkülerini seslendiren
Abdal, halaylarıyla da halkı coşturdu.
Abdal ile festival sona erdi. Festival
günleri boyunca Anadolu’nun birçok
ilinden gelen Halk Cepheliler ve TAYAD’lı Aileler kitapları, tutsak ürünleri ve yöresel yemekleriyle stantları
süsledi.
Halkın stantlara ilgisi yoğundu,
dayanışma amacıyla birçok ürün satın
alındı. Halk kültürü ve devrimci kültürün birarada yaşandığı ve yaşatıldığı
festival, bir sonraki festivalde görüşmek dileğiyle sona erdi.

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015
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Aydınlar, Yazarlar, Şairler, Sinema, Tiyatro Sanatçıları, Karikatüristler,
Ressamlar, Heykeltraşlar… Ülkenin Aydınlık Yüreğini Temsil Eden;

Halktan, Emekten, Özgürlükten Yana Olan
Yürekli İnsanlar, Birleşelim!

Sayı: 490

Yürüyüş
11 Ekim
2015

52

Birleşmez, birlikte hareket etmezsek çok şey kaybedeceğiz.
Kaybetmemek için faşist, gerici saldırılara dur demek
için, sömürü zulüm düzenine son vermek için örgütlenmeliyiz.
Yıllarca, burjuvazinin etki alanından çıkamayanlar “Biz aydınız, örgütten, örgütlülükten farklı düşünmeli, aramıza mesafe
koymalıyız” diyerek bireyciliği öne çıkaranlar, halktan uzaklaşmaktan, bölünüp parçalanmaktan başka bir sonuç yaratamamıştır.
Yaratamamıştır. Çünkü; mesafe koyup uzak durdukları, fobi
haline getirdikleri örgüt ve örgütlenme anlayışı esasında aydınlığın
temsilcisi oluyordu. Aydınlanma demekti.
Kişi tek başına ya da birkaç kişi ile bir araya gelip bir
şeyler üretebilir ancak, ürettiklerinin toplumsal bir karşılığı
yoksa, halk ile bir bağı bulunmuyorsa, orada aydınlanmaya
dair hiçbir şeyden söz edilemez.
Gezi süreci örnektir. Pek çok sanatçı o güne kadar ürettikleriyle değil de, Gezi’de bulunmaları sebebiyle halkın gönlünde
yer edinmiş, tanınır olmuştur. Kimin ne düşündüğü, hangi
dünya görüşüne sahip olduğu, hangi sanatçı kimliği ve
üretimiyle öne çıktığı, neleri savunduğu bu süreçte öğrenilmiştir.
Bu sadece bugün yaşanan bir durum değildir. Aydınlanma
süreciyle birlikte hayat bulan, iki sınıf ideolojisinin çatıştığı
her dönem benzerleri yaşanan bir durumdur. Bu dönemlerde
kimin halktan yana olduğu, kimin halkın karşısında yer alıp
iktidarları desteklediği açıktan görülür, saflar keskinleşir.
Nazım Hikmetler’i, Ruhi Sular’ı, Fakir Baykurtlar’ı,
Orhan Kemaller’i, Kemal Tahirler’i, Ahmet Arifler’i, Yılmaz
Güneyler’i, Yaşar Kemaller’i ve daha nice halktan yana
aydın, yazar, sanatçının halkın gönlünde yer almasını sağlayan,
onları gönüllerde yaşatan bu gerçek olmuştur.
Onlar örgütlülüğe, halkın örgütlü gücüne inanarak hareket
etmiş, eserlerine yön veren, değer katan düşüncelere böyle
erişmişlerdir. Onlar ne zaman halk ile bütünleşmiş, onların
yaşadıklarını yüreklerinde hissetmiş ve onlara dair üretimlerini
zenginleştirmişse; işte o zaman hayata bakışları değişmiş,
zorlukların üstesinden gelmeyi başaran azme, inanca, kararlılığa
sahip olmuşlardır.
Nazım Hikmet’in ilk şiirleri ve düşünce yapısı ile sonraki
şiirleri ve düşünce yapısı arasındaki fark burada yatar.
Sadece ülkemizle sınırlı bir farklılık değildir yaşanılan.
Örneğin Picasso ilk zamanlar İspanyol kral ve ‘soylu’ sınıfın
hizmetinde çalışan, onların resimlerini – tablolarını yapan
birisidir. Onların hoşlanacağı mutlu olacağı resimler çiziyor,
tablolar yapıyordu. Kralı adaletli, herkesin hakkını veren
biri sanıyordu. Oysa, halkın iktidar mücadelesine, devrime
karşı, haksız ve kanlı bir savaş yürütüyordu. O kral, iç savaş
sürerken Hitler’den yardım ister. Hitler’in gönderdiği savaş
uçağı, 26 Nisan 1937 günü, saraya yakın bir pazar yerini
bombalar. Çocuk, genç-yaşlı, kadın-erkek yoksul halktan
1654 kişi ölür, 889’u yaralanır.

Picasso katliam yerini görmeye gider. Yaşananlara tanık
olur ve gerçekleri araştırıp öğrenmeye çabalar. Gördüklerinden
ve öğrendiklerinden hareketle Guernica adını verdiği soyut
tablosunu yapar. Ve o günden sonra sarayın değil; halkın
sanatçısı, aydınlık yüreğinden biri olur.
Halkın yüreği olmak, aydınlığı temsil etmek her zaman
bedel ödemeyi gerektirir. Gözaltılar, tutsaklıklar, sürgünler,
işsiz kalmalar vb. yaşandığında dahi yolundan dönmemeyi
gerektirir.
Gezi süreciyle birlikte nice aydın, yazar, sanatçı saray
baskısıyla işinden olmuş, baskınlara maruz kalmıştır.
Gezi sonrası, soruşturmaya tabi tutulan, mesleğinden
atılan, sözleşmesi iptal edilen, dizilerden, oyunlardan,
filmlerden çıkarılan, konser programlarından, açılışlardan,
gecelerden adı silinen, işinden edilen o kadar çok insan var
ki, hemen hepsi verdiği röportajlar, yaptıkları açıklamalarda
“Gezi sonrası işsiz kaldım” sözlerini dile getirir olmuşlardır.
İlk kez yaşanmıyordu bu saldırılar. Ancak böylesine kitlesellik
kazanması ve kapsayıcı olması ilk kez yaşanıyordu.
Bu kapsayıcı faşist saldırılara karşı aynı kapsayıcılıkta
bu karşı koyuş, mücadele örneği yaşatılıyor mu? Hayır! İşte
örgütlü olmak, örgütlü hareket etmek bu kapsayıcılığı
sağlayan, mücadeleye güç katan bir durumdur. Güç; örgütlü
olmaktan ileri gelir, örgütlü hareket eden doğru bir örgütlenme
ve mücadele anlayışına sahip olanlar asla yenilmez, bir
şeyler de kaybetmezler. Ekonomik kazançlardan daha önemli
olan bir şey vardır: Onur, namus ve gönül zenginliği...
Onuru, namusu, gönül zenginliğini ilke edinenler, geleceğine sahip çıkma anlayışıyla hareket edenler, bir araya
geldiğinde öyle büyük kazanımlar elde ederler ki, o ruh
halini anlatacak söz bulunmaz olur. Gezi bu nedenle herkeste
benzer etkiler yaratmıştır.
Grup Yorum konserleri, örgütlenmiş emeğin, sosyalizme,
kolektif yaşama olan özlemlerin en yalın halini göstermiştir.
Objektif olarak örgütlü hareket edilmesinin nedenleri ve sonuçları mevcuttur. Subjektif olanın yani iradi olarak bunu
hayata geçirmenin sancısı yaşanmaktadır.
“Gezi’den sonra işsiz kaldım” diyen o kadar çok aydın
yazar, sanatçı var ki… Onlar biraraya gelebilse, örgütlü
hareket etmeyi yürekten istese, elde edilecek kazanımlar
çok daha fazla olacaktır. Halktan kopuk, onları kapsamayan,
uzak duran hiçbir hareketin etkili sonuç alamayacağını, başından ifade edelim.
Grup Yorum konserlerine güç ve kitlesellik sağlayan halkın
içinde yer aldığı örgütlenme ve elbette örgütlü olma anlayışıdır.
Bu örgütlenme anlayışında halkın örgütlenmiş emeği vardır.
İnancı, kararlılığı, uzlaşmazlığı, cüreti, yasakları tanımayan
iradesi vardır. Bunlar olmasaydı tüm saldırı, baskı ve yasaklara
karşın yüzbinlerin yer aldığı konserler gerçekleştirilemezdi.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

AVRUPA’dakiBİZ

Konser Çalışması, Tek Tek,
Kişiden Kişiye, Kulaktan Kulağa
Kitle Çalışmasıdır!
14 Kasım günü yaklaşıyor. 20
bin hedefine ulaşmak için daha fazla emek, daha fazla sabır daha fazla
coşkulu olmalıyız. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz, herşey bizim elimizde, biz ne kadar çalışırsak o kadar sonuç alırız.
Mesela bir eve gittik eski bir taraftarımızın, hiç tanımadığımız birinin evine ya da üniversiteli bir gencin veya bir esnafın yanına gittik.
Konseri nasıl anlatacağız, ne diyeceğiz?
1- Tanıyacağız, karşımızdaki kim?
Ailenin çocukları var mı, varsa kaç
çocuğu var? Nereliler, çalışıyorlar
mı ve nerede çalışıyorlar? Önceden
hiç yanına gidilmiş mi, gidildiyse nezaman gidilmiş? Bizimle ilişkisi nasıl ya da bizi hiç tanımıyorsa kendimizi tanıtalım, kim olduğumuzu neden geldiğimizi anlatalım.
Bunları sorarak duruma az çok vakıf oluruz, tabi bu soruları peş peşe sorup, insanları da boğmamalıyız. Doğal bir şekilde yapmalıyız, karşımızdakine bize bir şey anlatma isteği yaratmalıyız. Fırsat vermeliyiz. Nasıl yapacağız bunu?
- Onları birebir ilgilendiren ırkçılığı tartışacağız.
- Onlara değer verdiğimizi göstereceğiz.
Her şeyden önce bir hal hatır sormamız çok önemli. Bizim için ne kadar değerli olduklarını belli edeceğiz.
Özenli olacağız bu konuda.
Konserde 20 bin kişi olmak öyle
kuru bir hedef veya bir ajistasyon değil, bunun altını doldurmalıyız. Bizim
hedefimiz ırkçılığa karşı, emperyalizme karşı örgütlenmek. İnsanlarımızın Avrupa'da birebir yaşadığı sorunları onlara anlatmak, farkına varmalarını sağlamak, duyarlı olmalarını sağlamak.
Onlarla sohbet ettiğimiz zaman

onları konuşturmalıyız. Irkçı saldırıları örnek verebiliriz; ırkçılığın,
emperyalizmin bir politikası olduğunu kısaca anlatabiliriz. Ama asıl
hedefimiz onların bir şeyler anlatması olmalı. Bırakalım onlar bize
anlatsın, ırkçılığı nasıl yaşadıklarını anlatsınlar. Kendileri sorunlarını
görmeliler, buna ikna olmalılar,
kendi sorunlarını gördükçe konseri de daha iyi sahipleneceklerdir. Düzen insanları bencilleştirir; bu bizim
halk gerçeğimiz ve biz buna göre örgütlenmeliyiz. "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın", ırkçılığa çok kötü bir
boyutta uğramadığı zaman duyarlı olmaz. Düzen aynen böyle olması için
çaba sarf eder, ama hangi boyutta
olursa olsun, ırkçılığı hepimiz yaşıyoruz. Bir gün biz de sokakta sadece
başka milliyetten olduğumuz için
katledilebiliriz. Her an olabilir, onun
için hızla harekete geçmeliyiz, oturup
katledilmeyi beklemediğimizi göstermeliyiz.
Biz sadece konuyu açalım ve yönlendirelim. Yönlendirmek ne demek?
Yönlendirmek, politikleştirmek demek, ırkçılığın emperyalizmin bir
politikası olduğunu ve buna göz
yummadığımız için konserlerimize
katılmamız gerektiğini anlatacağız.
Grup Yorum'u anlatacağız. Grup
Yorum’un kim olduğunu, halkın sanatçısı olduğunu, halk için sanat yaptığı, ırkçılığa karşı, emperyalizme
karşı halkla birlikte türkülerini hep bir
ağızdan söylediğini anlatmalıyız. Bu
konserlerin bizim örgütlenme aracımız olduğunu, bizi birleştirdiğini anlatmalıyız.
Önce bizim kendi kafamızda herşey çok net olacak. Irkçılığın kabul
edilebilecek bir durum olmadığını, örgütlenmek zorunda olduğumuzu bileceğiz. Irkçı saldırılar, sadece bir bakış veya bir katliam, hiç farketmez,
hepsi bir aşağılanma hepsi insanlık suçudur. Sadece dar bir bakış açısıyla

Hedef 20 Bin!
Irkçılığa Karşı 20 Bin Yürek Olmanın İpuçları

Kitle çalışması yaparken mekanik
olmayacağız, hedef 20 bin diye insanlara "konsere gelmelisin çünkü
konser ırkçılığa karşı mücadele için"
demek yetmez. Sadece "20 bin olmalıyız"a kilitlenmeyeceğiz, neden 20
bin olmamız gerektiğine kilitleneceğiz. Çünkü; emperyalizme, ırkçılığa
karşı savaşımızı büyüteceğiz, insanlarımızın ırkçılığa maruz kalmalarına GÖZ YUMMAYACAĞIZ! Bunun
için 20 bin olmayı hedefliyoruz.
bize ırkçılık yapıyorlar diye bunu kabul etmeyeceğiz. Kimse ırkçılığa
maruz kalmıyorum diyemez, çünkü
bu Avrupa emperyalizminin gerçekliğine aykırıdır. Kitle çalışması yaparken işimiz aslında çok kolay, biz
sadece gerçekleri anlatacağız, birebir
yaşadıklarımızı, hayattan örnekler
vererek anlatacağız, anlattıracağız.
Yeni bir aileye veya bizi hiç tanımayan birine mi gidiyoruz, bu bizim
için fark etmemeli. Kitle çalışması her
yerde, her şeyde kitle çalışmasıdır.
Halkın içinde her türlü insan vardır,
ama hepsi ezilendir, hepsi vahşice sömürülendir. Bu temelde ele almalıyız
ve sınıfsal bakıp ırkçılığa karşı mücadele etrafında örgütlemeliyiz.
Kilit noktamız: Emek, sabır, istek,
coşku, süreklilik,
Sonuç olarak:
1- Tanıyacağız,
2- Anlatacağız ve anlattıracağız,
3- Grup Yorum’u tanıtacağız.
- Konserimize dair bir heyecan,
coşku yaratacağız. İmkanımız varsa
internetten mesela eski bir Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek Yürek konserimizin videosunu gösterebiliriz.
4- Konsere gelmesi için davet
edeceğiz.
5- Tanıdıklarını da yanında getirmesi için ikna edeceğiz.
6- Tekrar yanına geleceğimizi
söyleyip ayrılacağız.
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Avrupa’da

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Avrupa Birliği temaslarında bulunmak üzere Belçika’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan protesto edildi. Avrupa Parlamentosu önünde kitlesel bir şekilde gerçekleşen protesto
eylemine Halk Cepheliler “Katil AKP Halka Hesap Verecek / Belçika Halk Cephesi” pankartı ile katıldı. Toplamda 100 kişinin yer aldığı eylemde, 20 Halk Cepheli var-
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dı. Eylemde: “Faşizme Karşı Omuz Omuza, Katil AKP
Halka Hesap Verecek, Halkız Haklıyız Kazanacağız,
Kürdistan Faşizme Mezar Olacak” sloganları atıldı. Eyleme Belçika basınının ilgisi yoğundu. Halk Cephesi ile
röportaj yapan basına Türkiye’de ve Suriye’de AKP’nin
katliamları, hukuksuzlukları anlatıldı. Eylem saat 15.30’da
sona erdi.

Almanya-Hagen’de Grup Yorum Çalışması
3 Ekim ve 5-6 Ekim günleri Grup Yorum gönüllüleri, Hagen’de esnafları, Alevi Dernekleri ve Kurdich Muslimich Gemeinde derneğine giderek Grup Yorum konserini anlattılar. Onlar da üyelerine vermek için 10 adet bilet alarak iki
afiş astılar ve ayrıca 4 Ekim günü yapılacak kahvaltıya davet ederek, orada daha
kalabalık olacaklarını ve daha geniş duyuru yapılabileceğini söylediler. 5 Ekim
günü minik Yorum gönüllüleri ile birlikte stickerler yapıldı. 6 Ekim günü Hagen’de esnaflar dolaşılmaya devam edildi. Konser anlatıldı. Yapılan çalışmalarda
esnaflara pullamalar bırakıldı, afişler asıldı. İki esnaf bilet noktası oldu.
HAGEN GRUP YORUM GÖNÜLLÜLERİ

Hollanda Dev-Genç Yazılama Yaptı
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde Dev-Genç’liler yazılama yaptı. Rotterdam’ın farklı bölgelerinde “Avrupa
Dev-Genç” “Dev-Genç” imzalı “Elif, Şafak, Bahtiyar
Yıkılacak Saraylar” sloganları duvarlara nakşedildi.
Hollanda Dev-Genç

Londra’da 55. Halk Toplantısı Yapıldı
Beraberliğimizi güçlendirmek, umudumuzu büyütmek
ve ortak sorunlarımıza birlikte çözüm bulmak amaçlı yaptığımız haftalık halk toplantımız her zaman olduğu gibi
kahvaltıyla başladı.
Grup Yorum’un 4. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
Almanya Konseri konuşuldu. Orada 20 bin yürek olacağız.
Irkçılığa karşı 20 bin yürek olmak için yapılması gerekenler konusunda önce herkes önerilerini sundu. Yapılan listeden yapılacak işler için karar alındı ve program
yapıldı.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği
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Erdoğan Belçika’da
Halk Cepheliler Tarafından
Protesto Edildi

Belçika’da Ahmet Başçavuş Anıldı
Belçika’nın Anvers (Antwerpen) şehrinden gerillaya katılan ve 27 Eylül 1992 yılında Sivas kırsalında çatışmada şehit düşen Ahmet Başçavuş, ölüm yıldönümünde Anvers’te anıldı. Anma Ahmet Başçavuş’un da
kuruluşunda emeğinin geçtiği Halk Evi’nde yapıldı.

Anadolu Federasyonu
Tutsağımızdan Mesaj
Anadolu Federasyon tutsağı Muzaffer Doğan’dan 4.
Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Grup Yorum Konseri
Mesajı:
Kasım konseri için çalışanlara kolaylıklar diliyorum,
fiziki olarak değil belki ama tüm ruhum ve benliğimle orada olacağım ben de. 2014 konserinin hem duyurusunu hem
haberini Hürriyet’ten okumuştum. Her iki haberi de resimli yapmışlardı. Umarım bu yıl da iyi geçer! Hepinizi
kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.

CENAZEMİZE, ANMAMIZA SALDIRIRSANIZ,

Viyana Direniş Günlüğünden Notlar :
1-2 Ekim (42. ve 43. Gün)
Artık direnişimizin 40’lı günlerindeyiz… Parlamento
önünde ve turistlerle bilmediğimiz dillerde konuşmaya çalışıp, imza almaya alıştık.
Akşam KPÖ (Avusturya Komünist Partisi)’nün düzenlediği bir Viyana Direniş Günlüğü etkinliğine katılıyoruz. Anadolu Federasyonu’ndan çocuk grubu şarkılar
söyledi, çocuklarımızla gurur duyduk bir kez daha.

Viyana Direniş Günlüğü - 3 Ekim (44. Gün)
60 milyon insanı sürgün eden emperyalizmi ve binlerce insanı mağdur eden Avusturya hükümetini teşhir ediyoruz. 44 gündür devam eden direnişimizi ve kazanılmış
haklarımızı gasp ettirmeyeceğimizi anlatıp imza topluyoruz.
3 Ekim günü, saat 13.00’te, vatanından sürgün edilen insanlar için ‘İlticacılar Hoşgeldiniz’ isimli yürüyüş ve saat
14.30’da konser yapılacak. Biz de yürüyüşe çağrı yapıyoruz. Cumartesi günü Parlamento önündeki eylemi yürüyüşe taşıyacağız.

Viyana Direniş Günlüğü - 5-6 Ekim
(46 ve 47. Gün)
Direnişimizin 47. gününde yine İçişleri Bakanlığı önündeyiz. 47 gündür pasaportum için eylem yaptığımı söyleyince, özellikle kadın bürokratlar durumuma çok üzüldüklerini söyleyerek, her şeyin iyi olmasını dileriz diyorlar.
Öyleyse 7 aydır neden hiçbir şey yapmadınız, bu çok uzun
bir zaman diyoruz.

Londra’da Yürüyüş Dergisi
Standı Kuruldu
Yaklaşık iki yıldır Woodgreen Kütüphanesi önünde açılan Yürüyüş dergisi standı devam ederken, dergimizi daha
çok kitlelerle buluşturabilmek için bu yıl ikinci standımız
Edmonton’da ve üçüncüsü de geçen hafta Dolston Mahallesi’nde istasyon önü ve halk pazarı karşısına kuruldu. Artık, her Cumartesi olduğu gibi Londra’da üç ayrı
mahallede, aynı saatlerde 14.00 – 16.00’da gerçeklerin habercisi Yürüyüş dergimizi dağıtmaya devam edeceğiz. Bu
haftaki standımız, Grup Yorum Almanya konserinin duyurusuna da ev sahipliği yaptı. Halklarımız, Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek konserine davet edildi.
Woodgreen’de 17 Yürüyüş dergisi, 3 Grup Yorum
CD’si, 2 İngilizce Halk Cephesi tanıtım broşürü, 2 Bizim
Gençlik ve 16 Grup Yorum konser bileti,
Edmonton’taki stantta 10 Yürüyüş dergisi ve bu hafta ilk defa kurulan Dolston standında da 3 Yürüyüş dergisi, 3 Halk Cephesi broşürü, 2 Bizim Gençlik dergisi ve
1 kitap halklara ulaştırıldı.
Yürüyüş dergimizi, halklarımıza gerçekleri ulaştırmaya
devam edeceğiz.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

Viyana Direniş
Günlüğü - 7 Ekim
(48. Gün)
Evin Timtik’in, 7
Mart 2015’ten itibaren
iltica pasaportu ve seyahat özgürlüğü elinden
alınmıştı. Gasp edilen
pasaportu ve seyahat
özgürlüğü için 21 Ağustos’ta Yabancılar PolisiPasaport Bölge Müdürlüğü önünde çadır
eylemine başlamıştı.
Eylemini 18 Eylül’den
beri parlamento binası önünde sürdürmektedir…
NOT: EVİN TİMTİK’İN DİRENİŞ ÇADIRI, 8-13-1415 EKİM GÜNLERİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
ÖNÜNDE (Minioritenplatz 9-Viyana) 10.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAKTIR.
Diğer günlerde Parlamento binası önünde (Dr. Karl
Renner Ring 3, Viyana) 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Çadır Tel. : (00 43) 681 106 362 51
E-mail: evin.asylstreik@gmail.com
Facebook: Evin Timtik
Online imza için kısa link: http://chn.ge/1Lwp3ll
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Dortmund Aile ve Gençlik Dayanı şma Evi’ nde
(Dayev) Kültürel Etkinlikler Tekrar Başladı

Haftalık çalışma saatleri
Keman Kursu: Her Pazartesi Saat: 17.00-19.00
Saz Kursu: Her Perşembe Saat 17.00-19.00
Kadinlar Korosu: Çarşamba Saat: 18.00
Halk Dansları: Pazartesi Saat: 17.00
Sinema Günleri: Cuma Saat: 18.30
Gitar Kursu Kayıtları Başlamıştır.
Adres: Uhlandstr.54- Hafen-Dortmund
İrtibat Telefonu: 0 231 799 058 13
Dortmund Aile ve Gençlik Dayanışma Evi
(DAYEV)

İsviçre Zürich’te Filistinliler, Tutsaklar İçin
Bilgilendirme Masası Açtı!
İsviçre’nin Zürich şehrinde Filistinli grup BDS, Filistin’deki tutsaklar için bilgilendirme masası açtı. Grubun
dağıttığı bildirilerde İsrail hapishanelerinde 8000 Filistinli
tutsağın olduğu, bu hapishanelerde bulunan 300 çocuk tutsağın işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları belirtiliyor. İsviçre TAYAD Komitesi, BDS grubunun Zürich’te
açtığı bilgilendirme masasını ziyaret etti. Türkiye, Almanya
ve Filistin’deki tutsaklar üzerine sohbet ettiler.

KARŞINIZDA ADALET İSTEYEN HALKIMIZI BULACAKSINIZ!
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“Yaptığın işten zevk al, işte o zaman yapacağız devrimi”
Ahmet Öztürk

19 Ekim - 26 Ekim
Ahmet ÖZTÜRK,
Zeynep GÜLTEKİN:
26 Ekim 1994’te Mersin
Arpaçbahşiş Beldesi’nde polisin bulundukları eve yaptığı
baskında katledildiler. 2,5 saat
Ahmet Öztürk
Zeynep Gültekin boyunca sloganlarıyla, marşlarıyla direndikleri evde, birlikte bulundukları Sevgi Erdoğan da yaralı olarak tutsak
düştü. Ahmet, 1968 Antakya Harbiye doğumludur. Antakya
Meslek Yüksek Okulu’ndayken mücadeleye katıldı. Gençlik
içinde ve Adana Mücadele Gazetesi’nde çalıştı. ‘93 sonunda
daha farklı sorumluluklar üstlendi. Zeynep Gültekin, 1970
Antep Kilis doğumludur. İşletme Fakültesi öğrencisiydi.
Mücadeleye TÖDEF içinde başladı. ‘93 Haziran’ından şehit
düşene kadar her şeyiyle devrimci mücadelenin içinde oldu.

Kamer Güneş

Tülin A. Bakır

Kamer GÜNEŞ:
Dersim-Hozat doğumlu, Alevi, Kürt milliyetinden bir devrimciydi Kamer. 1991’de
milis örgütlenmesi içinde yer aldı. 1994’te
tutsak düştü. 1995’te özgürlüğüne kavuşup
milis örgütlenmesi faaliyetini sürdürürken,
kontrgerilla tarafından 24 Ekim 1996’da kaçırılıp katledildi.
Tülin Aydın BAKIR:
1963, Kars Sarıkamış doğumlu olan Tülin,
YTÜ öğrencisiyken, 1983’de mücadele saflarında yerini aldı. EMEKAD’da, DEMKAD’da kadınların örgütlenmesinde, EMO
bünyesinde, mimar ve mühendislerin devrimci
mücadelesinde yer aldı. 24 Ekim 1999’da
kanser hastalığı onu aramızdan aldı.

Yunus GÜZEL:
1969 Antakya Harbiye doğumlu olan
Yunus, lise yıllarında devrimcilere sempati
duymaya başladı. 1987’de Diyarbakır Dicle
Üniversitesi öğrencisiyken devrimci tercihini
netleştirerek, örgütlü mücadeleye katıldı. DiYunus Güzel
yarbakır Komitesi’nde yer aldı. Sonraki yıllarda
Hatay ve Adana’da sorumluluklar üstlendi,
milis çalışmaları yürüttü. Son olarak, İstanbul’da yer aldığı
silahlı birliğin komutanıydı. 23 Ekim 2001’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkencede katledilerek, “hücrede
intihar etti” diye açıklandı.

Tayyar Turhan SAYAR
Yaşar YILMAZ
26 Ekim 1993
Ankara Balgat’ta tesadüfen
ortaya çıkan bir üste bulunan
Tayyar ve Yaşar, saatlerce bomba
Tayyar T. Sayar
Yaşar Yılmaz
ve kurşun yağdırılarak polisler
tarafından katledildiler. Tayyar, 1967 Konya doğumluydu.
1990 yılında DEV-GENÇ’lilerle tanıştı ve giderek aktif bir
militanı oldu. 1992’de profesyonel devrimcilik yaşamına atıldı.
Murat Gül’ün Ankara Silahlı Devrimci Birlikleri’nde görevlendirildi. Mezarı Konya Zengen kasabasındadır.
Yaşar, 1970 Tekirdağ doğumluydu. 1989 yılında öğrenci
gençlik hareketinde yer alarak devrimci mücadeleyle tanışır.
1990'da ise DEV-GENÇ saflarında yer alır. Okulunda akademik
mücadelenin örgütleyicilerinden ve yöneticilerinden olur. 1991
yılında gençlik içinde bir yeraltı örgütü yaratmak için gecegündüz
çalışır. 1992 yılı sonlarında bir operasyonda deşifre olunca
Ankara'da konumlandırılır. Kurye ve milis çalışmalarına katılır.
Şehit düştüğünde yoldaşı Tayyar'la birlikte aynı birimde
görevlidir. Mezarı Tekirdağ Malkara’dadır.
Gazi ARICI,
Selhan TOP:
20 Ekim 2003’te Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Ferhatlı köyü
yakınlarında, devrimcilerle jandarma
birlikleri arasında çıkan çatışmada
Gazi Arıcı
Selhan Top
şehit düştüler. 1980 Çorum Ferhatlı
köyü doğumlu olan Gazi, Ankara’da liselilerin ve Mamak gecekondu halkının mücadelesi içinde yer aldı. Son görevi, kır
gerilla birliklerinde bir savaşçı olarak, halkın adaletinin uygulanması idi. Şehit düştüğünde grup komutanıydı.
1977 Çorum doğumlu olan Selhan, oto elektrikçisiydi. Çorum’da mücadelenin her alanında yer aldı. İşkenceler ve tutsaklıklar yaşadı. Mücadelesini gerilla olarak sürdürmek istedi.
Şehit düştüğünde, memleketinin dağlarındaki birliklerde bir
halk kurtuluş savaşçısı idi.
Yüksel BABACAN:
1963 Erzincan Refahiye doğumlu. 1979'un
Mayıs'ında yaralı olarak tutsak düştü ve sekiz
ay tutsak kaldı. Devrimci Sol'la ilişki kurması
da bu döneme rastlar. Tahliye olduktan 3-4 ay
sonra tekrar tutsak düştü ve 5 yıl ceza aldı.
Yüksel Babacan Metris, Davutpaşa, Selimiye hapishanelerinde
kaldı. 1982 yılında hapishaneden çıktıktan sonra
1986'ya kadar hareketle ilişki sağlayamadı. 1986'da yurtdışına
çıktı. Hemen hareketi buldu. Bir an önce ülkeye geri dönüp savaşma isteğiyle kendini sundu ve tam bir görev adamı olarak
küçük büyük demeden verilen her görevi yerine getirdi. Yüksel
bir süre sonra ülkeye gitmek, mücadeleye savaşçı olarak
katılmak için bekliyordu. 20 Ekim 1994’de Fransa’da bir halk
düşmanının açtığı ateş sonucu katledildi.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşının anlatımından Selhan Top:

SESSİZCE...
Gidişi gibi, sessizce geldi aramıza. Yüreğinin bütünü
kavgada, yüreğinin en güzel yeri dağlardaydı. Yerel özelliklerini
öylece koruyordu. Şivesiyle, olaylara tepkisiyle, ahlakıyla,
halktı. Ve de sessizliğiyle. Sadece gerektiği zaman konuşurdu.
Çalışmaları onun diliydi. Yüklenirdi dergileri, kitapları
saatlerce yürüyerek ulaştırırdı insanlara. Hiç tanımadığı insanlarla nasıl ilişki kuracaktı ki? “Tanımak için gitmeli,
selam vermeli, kendimizi anlatmalı...” denildiğinde, o rahatlıkta
biri olduğu için sevinçle gülerdi. Halktandı, halkla ilişki
kurmak diye bir dert, bir sorun olabilir miydi?
Ölümsüzlüğe uğurladığımızın 40. gününde helva yapıp
dağıttık. Onu tanıyanlar sevgiyle andılar bir kez daha. Ve o sessizliğin arkasında, gittiği evlerde, dükkanlarda; konuşkan, neşeli,
rahat, insanların sorunlarına duyarlı Selhan'ı onlar anlattılar.
Büyük şehri sevmedi. Sadelik, yalınlıktı onun doğasındaki.
Kozmopolit, keşmekeş, ikiyüzlülük, karmaşa onu rahatsız
ederdi. Gerekiyorsa öğrenecekti. Hiç tereddüt etmezdi. Sevemediği şeyleri söyler, gerekiyorsa onunla da baş etmeyi
öğrenmek için istekle, azimle çalışırdı.
“Şoförlük bilen var mı?” diye sorulmuştu. Aylardır yanımızdaydı ya, bilmiyorduk; sessizce “ben bilirim” dedi. Meğer
en büyük araçları kullanmaya yetkili belgesi varmış. Çocukluğunda başlamış araç kullanmaya.
Adaletli olmak onun için her şeyden önemliydi. Haksız
bir suçlamaya maruz kaldığında öfkelenir, kıpkırmızı olurdu.
Burhan Remzi KAFADENK:
Devrimci hareketin bir sempatizanıydı. 26
Ekim 1991’de Gayrettepe’de sokak ortasında
polisler tarafından katledildi. Polis, infazını
“haklı” göstermek için Burhan'ı bazı eylemlerin
planlayıcısı, örgütün merkez komitesi üyesi
Burhan R. Kafadenk olduğunu iddia etti.

Mustafa KAMACI:
25 Ekim 1989’da bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Mustafa Kamacı

Düzgün Tekin

KAYBEDİLDİ
Düzgün TEKİN:
DİSK, Tekstil Sendikası 2 No’lu Şube delegesi, devrimci bir işçiydi. 21 Ekim 1995’te
evinden iş yerine gitmek üzere çıktı ve sivil polisler tarafından kaçırılarak kaybedildi. O günden
itibaren bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ama sessizce düşüncelerini toplar, konuşması gereken kişiye, en müsait
zamanda içini döker, haksızlığın önlenmesi için yapılması gerekeni emekle, sabırla yapardı. Böyle öğrenmişti
böyle ilkeli, titiz olmayı.
Ve çalışkan olmayı. Durmazdı. “Boşluk” yoktu onun dünyasında. Sazını getirmişti memleketten. Çok seviyordu sazını.
Kimse ders vermemişti, kendi duyarlılığı ile
öğrenmişti çalmayı. Daha iyi çalmak için sabırsızdı. Hızlı
çalardı. “Atlı kovalamıyor, yavaş çalsana” denildiğinde bir
gülüverir, yavaş çalmaya başlardı. Az sonra yine hızlanmış
olurdu.
Devrimci titiz olmalı, olanaksızlıklar içinde kendine, çevresine
duyarlı, titiz olmalı. Evde, çalıştığı büroda, ortalık tertemiz ve
düzenli olurdu. Bu konuda dağınık olan arkadaşları yaptıklarıyla
uyarırdı. Çünkü en iyi eleştiri, yaparak göstermekti.
Mütevazilik bir devrimci özelliktir. Bildiğini açıkça ve
ısrarla savunurken öğrenmeye de büyük bir istek duyardı.
Eksiklerini anlamak için dikkatle dinler ve tartışırdı. “Ben”
demezdi, “Biz”i dilinden düşürmezdi. Sadece yanlış, eksik
yapıldığında “ben” derdi.
Bizlere bağlılığı öğretti, sahiplenmeyi öğretti. En küçük
bir malzemeyi işe yarar hale getirmek, korumak isterdi.
Diğer yandan, yüreği hep en sıcak yerindeydi kavganın. Ve
sevdalandığı dağlarda.
Dağlara götürdü selamımızı, dağlar onu kucakladı. Bize
hiç tükenmeyecek güç kaynağı, asla unutulmayacak değerler
bıraktı. Geldi yüreğimizin orta yerine kondu. Onunla birlikteyiz
mahalleyi dolaşırken, türkülerimizi söylerken, işlerimize
koştururken, sevdamızı büyütürken.
Selhan Top’a ...

Hey gidi Selhan hey,
Demek sen de çıktın dağlara,
Sen de halkın için kurşun sıktın zalime
İhanetin bini bir para ederken,
Onlara asıl devrimciliği öğrettin.
Değmez hiçbir şeye diyenlere,
Bir lokmaya onurunu satanlara,
Yılgınlara, icazetçilere,
Düşmandan af diyenlere,
En güzel cevabı verdin.
Söz veriyoruz sana Selhan
Sözümüz söz
Bize bıraktığın bu değerleri sonuna kadar
Sonsuza kadar, sonuncumuza kadar
Yaşatacağız!

Fıkra

Şiir
SUSMAK
Gelecekler, cellatlar gene
gelecekler
Gene dağlanacaksın,
gene köpekleşecek acı.
Dört duvar arasında tepende
böğürecekler:
“Söyle, kim, neredeler? Konuş
haydi.''
Gık demeyeceksin. Oysa bir
yurdun var senin,
Yurdunda çile var, bunaltısı var
esirliğin.
Ve sözler var, bu çileden,
bunaltıdan doğan,
Bu sözlerle istersen ölüye can
verebilirsin.
Gık demeyeceksin. Oysa bir
yurdun var senin,
Yurdunda yurtseverlerin var,
kavga var.
Ve bu kavgada nice yiğit,
nice cesur sözler var,
Bu sözlerle, istersen düşmanı
kurşunlayabilirsin.
Ah, sözlerin senin, söyleyemediğin
sözlerin:
Yarın arkadaşların söyleyecekler
hepsini, arkadaşların.
Ama burda, bu dört duvar,
sana ne yapsalar,
Bir tek söz söylemeyecek,
gık demeyeceksin!
Sordular kimler, neredeler, sakın
ha!
Susacaksın! Bağırmak da yok!
Ölmek mi, öleceksin!
Yarın bütün yurdun duyacak nasıl
olsa
Burada, bu cehennemde
sustuğunu senin!
(Dobri Jotev)

BİR DE SENİN KULUNA BAK
Bektaşi Baba İstanbul'da gezinirken, padişahın sarayı olduğunu zannettiği görkemli bir binanın önünde şatafatlı bir fayton görmüş. Binadan
sırmalı elbiseleri olan adam çıkınca, muhafızlar selama durmuş. Bektaşi
meraklanmış ve muhafızlardan birinin yanına sokularak:
- “Faytona binen padişah mıdır?” diye sormuş.
- “Hayır padişahın bir kuludur.” cevabını almış.
Bektaşi, tepeden tırnağa önce faytondaki adama bakmış. Sonra da
kendi haline baktıktan sonra, ellerini açarak:
- “Tanrım, bir padişahın kuluna bak! Sonra, bir de senin kuluna bak!”
demiş.

Kıssadan Hisse
DALGAKIRAN
Deniz hırçındı, dalgalar ise asi... Ansızın yakaladılar küçücük kayığı.
Sinsice yaklaştılar ve bir anda saldırdılar. Acımasızdılar. Ne istiyor olabilirlerdi ki küçük kayıktan? Oysa; küçük kayık için ne güzel bir sabahtı.
Günün ışıklarla dansı henüz başlamışken, onun da denizle dansı başlamıştı. Saatlerce, hiç durmadan dans ettiler. Ama ne olduysa, bir anda hırçınlaştı deniz, belki de rüzgarlı havanın, yağmurun etkisiyle. Asi dalgalar
hırpalamaya başladı. Şimdi küçük kayığın aklında tek şey vardı. O da bir
an önce dalgakıranına sığınabilmek. Bir ulaşabilseydi, ah bir başarsaydı,
dalgakıranı korurdu onu. Kimse bir şey yapamazdı küçük kayığa orda. Ne
deniz, ne dalgalar... Bunları düşünürken biraz daha hızlandı ve ufukta
kayboldu.
Dostlarımız bizim, fırtınalardaki dalgakıranlarımızdır. Dostluklar parayla satın alınmaz. Emekle, sevgiyle, vefayla, güvenle örülür.

Özlü Söz
“Bir güçlükle karşılaştığınızda kendinize bir kaçış yolu değil,
bir çıkış yolu arayın” D.L Veatherford

Karikatür

Ö ğretmenimiz
Halka yaşadıklarını sorgulatırsak,
öfkesini düzene yönlendirmesini sağlarız.
Halkımız; düzen tarafından yozlaştırılmış ve
hızla da yozlaştırılmaktadır. Biz; kendimize güvenli
olur ve düzenin batağına düşmüş insanlarımızı
kendimizden uzaklaştırmaz, aksine onları da
değiştirmek için emek harcarız.
Halkı mücadeleye çağırmak için afiş, bildiri gibi
araçlarla sınırlı kalmamalıyız. Emek harcamalı;
tek tek kişileri, kişiliklerini, çelişkilerini,
yaşamındaki her şeyi dikkate alarak ikna etmeliyiz.
Halkın günlük sorunlarına çözümler bularak,
dayanışmalar örgütleyerek, yoksul halka yaşamsal
ihtiyaçlarını sağlarken; amacımız, onların
sorunlarının böyle böyle çözüleceği düşüncesini
oluşturmak değil, onların yaşamlarına girip
orada bir kültür oluşturup, onlara
iktidara yönlendirecek bilinci vermektir.
Halkın sorunlarının tek çözümü; eğitimin,
barınmanın, sağlığın, beslenmenin herkesin hakkı
olduğu ve karşılandığı, sosyalizmdedir.

www.yuruyus-info.org

Rusya, ABD ve Diğer Emperyalistleri
Aynı Noktada Buluşturan Çıkarlarıdır!

Rusya ve ABD Suriye Konusunda Anlaştılar:
-Suriye’nin toprak bütünlüğü korunacak
-Suriye’nin laik yapısı korunacak
-IŞİD’e karşı mücadele sürecek
-Esad’lı bir geçiş olabilir...

Bu anlaşmada Suriye Halkının Çıkarları Yoktur!
yuruyus.biz@gmail.com

Ortadoğu Halklarının Kanı Akmaya Devam Edecek!

