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Seçim Sonuçlarına Neden Şaşırıyorsunuz?

SEÇİMLERLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!
SEÇİMLER FAŞİZMİN MASKESİDİR!

“Tek Yol Seçim” Diyenler Uzlaşmacılar ve Teslimiyetçilerdir!

FAŞİZMLE UZLAŞMAK TESLİMİYETTİR!
FAŞİZMLE UZLAŞILMAZ SAVAŞILIR!

TEK YOL DEVRİM!

Halkın Öğretmenleri, Halkın Sağlıkçıları,
İktidar, eğitim ve sağlık hakkımızı gasp ediyor.
Yoksul halk çocukları eğitim
hakkından mahrum bırakılıyor.
Paralı, gerici, baskıcı eğitim sistemi halk çocuklarının üzerinden buldozer gibi geçiyor.
Sağlığımız ticarethanelerin insafına bırakılmış. Doktorluk, hemşirelik, can alınıp satılan
bir işleyişin içinde onurunu kaybetmiş.
Biz bu halkın çocuklarıyız... Bu halkın öğretmenleri, doktorları, hemşireleriyiz...
Mesleğimizi halk için, annemizi, babamızı,
kardeşimizi, komşumuzu, yüzünü bile görmediğimiz insanlar için yapabilmenin onurunu taşımalıyız.
Eğitim ve sağlık, halkın temel hakları arasındadır ve parasız olmalıdır.
Emeğimiz değersizleştiriliyor, güvencesiz koşullarda çalıştırılıyoruz.
Halkımızın yoksulluğunu görüyor ama düzeltemiyoruz.
Neden? Çünkü örgütlü değiliz.

Bağlı bulunduğumuz sendikalar düzenin
sınırlarına hapsolmuş, bizi de geride tutmak
için elinden geleni yapıyor.
KESK'e bağlı Eğitim-Sen ile SES üyelerini kaybederek, var olanları da uzlaşmaya çağırıyor.
Eylemsizlik çürümeye neden oluyor.
İşte tüm bu gerçeklerden hareketle; yoksul
halk çocukları olan öğretmenleri, sağlıkçıları hem kendi ekonomik-demokratik-akademik haklarına hem de halkın temel haklarına
sahip çıkmaları için mücadeleye çağırıyoruz.
Bu vatan bizim! Biz halkız!
Parasız, Bilimsel ve Halk İçin Eğitim-Sağlık
İstiyoruz.
Bunları kazanmak için de Meclislerde örgütlenmeye çağırıyoruz.

Emeğimize, Onurumuza,
Haklarımıza, Halkımıza
Sahip Çıkmak İçin
Meclislerde Örgütlenelim!
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4 İstiyoruz Yapacağız:
Gerçek güç, silahların çıkardığı
seste değil, onları yöneten
düşüncelerdedir!

Tek Yol Devrim!

23 Halk Meclisi: Bu düzen hasta
24
26

7 Biz Diyoruz ki: Seçim
aldatmacası, faşizmin
demokrasicilik oyununun en
pespaye halidir
8 Faşizmle uzlaşılmaz, savaşılır!
Tek Yol Devrim!
11 AKP iktidarı ve onun
maşalarından hesap sormaya
devam edeceğiz!
13 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Kürt halkının katilleriyle Kürt
sorununu çözemezsiniz!
16 Dilek Doğan’ın, Günay
Özarslan’ın çağrısına
cevabımız: Size söz olsun!
Teslim olmayacağız!
17 Dilek Doğan’ı katledenleri
devlet koruyabilir; ama biz
affetmeyeceğiz!
20 TAYAD’lı Aileler: Sürgün sevk
politikanızı da yeneceğiz!
21 Sorunlarımızın çözümü
örgütlü mücadelede
Halk Meclislerinde!

ediyor! Tedavisi kendi
ellerimizde!
Seçim çare değil, Halk
Meclisleri’nde örgütlenelim!
Röportaj: Amacımız
halkın kendi sorunlarını
kendisinin çözmesi...
Biz kendimizi yönetebiliriz...

28 Halkın Hukuk Bürosu:
29

Faşizmin hukuku gizlilik
üzerine kuruludur!
Özgür Tutsaklardan: Özgür
Tutsaklar Alaattin Çakıcı’yı
döverek cezalandırdı...

31 10 Soruda: Feodal toplum
33 AKP kurmaylar toplantıları
35
36
37

39

halka karşı yeni suçların
planlandığı toplantılardır
Adaletsiz düzenden adalet
beklemek saflıktır!
Bir sınıfın lehine olan
diğerinin aleyhinedir!
Katil, sadece tetiği çeken
polis değil; AKP faşizmi ve
katilleri koruyan, kollayan
faşizmin yargısıdır!
Gençlik Federasyonu’ndan:
Üniversiteli her genç
Dev-Genç’li olmalıdır!

İletişim: 0-212 536 93 44/45

40 Bu ülkenin ve geleceğin sahibinin
gençlik olduğunu bir kez daha
hatırlatıyor ve uyarıyoruz!

43 Mahallemizde yozlaşmaya geçit
44

46

47
48
49
51

vermeyeceğiz!
Ben Oya Baydak, DİSK Genel-İş
Sendikası Beni İşten Attı!
Tüm Direnenleri 25 Şubat’taki
Mahkememe Çağırıyorum!
Çayeli Bakır İşletmelerinde
grevdeki 320 arkadaşımızın
direnişini destekliyoruz,
direnişiniz direnişimizdir!
AKP, Osmanlı Ocakları’na
Kaynaşlı’da kontrgerilla eğitimi
yaptırıyor
Yürüyüş’ü Anadolu'nun her yanına
ulaştıracağız!
Kerbela’dan Gazi’ye, Suruç’tan
Ankara’ya, Dilek Doğan’a…
Zalime boyun eğmeyeceğiz!
AKP ve cemaat çatışmasında taraf
olmak iki katilden birini tutmaktır

52 Boyun eğmemek bir gelenektir!
54 Avrupa’daki Biz: Konsere
katılımcı olarak değil, örgütleyen
olarak katılalım! Bu konserin
sahibi biziz!
56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun...
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Gerçek Güç,

Silahların Çıkardığı Seste Değil,
Onları Yöneten Düşüncelerdedir!

(Aşağıdaki yazı, Ağustos 2015
Tarihli Devrimci Sol Dergisi’nin
24. sayısından alınmıştır)
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- Düşmanın sanıldığı gibi yenilmez ve gücünün sanıldığı kadar büyük
olmadığını göstermeli.
- Hedefi net olarak ortaya koymalı.
- Haklılığı ve meşruluğu yansıtmalı.
- Kitleleri politikleştirmeli, örgütlemelidir. Bir eylem bunları gerçekleştiriyorsa politik olarak başarılıdır.
Tarihsel ve ideolojik olarak haklılığımız, eylemin politik muhtevasında ve biçiminde ifadesini bulacaktır.

Bunun pek çok örneğini de yaşıyoruz.
Bir devrimci, bir Marksist-Leninist
de amaçları için ölüyor ve öldürüyor.
Ancak yukarıda sıraladıklarımızla
-BİRİNCİ BÖLÜMbir devrimcinin, bir Marksist-LeniBu, Uzun Soluklu Bir Savaştır.
nist'in amaçları birbirinden çok farkDevrime Uzun Soluklu Kadrolar Gelıdır.
reklidir. Uzun Soluklu Bir Savaşta
Bir El-Kaideci, bir IŞİD'ci, bir
Kadroların, Savaşçıların En Büyük
küçük-burjuva, bir milliyetçi, bir
Kaynağı İdeolojik-Politik Yetkinlifaşist için amaç ve bu amaca giden
ğidir.
yol da bellidir.
“Herhangi bir örgütün karakterini
Dinci-gerici bir örgüt için ayrım
doğal ve kaçınılmaz olarak tayin
noktası dinsel ve mezhepseldir. İslami
eden şey, o örgütün eyleminin muhbir hareketse Hıristiyanları, hatta Şii
tevasıdır.” Lenin
ya da Sünnileri hedefi, düşmanı olarak
2- Herkes Amacı İçin
Eylemlerindeki hedef, eylemleriyle
görebilir.
Ölebilir, Herkes Amacı
verdiği mesajlar...
Bir milliyetçi örgüt için de ayrım
Bir örgütün Marksist-Leninist ya
noktası milliyettir. Kürtse, Türk ve
İçin Öldürebilir,
da dinci-gerici, faşist, reformist, oporBelirleyici ve Önemli Olan diğer halkları hedefi olarak görebilir.
tünist, milliyetçi, küçük burjuva olup
Faşist bir örgüt de kendi düzenine
Bu Amacın Niteliğidir,
olmadığını eylemlerine bakarak anlarız.
muhalif olan herkesi düşman olarak
O halde eylemin muhtevası neye
Amacın Kendisidir!
görür.
göre belirlenir?
Marksist-Leninistler sınıfsız, söBir El-Kaideci, bir IŞİD'li, bir
Eylemin muhtevasını belirleyen
mürüsüz bir ülke, bir dünya kurmayı
küçük burjuva, bir faşist, milliyetçi
o örgütün devrim teorisidir. Dünya
amaçlıyor, bunun için savaşıyorlar.
bakış açısına sahip bir kişi, bir örgüt
görüşüdür, ideolojisidir, ahlakıdır,
Bunun için ölüyor, öldürüyorlar.
amaçları için ölüyor ve öldürüyor.
kültürüdür. Adalet anlayışıdır.
Düşman; sınıfsız, söHalka bakışıdır. Ne için, kim
mürüsüz bir dünya kuiçin savaşıldığıdır.
“Silahlı propaganda, askeri değil politik rulmasını engelleyen emmücadeledir. Ferdi değil, kitlevi mücadele peryalizmdir, oligarşidir,
1- Devrimci Eylemin
faşizmdir. Yani burjuvabiçimidir.
Gücü Askeri
zidir, tekellerdir, onların
Yani silahlı propaganda, pasifistlerin uşaklarıdır, onların koBaşarısında Değil;
iddia ettiği gibi kesin olarak terörizm ruyucu, kollayıcıları işPolitik Hedeflerinde ve
değildir. Bireysel terörizmden amaç ve birlikçileridir.
Haklılığındadır !
Marksist-Leninistler
Halkın iktidarı için savaşıbiçim olarak farklıdır.
halkın tüm kesimlerini
yoruz. Sınıfsız, sömürüsüz bir
Silahlı propaganda, belli bir devrimci kucaklar. Milliyet, meztoplum için savaşıyoruz. Bunu
stratejiden hareketle, emekçi kitlelere hep, meslek vb. ayrımı
halkla birlikte yapacağız. Ahlaelle tutulur, gözle görülür maddi ve somut yapmaz.
kımızla, kültürümüzle, adalet
Marksist-Leninistler
anlayışımızla, kısacası her şeyiyle
eylemlerden hareketle, soyuta gider.
için ezenler-ezilenler, södüzene alternatifiz.
Maddi olaylar etrafında siyasi ger- mürenler-sömürülenler,
İşte devrimci eylemimiz bu
çekleri açıklayarak, kitleleri bilinçlendirir, emperyalizm-ezilen halkamaçları, bu anlayışı yansıtmalar ayrımı vardır. İşte eyonlara politik hedef gösterir.”
lıdır. Bu anlamda devrimci eylem;
lemlerine yön veren bu
- Kitlelere açık, net mesajlar
M. ÇAYAN
anlayıştır.
vermeli.

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

“Silahlı propaganda, askeri değil politik mücadeledir. Ferdi değil, kitlevi
mücadele biçimidir. Yani silahlı propaganda, pasifistlerin iddia ettiği gibi kesin
olarak terörizm değildir. Bireysel terörizmden amaç ve
biçim olarak farklıdır.
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 olan memnuniyetsizliğini ajite
eder, onları emperyalist beyin yıkamanın giderek etkisinden kurtarır.
Önce kitleleri sarsar, giderek de, bilinçlendirir. Merkezi otoritenin görüldüğü gibi güçlü olmadığını, onun
kuvvetinin her şeyden önce yaygara,
gözdağı ve demagojiye dayandığını
gösterir.”
"Silahlı propaganda, her şeyden
önce, günlük maişet derdi vs. içinde
kaybolan, emperyalist yayınla şartlanmış, düzenin şu veya bu partisine
'umudunu' bağlamış kitlelerin dikkatini
devrim hareketine çeker, uyuşturulmuş,
pasifize edilmiş kitlelerde kıpırdanma
yaratır." (Bütün Yazılar, Mahir Çayan)
Önderimiz Mahir Çayan’ın söyledikleri çok açıktır. Bu sözler, Parti-Cephe’nin ve Parti-Cepheliler’in
eylemlerine yön vermiş ve vermeye
devam etmektedir.

"Silahlı propaganda, her
şeyden önce, günlük maişet derdi,
vs. içinde kaybolan, emperyalist
yayınla şartlanmış, düzenin şu
veya bu partisine 'umudunu'
bağlamış kitlelerin dikkatini
devrim hareketine çeker,
uyuşturulmuş, pasifize edilmiş
kitlelerde kıpırdanma yaratır."
(Bütün Yazılar, Mahir Çayan)

3- PASS (Politikleşmiş
Askeri Savaş Stratejisi)
Ülkemiz Devrim
Stratejisidir
PASS Savaşın Politik
Yanının Öne Çıktığı
Bir Stratejidir!
Neden?
Çünkü, halk güçleri ile düşman
arasındaki eşitsiz bir savaştır. Düşman
her türlü araca, olanağa, silaha, maddi
güce sahiptir. Devrimciler ise kendi
örgütlerini kursalar dahi düşmanın
maddi gücüyle boy ölçüşemeyecektir.
Çünkü, iktidar olanaklarıyla, askeri-politik baskı araçlarıyla, ideolojik-psikolojik hegemonya araçlarıyla, merkezi devlet aygıtıyla, yozlaştırma, apolitikleştirme saldırılarıyla,
oligarşi halk kitlelerini kendi mücadelesine yabancılaştırır, mücadelenin
dışında tutar, devrimci mücadeleye
katılmasını engeller.
Halk savaşı stratejisinin özü tam
da burada anlam kazanır.
Halk savaşı;
Moral gücün maddi güçle,
Güçsüz olanın güçlü olanla,
İlkel olanın modern olanla,
Saldırgan emperyalizmin modern
devasa tekniği ile halkın devrim inancının savaşıdır.
Öncü savaşı ve onun temel mücadele biçimi olan silahlı propagandanın devrim stratejimizdeki yeri ve
savaşımızın politik karakteri konusunda önderimiz Mahir Çayan şunları
söylemektedir:

4- Silahlı Mücadele,
Gerilla Savaşı;
Askeri Bir İçerikten Önce
Esas Olarak Politik
Bir Temel Taşır!
Silahlı mücadeleyi, gerilla savaşını
salt askeri eylemlere indirgeyen hareketler; düşmanın ideolojik, politik,
psikolojik, askeri, çok yönlü saldırıları
karşısında kitlelerden kopmuş, halkın
umudu olmaktan uzaklaşmış, düşmanın planlarını bozamamış, giderek
reformistleşmiş ve uzlaşmışlardır.

TEK YOL DEVRİM!

Genel anlamda bu hareketler silahlı mücadeleyi yanlış kavramanın
da ötesinde silahlı mücadele anlayışını
yitirmiştir. Bu durum ‘90’lar sürecinde
artık “ülkede ve dünya konjonktüründe silahlı mücadelenin koşullarının
kalmadığı” şeklinde teorize edilmiştir.
Silahlı mücadelenin revaçta olduğu, dünya koşullarında (özellikle
1960-1980 yılları arası) sol sapma
fokocu anlayışlar da yaygındır.
Bu örgütlerde salt askeri bakış,
devrim stratejisi ve örgüt anlayışında
ifadesini bulmuştur. Kitleden, halktan
kopuk, devrimi bir avuç öncünün savaşı olarak gören, elitist anlayışlar,
düşmana karşı yaptıkları başarılı askeri operasyonlarla kitleleri peşlerinden sürükleyeceklerini, ayaklandıracaklarını düşünmüşler, stratejilerini bu temel üzerine oturtmuşlardır.
Oysa silahlı savaş; politik, ideolojik,
ekonomik, demokratik, çok yönlü bir
savaştır. Devrim her şeyden önce kitlelerin eseridir. Kitleleri kazanmayı,
savaşa katmayı, savaştırmayı esas almayan, buna hizmet etmeyen bir stratejinin başarı şansı olamaz.
Başarılı askeri operasyonlar başlangıçta göz kamaştırsa da, sempati
toplasa da düşmanın çok yönlü ve
artan saldırıları karşısında duraksamaya, gerilemeye, yozlaşmaya, uzlaşmaya ve bitip yok olmaya mahkumdur.
Dünyada ve ülkemizde böylesine
pek çok örnek vardır. Bir dönemin
gerilla hareketlerinden geriye bugün
bir şey kalmamıştır.
Ülkemizde ‘70’lerin ortalarından
sonra THKP-C, THKO, TKP/ML
kökenli pek çok siyasi hareket çıkmıştır. Parti-Cephe çizgisi hariç hemen
hiçbiri başlangıçtaki durumlarında
değillerdir.
Kürt milliyetçi hareketi de THKPC’den, Mahirler’den etkilenmiştir. Kürt
hareketi de silahlı mücadeleyi iktidar
bakış açısıyla ele almamıştır. Kürt hareketinin bu konudaki pratiğinin, Mahir
Çayan’ın yukarda çizdiği anlayışla
hiçbir ilgisi yoktur. Silahlı mücadeleyi
silahlı eylem yapmaya indirgemiştir.
Silahlı eylem asıl olarak oligarşiyi
“çözüm ve uzlaşma” masasına oturtmak için kullanılmıştır. Silahlar halk-
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ların kurtuluşu için değil; reformizmi
gizlemek için gündeme getirilmiştir.
Silahlı mücadele, diğer mücadele
biçimleri ile bir bütün içinde ele alınmamıştır. Kaba askeri bakış açısı ve
eylemler, her şeyin odağına oturmuştur.
Çokça silahlı eylemine rağmen
onca olanak, onca askeri güce sahip
olan Kürt hareketinin oligarşiyi sarsan
eylemleri yok denecek kadar azdır.
Uzlaşma ve reformizm eylem anlayışına yansımıştır.
Kürt halkını kendi yanında saflaştırırken Türk halkını adeta karşısına
almıştır. Milliyetçilik eylem anlayışına
yansımıştır.
Her şey gerilla ve dağdır adeta.
Şehirlerde mücadele, gerilla mücadelesi dışında ekonomik, demokratik
mücadele diye bir anlayış yok gibidir.
Silahlı mücadeleyi savunduğunu
söyleyen MKP, TKP/ML gibi hareketler de benzer durumdadır.
Silahlı mücadele ve eylemi, “varlığını kanıtlamanın” ifadesi olarak
kullanmanın ötesini geçmemiştir.
L. Amerika gerilla hareketlerinin
pek çoğunun durumu da aynıdır. Emperyalizm ve oligarşinin stratejisini
“askeri fetih değil sosyal kontrol”
üzerine kurduğu koşullarda iktidar
anlayışından uzak, savaşın politik
yanını gözardı eden, kaba askeri
bakış; düşmanın stratejisini boşa çıkaramamış, kitleleri savaşa katamamış
ve sonuçta uzlaşma ve düzeniçileşme
kaçınılmaz olmuştur.

5- Eylemlerde Politik
Yanın Temel Olması;
Askeri Yanın Olmadığı,
Önemsiz Olduğu
Anlamına Gelmez!
Her eylemin askeri hedefleri de
vardır ancak gözden kaçırılmaması
gereken esas; askeri hedefin ve vuruşun, politik amaç ve hedeflere göre
biçimlenmesi gerektiğidir.
Savaş, kendi gücünü koruyup düşmanın gücünü imha etmeden kazanılamaz. Bu, savaş gerçeğinin bir
yanıdır.
Bedel ödemeden savaşı kazanamazsınız. Bu da savaş gerçeğinin
başka bir yanıdır.

6

Düşmanı imha etmek için
kayıplar vermeniz olasıdır.
Elbette savaşmayan hiç kayıp vermez. Ancak savaşmayan da kazanamaz.
Askeri yanı temel alan
anlayış açısından başarı; düşmana çok kayıp verdirmek
kadar kayıp vermemek adına
kendini korumayı da beraberinde getirebilir.
Unutulmaması gereken
gerçek; askeri başarının politik başarıdan bağımsız ve
ayrı olmayacağıdır.

6- Her Devrimci
Eylemin
Tartışılacak ve
Tartıştırılacak
Yanı Öncelikle
Politik Yanıdır
Yani Amacı, Hedefi,
Verdiği Mesajlar,
Politik Niteliğidir!

Marksist-Leninistler, sınıfsız,
sömürüsüz bir ülke, bir dünya
kurmayı amaçlıyor, bunun için
savaşıyorlar.
Bunun için ölüyor, öldürüyorlar.
Düşman; sınıfsız, sömürüsüz bir
dünya kurulmasını engelleyen
emperyalizmdir, oligarşidir,
faşizmdir.
Yani burjuvazidir, tekellerdir,
onların uşaklarıdır, onların
koruyucu, kollayıcıları,
işbirlikçileridir.
Marksist-Leninistler halkın tüm
kesimlerini kucaklar.
Milliyet, mezhep, meslek vb.
ayrımı yapmaz.
Marksist-Leninistler için temel
ayrım ezenler-ezilenler,
sömürenler-sömürülenler,
emperyalizm-ezilen halklar ayrımı
vardır. İşte eylemlerine yön veren
bu anlayıştır.

Bundan dolayıdır ki düşman, eylemin politik yanını
hep gizlemeye çalışır. O olayın teknik yanlarını öne çıkartır.
Devrimci bir eylemin AMACINI,
NEDENİNİ özellikle gizler. Ya da
çarpıtır.
Çok gerilere gitmeye gerek yoktur.
Son bir yıllık süreçteki devrimci eylemler bunun örneklerini ortaya koymaktadır.
Dolmabahçe eyleminde, Taksim
eyleminde, Çağlayan Adliyesi ve Vatan Emniyet Müdürlüğü eylemlerinde
adalet savaşçıları Berkin için, adalet
istemek için sarayın kapılarına, düşmanın karargahlarına, polis noktalarına dayanmıştır. Bunun için kendilerini feda etmeyi göze almıştır. Kendini feda etmeyi göze alan bir savaşçıyı hiçbir gücün durduramayacağını; düşmanın gücünün göründüğü
kadar muktedir olmadığını, adalet
istemek için bedel ödemeyi göze almak gerektiğini göstermişlerdir.
“İstanbul polisi artık siyasi ölüdür”
dedik. Nitekim böyle de olmuştur.
Oysa bakın oligarşiye, basınına,

sözcülerine, iktidarına... “Silahları
çalışmadı”, “bombaları patlamadı”,
“hedeflerine ulaşamadı”, “eski moda
silahlar”, “can kaybına yol açamadan
etkisiz hale getirildiler” vb. diyerek
silahlı eylemin politik gücünü kırmaya, kitlelerdeki etkisini ve sempatisini düşürmeye çalışmıştır.
Devrimci eylemlerimizin politik
niteliği karşısında oligarşi; “taşeron
örgüt”, “dış mihrakların işi”, “yabancı
servislerin kullandığı örgüt” demagojilerine sarılır.
Yine adalet savaşçıları üzerinden
benzer demagojiler yapar: “hastaydı,
yaşlıydı”, “örgüt gözden çıkarmıştı”,
“cesaret hapı kullanıyordu” vb.
Kısacası provokasyon teorileriyle,
yalan ve demagojilerle gölgelemeye,
tartıştırmamaya çalıştığı devrimci
eylemin politik yanlarıdır; haklılığı,
amaç ve hedefleri, devrimci cüret ve
feda ruhudur...
-DEVAM EDECEK-

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

+ BİZ DİYORUZ Kİ;

SEÇİM ALDATMACASI, FAŞİZMİN
DEMOKRASİCİLİK OYUNUNUN
EN PESPAYE HALİDİR

+ Biz diyoruz ki:Emperyalizmin egemenliği altında olan hangi
parti olursa olsun halklara çare olamaz!

+ Biz diyoruz ki: Verilen sözlerin, vaatlerin hepsi yalandır.
Hiçbirinin birbirinden farkı yoktur. Hiçbiri bizim taleplerimizi
yerine getiremez!

+ Biz diyoruz ki:Çıkmışlar karşımıza umutlarımızı, inançlarımızı, din, mezhep farklılıklarımızı kullanıyorlar. Kimi İslamcı, kimi
‘sol’, kimi sağ, kimi milliyetçi, kimi muhafazakar, kimi liberal...
Çeşit çeşit maskeleri takıp yıllarca işsizlik, yoksulluk, zam, zulüm,
işkence bitecek dediler. Bu düzen durdukça HEPSİ YALAN!

+ Biz diyoruz ki: Oligarşinin parlamentosu halkın; açlık, yoksulluk, işsizlik, uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık, içki, kumar, ulaşım,
aydınlatma, park yeşil alan, eğitim, kültür, sanat, spor vb..
SORUNLARIN TEK BİR TANESİNE BİLE ÇÖZÜM BULAMAZ.
ÇÜNKÜ BU SORUNLARIN KAYNAĞI KENDİSİDİR!

+ Biz diyoruz ki: Seçim çare değil, tek çare devrimdir!
+ Biz diyoruz ki:Verilecek oyumuz yok, sorulacak hesabımız var.
+ Biz Diyoruz ki: Başka yolu yok! Birleşelim ve halkın iktidarı
için mücadele edelim! Kurtuluşumuz için tek yol devrim, tek yol
halkın iktidarıdır!

+ Biz diyoruz ki: Ne seçimler, ne yeni hükümetler, ne reform
demagojileri, ne katliamlar, ne darbeler, ne devlet terörü hiçbir şey
kurtuluş mücadelesini durduramaz!

+ Biz diyoruz ki: Bunlar yapamayacağımız, elde edemeyeceğimiz
şeyler değildir. İstersek yaparız. Çünkü biz milyonlarız, çünkü biz
bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Çünkü biz zulme karşı başkaldıran
Baba İshakların, Bedrettinlerin, Pir Sultanların soyundanız!
Çünkü biz, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşını kazanmış bir
halkın çocukları, torunlarıyız!

Seçim Sonuçlarına Neden Şaşırıyorsunuz?
Seçimlerle Faşizmi Yenemezsiniz! Seçimler Faşizmin Maskesidir!
“Tek Yol Seçim” Diyenler; Uzlaşmacılar ve Teslimiyetçilerdir!

Faşizmle Uzlaşmak Teslimiyettir!
Faşizmle Uzlaşılmaz, Savaşılır!

Tek Yol Devrim!
+ Seçimlere katılmak, faşizmin
seçim sistemini meşrulaştırmaktır. Ona güç vermektir. Kitlelerin
kandırılmasına ortak olmaktır.
Kitleleri, sandıktan halkın özgür
iradesinin çıkacağına inandırmaktır.
+Yeni sömürge bir ülkede
emperyalist sömürüye ve işbirlikçi
oligarşinin iktidarına son vermeden, ne demokratik bir seçim olur,
ne de demokratik bir yönetim iş
başına gelebilir.
+Sandık demokrasi ise; bu
ülkede, 70 yılı aşkındır seçim
yapılıyor, ortalama 3 yılda bir
hükümetler değişmiş. neden
demokrasi yok o zaman?
+Parlamento ve seçimler,
faşizmin demokrasicilik oyununun
bir parçasıdır. Seçimler, kitleleri
uyutmak için bir oyun ve aldatmacadır.
+Devrimcilerin görevi; bu
çarkı kırmak, kitleleri düzenin
parlamentosundan ve partilerinden koparmak ve onları başka bir
alternatifin varlığına ikna etmektir.
+Oligarşinin parlamentosunun
karşısına ‘HALK MECLİSLERİ’ni
koyuyoruz. Oligarşinin iktidarının
karşısına ‘HALKIN İKTİDARI’nı
koyuyoruz.
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7 Haziran seçimlerinin üzerinden
henüz beş ay geçmişti ki; Türkiye halklarına 70 yıldır oynanan demokrasicilik
oyununun bir yenisi daha dayatıldı. 1
Kasım genel seçimleri AKP’nin, oyların
yaklaşık yarısını alarak, yine birinci
parti olarak çıkmasıyla sonuçlandı.
AKP, tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu sağladı.
Faşizmle yönetilen bizim gibi ülkelerde genel olarak seçimler, düzeni
temelden sarsmayan, düzenin bekası
için sarsılan dengeleri yenileyen, yeni
dengeler kuran, halkın birikmiş tepkilerini etkisizleştiren, emperyalistlerin
ve oligarşinin manevralarıdır.
7 Haziran’ın sonuçlarını değiştirmek
için yapılan 1 Kasım seçimleri de bu
perspektifle ele alınmalıdır. Düzen ve
düzen partileri açısından büyük değişim
ifade eden bir durum yoktur. Halkların
yararına değişen hiçbir şey yoktur.
Sandıktan 14 yıldır iktidarda olan halk
düşmanı AKP faşizmi çıkmıştır. Faşizm
kriz demektir. Faşizm baskı ve zulüm
demektir. Halkımızı bekleyen işsizlik,
yoksulluk ve yeni katliamlardır.
Genel olarak söylemek gerekirse; düzen muhalefeti olma rolünü oynamaya
çalışan CHP, bu seçimlerde önemsiz bir
oy artışı göstermiş; fakat bu CHP’nin
zaten etkisiz, silik olan statüsünde bir
değişiklik yaratmamıştır.
HDP, 7 Haziran seçimlerine göre 1
milyon oy, 21 milletvekili kaybetmiş,
bir önceki seçime göre zorlanarak barajı
aşmıştır.
Oligarşi ve emperyalizm; MHP’ye
yükledikleri misyonu ve beklentileri
AKP fazlasıyla yerine getirdiği için,
bu dönem MHP’nin altını boşaltmıştır.
Faşizm, emperyalizm ve halk gerçeğinden uzak olan, sandıktan demokrasi çıkacağı hayallerine kapılan, par-

lamentoya umut bağlayan hemen her
kesimde, seçim sonuçları ve özellikle
de AKP’nin % 50’lere yaklaşan oy alması, büyük bir şaşkınlık yaratmıştır.
Oysa çıkan sonuçlarda şaşırılacak bir
durum yoktur.
Elbette her olay ve olgunun toplumsal, siyasal ve sosyolojik bir açıklaması vardır. AKP’nin birinci parti
olarak çıkmasının da öyle.
Seçim sonuçlarını belirleyen nedenlerin bir yanı, kitlelerin örgütsüzlüğü
ve alternatifsizliğidir. Devrimci alternatifin kitleleri kucaklayamamasıdır.
Halka düzen dışı alternatiflerin varlığı
gösterildiğinde ve benimsetildiğinde,
kitleler devrim saflarına akacaktır.
Diğer bir yanı ise; emperyalizm ve
işbirlikçi oligarşinin sermayesinin güvenliği için, AKP dışında başka alternatif
yaratamamasıdır. Bunun için sandıktan
çıkan tekrar AKP olmuştur.

Sandıktan, Seçimden,
Demokratik Çözüm
Bekleyen Politikalar
İflas Etmiştir!
1 Kasım seçim sonuçları, faşizmle
yönetilen yeni sömürge bir ülkede, seçimle iktidarı alma konusunda kimin
doğru, kimin yanlış tespit ve değerlendirmeler yaptığını açıkça ortaya çıkarmıştır. Devrimcilerin politikaları ve
tespitleri doğrulanmış, Kürt milliyetçi
hareketin ve etrafında topladığı solun
parlamenter yolu gösteren politikaları
ise iflas etmiştir.
AKP’nin seçim başarısı, AKP karşıtı
burjuva medyada “canlı bombalar, şehitler, beyaz Toros tehditleri, ekonomik
kriz endişesi seçmendeki algıyı değiştirdi” şeklinde yorumlanırken, Kürt
milliyetçilerin çizgisindeki medya da

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

“1 Kasım darbesi” , “Darbe koşullarında seçim”, “Askeri abluka,
baskı, hile usulsüzlük ve gözaltılar
altında seçim”, “Saray ve AKP, kanla,
provokasyonla, şantajla oylarını arttırdı” şeklinde değerlendirildi. Genel
olarak sol da buna paralel değerlendirmeler yaptı.
Burjuva medyanın, Kürt milliyetçilerinin ve solun seçim süreci
için yukarıda ifade ettiği baskı ve
zulüm tablosu gerçektir. Seçim, halka
karşı açılmış bir savaş ortamında yapılmıştır. Bu tablo faşizmin tablosudur. Baskının, terörün, tehditlerin ve
buna paralel olarak, yalanların, vaatlerin seçim sonuçlarında, AKP’nin
kazanmasında elbette ki payı vardır.
Ancak seçim sonuçlarını belirlediği
söylenen bu koşullar, 1 Kasım günü
oluşmuş değildir.
AKP, 14 yıldır halka karşı terör
uyguluyor. 7 Haziran seçimlerinin
ardından, son beş ay içinde bu terör
daha da artmıştır. Seçime katılan bütün partiler bu gerçeği görerek, bilerek
ve kabul ederek seçime girdiler. Bu
koşullar altında bile sandıktan halkın
özgür iradesinin, demokrasinin çıkacağına inandılar. Burjuva meşruiyetine güvendiler. Faşizmden demokrasi beklediler. Bu nedenle, başta
Kürt milliyetçi hareketin ve solun
büyük bir kesiminin ittifakı olan
HDP’nin sonuçlardan ve seçimin yapılış koşullarından şikayet etmeye
hakkı yoktur.
Kimse şimdi “sandıktan demokrasi çıkacağına biz de inanmıyorduk”
demesin, “seçimlerin baskı, tehdit,
kuşatma, gözdağı tehditleri altında
yapılacağını biliyorduk” demesin.
Biliyorsanız neden faşizmin seçim
aldatmasına alet oldunuz o zaman?
Seçimlere katılmak faşizmin seçim
sistemini meşrulaştırmaktır. Ona güç
vermektir. Kitlelerin kandırılmasına
ortak olmaktır. Kitleleri sandıktan
halkın özgür iradesinin çıkacağına
inandırmaktır.
Siz bunu yaptınız. Milyonlara
umut ve çare olarak sundunuz, hala
da sunmaya devam ediyorsunuz. Bu
nedenle, seçimlerde istediğiniz sonucu
elde edemeyince söylediklerinizin
hükmü yoktur. Seçime katılmakla

eleştiri, söz hakkınızı kaybettiniz.
AKP, tek başına iktidar olamadığı,
koalisyonu zorunlu kılan 7 Haziran
seçim sonuçlarını kabul etmedi ve 1
Kasım seçimlerini dayattı. Ve hemen
ardından ağırlıklı olarak Kürdistan’da
saldırı üstüne saldırılar yapıp, şehirleri
kuşatıp, günlerce sokağa çıkma yasakları koydu. Çok daha ileri giderek
kitle katliamlarına başvurdu.
Bütün bunlara karşı HDP’nin sözlü
nutuklar, ağız dalaşı dışında yaptığı
hiçbir şey yoktur. Sembolik denebilecek anma ve protestolar dışında hiç
birşey yapmamıştır. Her şeyini seçime
endeksleyen ve tüm güçleriyle seçim
çağrısı yapan HDP, seçim iptal olmasın diye, katliamların hesabını sormak yerine, sürekli geri adım atmıştır.
“Halkımızı koruduk” gerekçesinin arkasına sığınarak meydanlara çıkmamış,
miting yapmamıştır.
2 Kasım günü, 1 Kasım için “darbe” demesi de ayrıca bir komedidir.
Madem 1 Kasım darbedir, o halde
bu darbenin oluşum sürecine neden
ortak oldunuz?

Sandık Demokrasi ise;
70 Yılı Aşkındır
Seçim Yapılıyor,
Ortalama 3 Yılda
Hükümetler Değişmiş...
Neden Demokrasi Yok?
Yeni sömürge bir ülkede emperyalist sömürüye ve işbirlikçi oligarşinin iktidarına son vermeden ne demokratik bir seçim olur, ne de demokratik bir yönetim iş başına gelebilir.
70 yılı aşkındır seçim yapılıyor,
ortalama 2,5-3 yılda bir hükümetler
değişiyor ülkemizde. Bu kadar çok
seçim ve hükümet değişikliği; Türkiye
demokratik bir ülke olduğu için mi
yapıldı? Tam tersine, yeni sömürge
olduğu, faşizmle yönetildiği ve hem
siyasi, hem ekonomik kriz yaşadığı
için, yönetemediği için yapıldı. Eğer
sandık, seçim çözüm olsaydı, en demokratik ülkelerden biri olmamız
gerekirdi. Seçim mekanizması bizim
gibi faşizmle yönetilen ülkelerde demokrasicilik oyununun bir parçasıdır
ve hiçbir zaman sistemin ve iktidarın

TEK YOL DEVRİM!

faşist niteliğini değiştirecek bir sonuç
yaratamaz.

Parlamenter Hayaller
Çökmüştür!
Halkın Kurtuluşu
Devrimdedir!
Lenin’in, burjuva parlamentarizmi
ve seçimler için; “Belirli bir süre
için parlamentoda halkı, yönetici sınıfın hangi bölümünün ayaklar altına
alacağına, ezeceğine karar vermektir” sözleri ve “En demokratik cumhuriyetlerde bile bu böyledir” deyiş;
ülkemiz gerçeğini de en net ifade
eden tespitlerden biridir.
Parlamento ve seçimler, faşizmin
demokrasicilik oyununun bir parçasıdır. Seçimler, kitleleri uyutmak için
bir oyun ve aldatmacadır. Faşizmin
baskıcı, işkenceci, şoven, bağnaz ve
kanlı yüzünü gizlemek için örtülen
şaldır. Oligarşik yönetimin meşruiyetini tazelemeye, krizine geçici çözümler bulmasına hizmet eder. Ülkemizde faşizm koşulları altında yapılan tüm seçimlerin rolü neyse, 1
Kasım seçimlerinin rolü de öyle olmuştur. Devrimcilerin görevi bu çarkı
kırmak, kitleleri düzenin parlamentosundan ve partilerinden koparmak
ve onları başka bir alternatifin varlığına ikna etmektir.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

Devrimciler
“Çare Seçim Değil
Devrim!”
“Tek Seçenek Bağımsız,
Demokratik Bir Ülke”
Diyorlar!
Devrimciler, seçimleri; halkın
bu düzenden, parlamentodan, sandıktan umudu kesmesi yönünde propaganda ve eğitim biçiminde kullanırken, seçim sonuçlarını da, devrim
için açığa çıkan dinamikler açısından,
halkın karşı karşıya olduğu alternatifler ve alternatifsizlikler açısından
değerlendirmek durumundadırlar.
Biz AKP’nin aldığı oylarda, tek
başına iktidar oluşunda, seçimlerin
çare olmadığını, tek çarenin bağımsız,
demokratik bir ülke için faşizme
karşı mücadeleyi yükseltmek gerek-

9

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015
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tiğini görüyoruz. Biz, seçim sonuçlarından, devrim iddiamızı ve kitleleri
örgütlemenin zorunluluğunu görüyoruz. Biz, tek çarenin devrim olduğu
gerçeğini görüyoruz.
Halklarımızı alternatifsiz bırakmayacağız! Mücadeleyi yükselteceğiz! Kitleleri örgütleyeceğiz!
Devrimimizi büyüteceğiz! Seçimin
öncesiyle, sonrasıyla, bizim omuzlamamız gereken görev budur.
Kürt milliyetçileriyle, küçük burjuva
aydınlarıyla, reformist ve oportünist
sol ile Marksist-Leninistler arasındaki
temel farklardan biri budur.

muhasebeye başladıklarını söyleseler
de, her şeye rağmen barajı aşarak
seçimden başarılı çıktıklarını söylüyorlar. Özgür Politika gazetesi oy
kaybını “Kürdistanlılar HDP’yi baraj
üstünde tutarken, Türkiye’nin milliyetçi, dinci çoğunluğu AKP’yi tek
başına iktidar yaptı” şeklinde açıklıyor; ama HDP’nin Kürdistan’dan da
1 milyon gibi büyük oranda oy kaybetmesinin açıklamasını yapmıyor.

HDP ve Sol, Seçime
Yükledikleri Büyük
Misyonun Altında Kaldı!

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ,
oylarının düşüş nedenini kendi dışlarındaki nedenlere bağlayarak izah ettiler. Demirtaş; “Ortada özgür, adil,
eşit bir seçim yok. Biz kızılca kıyametin
içinde kampanya üretmeden yüzde
11’e yakın oy aldık. ... Evet, 1 milyon
oy kaybettik; ama biz bütün bu katliam
politikalarına karşı, faşizme karşı
dimdik durmayı başarmış bir partiyiz.”derken, Figen Yüksekdağ da şunları söylüyordu; “…5 aylık süre içinde
yaşanan çatışma ve katliamlar sonucunda 258 sivil yurttaşımız yaşamını
kaybetti. 33’ü çocuktu. Ankara Katliamı’nda 100’ün üzerinde sivil yurttaşımız yaşamını yitirdi. Bu süre içinde
500’e yakın parti üye ve yöneticimiz
tutuklandı. 190 parti binamız basıldı,
yakıldı ve insanlarımız linç saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. 5 aylık süreç
çok olağandışı ve eşitsizlik, adaletsizlik
koşullarında oldu” diyordu.
Yüksekdağ’ın, anlattığı bu tabloya
rağmen, sözlerini “İnadına barış” diyerek bitirmesi, içinde bulundukları
çarpıklığı da gösteriyordu. Her biri
hesap sormayı gerektiren bu saldırıların ardından “barış”tan söz etmenin
zerre kadar bir sınıf kini taşımadığını
gösteriyor. Sınıf kini pusuladır. Sınıf
kini olmayanlar yoldan saparlar.
Saptıkları içindir ki; halkların kanıyla, canıyla, alın teriyle beslenen
düzenin parlamentosunda çözüm peşine düşmüşlerdir.
Demirtaş’ın da, Yüksekdağ’ın da
değerlendirmelerinde kendi adlarına
bir muhasebe, bir özeleştiri yoktur.
Bütün sorunların kendi dışlarındaki

1 Kasım seçim sonuçlarını doğru
değerlendirebilmek, her şeyden önce
ülkemizdeki faşizmi doğru anlayıp
tanımlayabilmekle mümkündür. Faşizm ve bu faşist yapı içinde düzen
partilerinin rolleri doğru kavranmadığında, şu veya bu partinin iktidar
olmasına olumlu veya olumsuz yönde
abartılı roller yüklenmesi kaçınılmaz
hale gelir ki, bu doğru politikalar
belirlenmesinin önünde engel teşkil
eder. Nihayetinde Kürt milliyetçilerinde de böyle olmuştur.
Seçimlerde veya genel olarak,
başarı veya başarısızlık, öne konulan
hedef ölçü alınarak saptanır. Büyük
koalisyon hayalleri kuran HDP açısından; hedefin ortaya çıkan sonuç
olmadığı herkes tarafından biliniyor.
KCK yöneticileri, PKK yöneticileri
de başta olmak kaydıyla; Kürt milliyetçileri ve peşine takılan solun bir
kesimi, seçimlere öyle büyük misyonlar yüklediler ki, öyle büyük tespitler yaptılar ki seçim sonrası bunların altında kaldılar.
Bu durumu basit bir taktiksel
yanılgı olarak görmek mümkün
değildir. İdeolojik ve politik olarak
savruluş, düzene dönme konusundaki ısrar ve istek, faşizm gerçeğini
unutmakla doğrudan ilgilidir.
Son seçimlere büyük umutlar bağlayan HDP, 7 Haziran’a göre, 1 milyon civarında oy ve 21 vekilini kaybetti. Kürdistan'da %10, Türkiye genelinde %16 oy kaybı konusunda

Faşizmin Olduğu Bir
Ülkede; Eşit, Adil ve
Özgür Bir Seçim Olmaz

nedenlerden kaynaklandığını söylüyorlar. Faşizmin parlamentosundan
umut hala kesilmemiştir. Tam tersine,
barış, uzlaşma ve parlamentoya öyle
bir kilitlenmişler ki, daha şimdiden
2019 seçimlerine “daha güçlü”, “daha
kararlı” hazırlanacaklarını açıklıyorlar.
AKP faşizminin, milletvekilliği,
üstünlüğü altındaki parlamentoda özgürlük, barış ve çözüm konusunda
ilkeli duruş içinde mücadeleye devam
edeceklerini söylüyorlar. AKP’ye,
Erdoğan’a yağıp gürleyen, “seni başkan
yaptırmayacağız!” diyen HDP sözcüleri, seçimin hemen ardından çark etmeye başladılar. Müzakerelerin devam
etmesini isteyen, başkanlık sistemi
dahil her şeyi tartışabileceklerini söyleyen açıklamalar yaptılar. AKP faşizminin yanıtı ise kesin ve netti; “Müzakerelerin devam etmesi için silahları
gömeceksiniz!”

Sonuç olarak;
-1 Kasım seçim sonuçları; bir kez
daha devrimcileri doğrulamıştır! Parlamenter yolla demokrasi hayali kuranların, düzenin meşruluğuna sığınanların yanlışlığını göstermiştir!
- Bir kez daha “Faşizmle uzlaşılmaz, barışılmaz, savaşılır” gerçeğini
kanıtlamıştır.
-Tek seçeneğin bağımsız, demokratik Türkiye mücadelesini büyütmek olduğunu göstermiştir.
-Solun, Kürt milliyetçilerinin bu
seçimlerden çıkartacağı pek çok ders
ve sonuç vardır elbette; ama en önemlisi, faşizmle yönetilen bir ülkede sandığın çözüm olmayacağı, tek çarenin
devrim olduğu gerçeğini görmesidir.
-Sonuçlara şaşırmayın! Biz şaşırmadık! Çünkü, emperyalizm ve
oligarşi seçeneksizdir! AKP dışında
bir alternatif yaratamamıştır henüz.
Alternatif devrimcilerin ellerindedir.
Tek seçenek devrimdir.
-Oligarşinin parlamentosunun karşısına ‘HALK MECLİSLERİ’ni koyuyoruz. Oligarşinin iktidarının karşısına ‘HALKIN İKTİDARI’nı koyuyoruz. Halkın İktidarı seçimlerle
değil, halkın savaşıyla kurulur!
-Düzenin meclislerinde halkın sorunlarına çözüm yok! Halk Meclisleri’nde örgütlenelim!..

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

1 MAYIS

ALTINŞEHİR

ARMUTLU

AKP İktidarı ve Onun Maşalarından

Hesap Sormaya Devam Edeceğiz!
Halk Çocuklarını Katledenlere Rahat Uyku Yok!
Cephe Milisleri, AKP seçim bürolarına yönelik eylemleriyle seçimin
çare olmadığını anlatıp, AKP'nin
katliamcı, baskıcı ve sömürücü politikalarını teşhir ettiler.

Bağcılar: Cepheliler, Yenimahalle
1. Sokak’ta bulunan AKP seçim bürosuna yönelik eylem yaptı. 24
Ekim’de saat 23.30 sıralarında büro
önüne giden Cephe Milisleri, ellerindeki molotofları büroya attılar.
Çok işlek bir yerde ve karakola çok
yakın mesafede yapılan eylem, cüretin
somut bir ifadesiydi. Cephe Milisleri
eylemi, seçime az bir zaman kala
katliamcı yüzünü iyice gösteren
AKP’yi teşhir etmek ve Ankara Katliamı’nın, Dilek Doğan’ın hesabını
sormak için gerçekleştirdi. Eylemde
3 adet molotof peş peşe büronun
camlarına atıldı. AKP’nin katil polisleri eylemden yarım saat sonra sokaklara çıkıp muhbirlik yapması için
halka gözdağı vermeye çalıştılar. Ancak sonuç alamadılar.

Bağcılar Demirkapı AKP
Seçim İrtibat Bürosu
Cephe Milisleri
Tarafından Tahrip
Edildi..
31 Ekim, saat 21.20 sularında
Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde
bulunan halk düşmanı AKP’nin seçim
irtibat bürosu Cephe Milisleri tara-

dinasyon merkezine silahlı eylem
düzenledi.
Cephe Milisleri: “AKP hükümeti
Biz Size Kefen Giydireceğiz!
yönetememe krizi içerisinde can çekişirken, halka karşı saldırılarını da
Siz Bizi En Güzel Yerimizden,
her geçen gün daha fazla pervasızDilek’imizden Vurdunuz
laştırarak arttırıyor… Faşist AKP
tüm halka karşı savaş açmıştır. Ülke
Biz de Sizi En Güvenlikli Yerlerinizde genelinde yaşanan her türlü zulüm
ve baskı uygulamaları, katliam ve
En Büyük Saraylarınızda Vuracağız!
saldırılar bu savaşın bir parçasıdır.
Dilek Doğan’ın katledilmesi de
fından molotoflanarak bombalandı.
AKP’nin
halka karşı açtığı savaşın
Cephe Milisleri, eylemi AKP’nin
bir parçasıdır. Dilek Doğan AKP’nin
katil polislerinin katlettiği Dilek Dofaşist polislerine, devlet terörüne boyun
ğan ve Ankara’da 10 Ekim’de katleeğmediği ve tavır aldığı için katledildilen 102 insanın hesabını sormak
miştir. Bu yüzdendir ki faşist AKP’nin
için yaptığını açıkladı. Açıklamada:
boyun eğdirme politikaları başarılı
“AKP’nin katil polisleri korkularını
olamıyor. Halkımız, faşizme tavır
gidermek için halk çocuklarını katalıyor. Biz Cephe milisleri olarak Oklediyor. Halk çocuklarını katletmek
meydanı Çeşme Durağı bölgesinde
serbestse; halk düşmanlarını cezabulunan AKP seçim ve kordinasyon
landırmak onurdur, adalettir. Katletmerkezine silahlı eylem düzenledik.
tiğiniz insanlarımızın hesabını misAKP seçim ve kordinasyon merkezi
liyle soracağız. Hiçbir halk çocuğunun
milis savaşçılarımız tarafından yaylım
kanı yerde kalmayacak. AKP iktidarı
ateşine alındı. Faşist AKP’den hesap
ve onun maşalarından hesap sormaya
sormaya devam edeceğiz. Katledilen
devam edeceğiz” denildi.
halk çocuklarının hesabını sormaya
devam edeceğiz. AKP’nin katil polisleri
Okmeydanı bölgesinde devriye geOkmeydanı: Halkın
zerken artık çelik yelek giyiyor ve
Adaletini Her An
yanlarında kalkan bulunduruyor. Bu,
Ensenizde
halk düşmanlarının halkın devrimci
Hissedeceksiniz!
şiddetinden, Halkın Adaletinden korkusunun bir itirafıdır. Dilek Doğan’ın
Cephe Milisleri 28 Ekim saat
Hesabını Sorduk Soracağız!” açıkla11.00’da Okmeydanı Çeşme Durağı
masında bulundu.
bölgesinde bulunan AKP seçim koor-

Siz Galoş Giydemediniz Ama
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Cephe milislerinin 28 Ekim'de
AKP seçim ve koordinasyon merkezine yaptığı eylemden sonra, sivil
faşistler ve AKP’nin katil polisleri
Okmeydanı Ağaçlaraltı bölgesinde
Liseli Dev-Genç’lilere çivili sopalarla saldırarak üzerlerine ateş açtı.
Bir Liseli Dev-Genç’li işkence ile
gözaltına alındı. Okmeydanı Cephe
Milisleri: “AKP’nin köpekliğini yapan polisleri ve sivil faşistleri uyarıyoruz! Halkımıza ve Liseli DevGenç’lilere saldırmaktan vazgeçin”
uyarısında bulundu.

saldırısından kafasını kaldıramayan
katiller karakolun önündeki TOMA’yı korumak için bir hamle dahi
yapamadan TOMA, molotof ve yangın bombasıyla vuruldu. Cephe Milislerinin bu saldırısının ardından
bir saldırı da karakol önüne çıkan
akreplere yönelik oldu. Akrepler
Cephe Milisleri tarafından hedef
alındı. Cephe Milisleri, Dilek Doğan'nın hesabını soracaklarını, karakolu katillere mezar edeceklerini
haykırdılar.

Armutlu Cephe Milisleri:
Halkımızı Taciz
Etmekten Vazgeçin!

şehit haberi gelince Cepheliler Sokullu
Caddesi’ni kapatarak Dilek Doğan’ın
hesabını soracaklarını söyleyerek Dilek
Doğan’ı sahiplenmeye çağırdılar. 10
dakika boyunca sloganlarla, ajitasyonlarla caddeyi kapatan Cepheliler
havaya 3 el ateş ederek eylemi iradi
bir şekilde bitirdiler. Cepheliler caddedeyken gelemeyen katiller eylem
bittikten yarım saat sonra akreplerle
akşam saatlerinde, mahalleyi abluka
altına alarak mahalleye girdi. Katil
sürüleri taşlarla mahalleden kovuldular.
Bir sonraki gün Cepheliler Sokullu
Caddesi'ne bomba süslü pankart astılar.
Pankartta “Dilek Doğan’ın Hesabını
Soracağız / DHKC” yazıyordu. Pankart asılarken Cepheliler sloganlarla,
molotoflarla Dilek Doğan’ın hesabını
soracaklarını söyleyerek eylemi iradi
olarak bitirdiler. Eylemden sonra mahalleyi akreplerle, TOMA’larla, özel
tim araçlarıyla abluka altına alan katiller sürüsü caddeden kimseyi geçirmedi. Polisler bomba imha ekibi getirerek paketi patlattıktan sonra bağlı
olan pankartın ipini keserek pankartı
aldılar.

Armutlu’da halk düşmanları mahallede terör estirmeye devam ediyor,
Cephe Milisleri de bunun hesabını
sormaya devam ediyor. Armutlu
Cephe Milisleri: “Katil polisler mahallemizden defolup gidene kadar,
mahallemizde dolaşan her polis aracını hedef alıp cezalarını vereceğiz.
Halk düşmanları 29 ve 31 Ekim
günleri mahallemizde zırhlı araçlarıyla dolaşırken, araçları molotoflarla
tahrip edildi. 31 Ekim Cumartesi
günü saat 20.30 sıralarında U2 adlı
zırhlı polis aracının içindeki bir halk
düşmanı, atılan molotofla birlikte
alev aldı ve aracından kendini dışarı
zor attı. Aynı gün milislerimiz üç
defa geçişleri sırasında molotoflarla
akrepleri vurup güvenli bir şekilde
geri çekildiler” açıklaması yaptı.

Dilek Doğan'ın
Katillerinden Hesap
Sorduk Sormaya da
Devam Edeceğiz...
Milisler, ajitasyon ve sloganlarla
Dilek Doğan’ın katledilmesinin bedelini ödeteceklerini, hesap sormaya
devam edeceklerini eylemleriyle
haykırdılar. İşte onlardan bazıları:

Armutlu:

Armutlu Cephe Milisleri 28 Ekim'de 21.30 sularında,
önce havai fişeklerle karakolun bahçesinde bekleyen polisleri vurmaya
başladılar. Çift taraflı havai fişek

12

BAHÇELİEVLER

Çayan: Dilek Doğan'ın 25 Ekim'de

BURSA

OKMEYDANI

OKMEYDANI

Bahçelievler: İstanbul Bahçelievler’de, 28 Ekim’de saat 21.00 sıralarında Cepheliler, Yenibosna Pazar
Yolunu molotoflarla trafiğe kapatıp
yaktılar. 15 dakika boyunca ajitasyon
çekerek katil polislerin gelmesini
beklediler. Eylem sırasında “Dilek
Doğan Ölümsüzdür”, “Dilek’in Hesabını Soracağız”, “Umudun Adı
DHKP-C”, “Katillerden Hesabı
DHKC Soracak” sloganlarını atarak
eylemi iradi olarak bitirdiler.

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Bugün AKP’ye Atıp Tutarken Dahi AKP İle Koalisyon Seçeneğini
Canlı Tutan Bir Anlayış, Yarın AKP ile Kol Kola Yürüyecektir!

Kürt Halkının Katilleriyle
Kürt Sorununu Çözemezsiniz!
1 Kasım seçimleri de geldi ve
geçti. AKP, HDP ve CHP gibi partilere
karşı yürüttüğü iktidar savaşını bir
kez daha kazandı. Seçimler öncesinde
yaşanan söz düelloları ise izler bırakarak geride kaldı. İzler esas olarak;
bir anlayışı ortaya koyması ve bu
anlayışın içinde bulunduğu açmazı
sergilemesi yanıyla önemlidir. Bu
anlayış milliyetçiliktir. Kürt küçük
burjuvazisinin kendi gücüne güvensiz ve sürekli savrulan, açmazdan açmaza sürüklenen halidir izlerin ortaya çıkardığı.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta
içinde Başbakan Ahmet Davutoğlu
ile PYD üzerinden giriştiği söz düellosu ile başlayalım.
Rojava’da PYD yönetiminin oluşturduğu yapıyı kabul etmeyeceğini
her fırsatta dile getiren ve saldırgan
bir tutum alan AKP’nin bu konuda
seçim öncesi söyledikleri gündem
oldu. Davutoğlu şunları söylüyordu:
"Biz ABD'ye de Rusya'ya da söyledik. 'Fırat'ın Kuzeyi'ne PYD de
geçmeyecek' dedik ve PYD'yi iki kez
vurduk" (27 Ekim 2015, BBC Türkçe)
Söz konusu haber YPG tarafından
da doğrulanmaktadır. Ve dahası Özgür
Gündem’de yer alan 3 Kasım tarihli
haberlere göre, 24 Ekim’den bu yana
TSK tarafından, Rojava’daki YPG
mevzilerine yönelik saldırı sayısı
7’ye çıkmıştır.
Davutoğlu’nun sözleri üzerine
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş esti gürledi. Bölgenin Kürdistan olduğundan tutalımda, Davutoğlu’nun oraya hiçbir şekilde müdahele edemeyeceği gibi bir dolu
sözler etti:
"Orası Kürt halkının, toprağı da

Kürdistan'dır. Zoruna mı gitti? Kaç
yıldır DAİŞ orada, bir vurma olmadı.
Kime güvenerek yapıyorsun? 'Bizden
habersiz kuş uçmaz' diyorlar. Kuş
uçuyor. Sen hiçbir şey bilmiyorsun.
"Kürt halkı kimi öncü görüyorsa
sen ona saygı duyacaksın devlet olarak.
Federe Kürdistan için de yıllarca aynı

Kürdistan’da Kürt halkının
kaderini ne PKK ne de AKP
belirleyecektir. Kürt halkı kendi
kaderini devrimle, savaşarak
ve diğer halklarla birleşerek
kendisi belirleyecektir.
Seçimlerden başka bir çıkar
yolu olmayan, düzene yerleşmek
için can atan ve kıblesi emperyalizm olanların Kürt halkının
kurtuluşuna dair yapacakları
hiçbir şey yoktur.
teraneleri okudular. Şimdi
ala renginin altında iş anlaşmaları
imzalıyorlar. Kürdistan bayrağı olan
antetli kağıdı imzalıyorlar. Onların siyaseti de böyle olur. 10 milyon dolar
tek taraflı anlaşma yapıyorlar. Türkiye
böyle ayakta duruyor.
"DAİŞ Cerablus'ta niye vurmuyorsunuz? DAİŞ'e daha terör örgütü
diyemediniz. PYD'ye çıkmış terör örgütü diyorsunuz. Yok Fırat'ın diğer
yakasına geçemezmiş. Geçecek. Davutoğlu bak, YPG Fırat'ın ötesine
geçecek ve sen de suyun bu tarafından
mal mal bakacaksın." diyor, aynı
konuşmanın bir yerinde de şunları
belirtiyor:
"Senin aklın ve o stajyerinin aklını
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da üst üste koysan bizim aklımız
kadar etmez. Bitti artık, geçti o günler.
Bizsiz buralarda siyaset yapamazsınız. Şimdi güçlü bir şekilde ayağımızın üzerinde duruyoruz. Buna
tahammülleri yok." (29.10.2015,
DİHA)
Evet, gerçekten de Demirtaş oldukça yüksek perdeden sözler ediyor. Keza seçim öncesi söylenen
bu sözlerini AKP’ye ilişkin birçok
değerlendirme ve suçlamayla birlikte söylüyor.
“Bizsiz buralarda siyaset yapamazsın” diyor Demirtaş. Kürdistan’dan söz ediyor, PYD’ye açık
destek ifade ediyor, Kürdistan bayrağının Güney Kürdistan’da nasıl
kabul edildiğini söylüyor.
Demirtaş’ın bu kadar güçlü söylemlerini kendine güven olarak algılamak mümkün değil. Gerek siyaset
konusunda söyledikleri ve gerekse
de PYD’ye ve Kürdistan’a ilişkin
esip gürlemesinde kendi gücüne dayanmamaktadır.
Siyaset konusunda söylediklerine
inanmak için 7 Haziran seçimlerine
bakmak yeterlidir. Bu seçimleri AKP
tek bir hamlede çöpe çevirdi ve 1
Kasım seçimlerini dayattı. Buna karşı
HDP’nin yaptığı hiçbir şey yoktur.
Dahası AKP saldırı üstüne saldırılar
yapıp kitle katliamlarına başvurduğu
noktada dahi hem onunla yaptığı
seçim yarışından vazgeçmemiş ve
hem de seçimler için yapması gereken mitingleri dahi yapmayarak
meydanı tümüyle AKP’ye terk etmiştir.
Dolayısıyla Demirtaş’ın söylediklerinin
hükmü emperyalizm ve oligarşinin
icazet sınırlarıyla belirlenmektedir.
Emperyalistlerin gücüne yaslanarak
esip gürlemektedir Demirtaş. Halka
yaslanmamaktadır. Halka yaslansaydı
halkın bedel ödemekten korkmadan
çıktığı sokakları terk etmezdi. Halkla
birlikte sokakları AKP’ye dar etmeye
çalışırdı.
Hal böyleyken “bizsiz siyaset yapamazsınız” sözünün kendi gücüyle
söylenmiş bir söz olduğunu söylemek
mümkün değildir.
Öte yandan gerek Güney Kürdistanın ve gerekse de Rojava’nın
durumu da ortadadır. Her iki tarafta
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da emperyalizme rağmen güç olunamadığı gibi emperyalizme rağmen
hiçbir şey de yapılamamaktadır. Ve
her iki bölgede emperyalizmin icazeti, denetimi ve yönlendirilmesiyle
kurulmuş olan bölgelerdir ki, Demirtaş da bunu çok iyi bilmektedir.
“Alarenginin altında” diyerek
Kürdistan bayrağına atıf yaparken
bu bayrağın kimin icazeti altında
bulunduğunu ve emperyalistlere tam
olarak bağımlı olan, bayraktan başka
iradesi bulunmayan bir Kürdistan’dan
söz ettiğini de gayet iyi bilmektedir.
Öyle ki Güneyin en güçlü partisi ve
yöneticisi durumundaki KDP’nin
yaklaşımları, tavırları bilinmektedir.
“Bağımsız Kürdistan” sözünü
ABD’den zılgıtı yiyince hemen terk
ettiğini unutmamak gerekir.
KDP bölgede emperyalizme yaslanarak güç olmaya çalışırken Kuzeyin Kürtlerine politik önderlik etmeye çalışan Kürt milliyetçiliğinin
durumu da farklı değildir. Onlar da
aynı şekilde emperyalizme dayanarak
kendi güçlerini gerek bölgeye ve gerekse de Türkiye oligarşisine dayatmaya çalışmaktadırlar.
Selahattin Demirtaş’ın esip gürleyerek, Davutoğlu’na hakaret edecek
noktaya getiren anlayış, aslında tüm
Kürt milliyetçilerinin anlayışıdır.
Kendi gücüne güvensiz ve emperyalist güçlere bel bağlayarak onlar
üzerinden rüzgar olmaya çalışan bir
anlayış.
Her şeyini seçime endeksleyen ve
tüm güçleriyle oy toplamaya çalışan
Kürt milliyetçileri, bir yandan AKP’ye
yağıp gürlerken, diğer yandan da tehdit
yollu “bizimle koalisyon yapmak zorundasınız” mesajı gönderiyorlar.
Hatta Özgür Gündem yazarları seçim
sonrası tabloya rağmen aynı sözleri
tekrar edip duruyorlar.
“AB’nin “güvenlik çıkarları” ile
AKP-Saray’ın Kuzey’e ve Rojava’ya karşı savaş siyaseti, Türkiye’yi
adım adım bölünmeye sürüklüyor. 1
Kasım seçimlerinde “ya hep beraber
Türkiyelileşeceğiz” ya da bizzat
“Türkler Türkiye’yi bölecek.”
“2 Kasım günü ya Türkiye’nin
‘iki yakası’ arasında ‘Büyük Koalisyon’ kurulacak ya da Türkiye ‘Üçüncü

Siyaset konusunda söylediklerine inanmak için 7 Haziran
seçimlerine bakmak yeterlidir.
Bu seçimleri AKP tek bir hamlede çöpe çevirdi ve 1 Kasım
seçimlerini dayattı... Buna karşı
HDP’nin yaptığı hiçbir şey yoktur.
Dahası AKP saldırı üstüne
saldırılar yapıp kitle katliamlarına başvurduğu noktada dahi
hem onunla yaptığı seçim yarışından vazgeçmemiş ve hem
de seçimler için yapması gereken mitingleri dahi yapmayarak
meydanı tümüyle AKP’ye terk
etmiştir...
Dolayısıyla Demirtaş’ın söylediklerinin hükmü emperyalizm ve oligarşinin icazet sınırlarıyla belirlenmektedir.
Dünya savaşında’ Irak ve Suriye’nin
kaderini paylaşma yolunda sürüklenip
gidecek.” (23.10.2015, Özgür Gündem, Veysi Sarısözen)
Böyle koalisyon sözlerini eden,
AKP’yi Irak, Suriye olmakla tehdit
eden Sarısözen seçim sonrasında da
benzer sözleri söylemekten geri kalmayıp şunları söylemektedir:
“Kurtuluş, kim ne oy alırsa alsın,
ister AKP tek başına kazansın, ister
Türk partilerinin koalisyonuyla seçim
sonuçlansın, HDP'li bir Büyük Koalisyon dışında Türkiye ne krizden çıkar ve ne de "galiplerin" az sonra
kuracağı "barış masasında" bedel
ödemekten kurtulur.” (02.11.2015,
Özgür Gündem)
Sarısözen’in seçime büyük misyonlar yüklediği bu anlayışı PKKKCK yöneticilerinin açıklamalarında
da vardır. Seçimlere yükledikleri misyonu şu sözleriyle ortaya koyuyorlar:
“... sokaklar, meydanlar, yerel sesini,
iradesini meclise taşıyarak bir de bu
cepheden siyaseti demokratikleştirme
mücadelesini yürütmezse o mücadele
arzulanan sonucu vermez. Bu açıdan
sandık da çağımız dünyasında oldukça
önemsenmesi gereken bir mücadele

yöntemi ve alanıdır. Halkımız, halklarımız ve tüm kadınlar demokrasiye,
gerçek barışa, eşitliğe ve özgürlüğe
alan açmak, siyaseti demokratikleştirmek için oylarını HDP’ye vermelidir.
HDP’ye verilen her oy kesinlikle demokrasiye, barışa ve özgürlüğe verilen
oylardır.” (Bese Hozat, 21.10.2015,
Özgür Gündem)
“...bütün demokrasi güçlerinin,
sol güçlerin bu seçimleri kazanmak
için hem de daha büyük kazanmak
ve büyük bir tokadı Erdoğan’a,
AKP’ye, devlete vurmak için olağanüstü çaba göstermeleri gerekiyor.” (Cemil Bayık, 27.10.2015,
ANF)
“Eğer kadınlar özgür iradelerini HDP’den yana koyarlarsa
Türkiye’deki kadının çehresi değişecektir. HDP’ye verilen oylar,
kadın açısından doğru projelere
gitme, kendi geleceğini örgütlemede önemli bir tarihi fırsattır.”
(Elif Ronahi, 30.10.2015, ANF)
“Başarabilmenin, diktatörün
hayallerini yerle bir etmenin yegane
yolu, oyunu HDP’ye vermekten geçiyor. Ben 1 Kasım’da gerçekleşenin
halklarımızın hayalleri olacağına, o
hayallerin pratikte yaşam bulacağına,
düşüncelerinin bedenleşeceğine; buna
karşılık diktatörlük hayallerinin yerle
bir olacağına inanıyorum.” (Ali Haydar Kaytan, 30 Ekim 2015, ANF)
Siyaseti demokratikleştirmek, Erdoğan ve devlete tokat atmak, kadınlar
için geleceğini örgütlemede tarihi
fırsat, diktatörlük hayallerinin yerle
bir edilmesi için seçimlerde oylar
HDP’ye diyorlar. Seçimlere bu kadar
büyük misyon biçiyorlar. Gören de
devrim yapıyorlar sanır. Milliyetçiliğin körlüğü içinde yürümeye çalışanlar herkesi adeta aptal yerine koyarak faşizmin her şeyiyle örgütleyip
yönettiği bir seçime işte bu misyonları
biçebilmektedirler. Oysa seçim için
miting bile yapamamaktadırlar. Bu
koşulda gittikleri seçime bu misyonu
biçenler elbette seçimlerden sonra
da buna darbe vb. demeye başladılar.
Seçimlerde emperyalizmden her
anlamda güçlü bir destek beklentisi
içine girdikleri için böyle bol keseden
gürlemektedirler. Ancak emperya-
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listler her zaman için kendi çıkarlarına
bakarlar. Ki seçim sonrasında bu
açıkça da dile getirilmiştir emperyalist
başkentlerde. Hal böyle olunca da
olan milliyetçilik çıkmazında debelenenlere olmaktadır. Onlar kendi
hayal dünyalarında yaşamakta ve
herkesi emperyalist ağa babalarla
tehdit ederek sonuç alabilecekleri
ham hayaliyle yaşamlarını sürdürmektedirler. İşte Veysi Sarısözen’in
de Demirtaş gibi AKP’ye üst perdeden sözler ederek tehdit ettiği sözlerine bakın:
“ABD’nin müttefiğine ve Rusların
desteklediği Rojava’ya ve kendisinin
de üzerinde oturduğu “kapitalizmin”
Türkiye’deki temeline saldırının anlamı intihardır.” (29.10.2015, Özgür
Gündem, Veysi Sarısözen)
Sözde demokrat, ilerici geçinen
biri AKP’yi ABD ve Rusya ile tehdit

ediyor, arkalarının sağlam olduğu
anlamına gelecek sözler ediyor. Emperyalizmle böyle bir ilişki içinde
bulunmayı adeta övünç kaynağı gibi
yansıtıyor. Milliyetçiliğin körlüğü
böyle bir körlüktür. Kendisini köleleştiren, köleleştirecek olan bir güce
tapınmaya varır.
Sonuç olarak;
-Bugün hala AKP’ye atıp tutarken
dahi AKP ile koalisyon seçeneğini
canlı tutmaya ve hatta bizimle koalisyon
yapmazsanız bakın sonunuz nasıl olur
diye tehdit edebilen bir anlayış, yarın
yine AKP ile kol kola yürüyecektir. 7
Haziran seçimlerinin hemen ardından
nasıl AKP ile koalisyon seçeneklerini
hemen gündemlerine almışlarsa 1 Kasım sonrasında da aynı noktaya geleceklerdir.
-Bu konuda ağırdan alan ve üste
çıkan AKP’dir. AKP seçim sonrası

hala katliamlara devam etmekte, tehditlerini sürdürmektedir. Bu noktada
Kürt milliyetçi hareketin 1 Kasım
için darbedir demesi de ayrıca bir
komedidir kendileri için. Madem
darbedir o halde bu darbenin oluşum
sürecine neden ortak oldunuz? AKP
güçlenerek çıkınca mı darbe oldu?
Bu nasıl bir mantıktır böyle. Elbette
bu tutarsız anlayışı tartışmaya ve
mahkum etmeye devam edeceğiz.
-Ancak şunu bir kez daha belirtelim ki, Kürdistan’da Kürt halkının
kaderini ne PKK ne de AKP belirleyecektir. Kürt halkı kendi kaderini
devrimle, savaşarak ve diğer halklarla
birleşerek kendisi belirleyecektir. Seçimlerden başka bir çıkar yolu olmayan, düzene yerleşmek için can
atan ve kıblesi emperyalizm olanların
Kürt halkının kurtuluşuna dair yapacakları hiçbir şey yoktur.

Halkın Sorunlarına Her Konuda Alternatifiz!

Halkın Mühendis Mimarları Enerji Komitesi, 25
Ekim'de Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı'nda, rüzgar türbini
çalışmalarını konuştuğu bir kahvaltı düzenledi.
30 kişinin katıldığı kahvaltının ardından Enerji Komitesi, rüzgar türbini ile ilgili yaptığı son çalışmaları
anlatan bir sunum yaptı. Rüzgar türbininin neden yapıldığı
ile ilgili bilgi verildikten sonra, Enerji Komitesinin yeni
çalışma tarzı anlatıldı.
Önceki çalışmalarda türbin ile ilgili istenilen sonuçların
alınamadığı, bunun da sebebinin kolektivizmin hakim
kılınmaması olduğu, teknik bilginin yalnızca 2-3 kişide
toplandığı, diğerlerinin atıl kaldığı bir çalışma biçimi

yerine, herkesin her aşamaya hakim olduğu bir çalışmanın
benimsendiği anlatıldı. Bu çalışmaların en önemli parçalarının teorik çalışmalar olduğu ve “yabancılaşma,
zorunlu uygunluk yasası, kolektivizm ve montaj sanayi”
konularının işlendiği belirtildi.
Yapılan açıklama: "Bugün rüzgar türbini ile tüm
halktan çalınan teknik bilgi birikimini kendi dişimiz,
tırnağımız, emeğimiz ile tekrar kazanmaya çalıştığımız,
bunun da emperyalizme karşı bağımsızlık savaşından
bağımsız olmadığı" söylendi. Bugün bu projelerin,
Anadolu halklarının yegane umudu olduğu vurgulandı.
Ardından, rüzgar türbini için yapılan gezilerden bahsedildi. Isparta, Antalya ve Hatay’a yapılan ziyaretlerin
sonrasında, teknik olarak rüzgar türbinine daha fazla
vakıf olunduğu, fakat bundan daha önemli olarak; bu ziyaretlerin halkın yaratıcılığı, yalın ve sade düşündüğü,
bildiği hiçbir şeyi esirgemediği, gösterdiği, bilgiyi kendine
saklamadığı, paylaşmaya açık olduğu hakkındaki gözlemler
anlatıldı. Daha sonra Enerji Komitesinin rüzgar türbini projesinde teknik olarak hangi aşamada olduğu ve Enerji Komitesinin kendi geliştirmekte olduğu rüzgar ölçüm cihazı
anlatıldı. Son olarak da rüzgar türbininin sonraki hedeflerinden
bahsedildi. Herkesin türbinin her ayrıntısına vakıf olmasının,
tek başına her aşamasını örgütleyebilir hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi.
Ayrıca; ileriki aşamalarda türbinin sadece tek bir hanenin değil, tüm mahallenin elektrik ihtiyacını karşılamasının da hedeflendiği belirtildi. Sunumların ardından
soru-cevap kısmına geçildi ve bitirildi.
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Dilek Doğan’ın, Günay Özarslan’ın Çağrısına Cevabımız:

Size Söz Olsun! Teslim Olmayacağız!
Susmayacağız! Boyun Eğmeyeceğiz!
And Olsun ki Hesabınızı Soracağız!
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AKP faşizmi tükendikçe saldırılarını artırıyor.
Bugün bu saldırı
sadece devrimcilere değil tüm halka yönelmiş
durumdadır.
“Ben susup evimde
oturursam devlet bana
bir şey yapmaz!” diye düşünmesin artık kimse.
İşte Dilek.
İşine gidip gelen bir insandı.
Evinde, ailesinin gözünün önünde vurdular onu.
Neden?
Polislere galoş giyin dediği için.
Neden?
Gece yarısı yapılan bu hukuksuzca
aramaya tepki gösterdiği için.
Neden?
Ailesine saldıran polislere karşı
koyduğu için.
Bu, Dilek nezdinde tüm halka
yönelik bir saldırıdır. Amaçları ise
korku yaratmak ve sindirmektir.
“Evinizi devrimcilere açmayın, onları
sahiplenmeyin, düşüncelerini savunmayın!” diyor düşman.
Dilek’in evini basan polisler “biz
çatışma timiyiz” diyerek eve girmişlerdir. Dilek’i vurduktan sonra da
sokağa çıkıp “yok mu lan bizimle
çatışacak biri” diye bağırmışlardır.
“Çatışma timi”, adı üstünde. O
gün can almaya gelmişlerdi katiller.
AKP faşizmi can alarak ayakta
kalmaya çalışıyor. Halkı korkutarak
sindirmeye, böylelikle iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Ama bu saldırılarıyla halkın korkusunu değil, öfkesini büyütüyor.
Tarihsel bir gerçektir; baskı varsa
direniş de vardır. Zulüm varsa bu
zulme başkaldıranlar da vardır ve
var olacaklardır. Dilek bu gerçekliğin
bir sonucudur.
AKP’nin halka karşı başlattığı

savaşa halk direnerek, teslim olmayarak cevap veriyor. Günay Özarslan’ın teslim olmayın çağrısını teslim
olmayarak büyütüyor.
İşte Dilek. Halkın direngen damarı
onun dik duruşunda somutlanıyor.
Ona o gücü veren meşruluğuna olan
inancıydı. Bu meşruluğu ve gücü direnen, teslim olmayan Günaylar’dan
alıyordu.
Boyun eğmediği hakkını aradığı
için katlettiler onu.
Dik ve onurlu duruşuyla Günay
Özarslanlar’ı yaşattığı, onun sesine
ses kattığı için katlettiler.
Annesi diyor ki: “Çok korkuyorlardı”.
Teyzesi ağıt yakıyor: “Dilekkkkkk
senden neden bu kadar korkuyorlardı...”
Evet korkuyorlardı Dilek’ten.
Çünkü Dilek halktı, halktan biriydi.
Halkın gücünü öfkesini iyi bilir düşman. Çünkü bu halkın onur ve namusu için ödediği bedellere tanıktır
düşman.
Yezid’e biat etmediği için Kerbela’da katledilen İmam Hüseyinlere,
kendi ipini çeken Şeyh Bedreddinler’e, Pir Sultanlar’a tanıktır. Halkın
mayası işte bu direnişlerle yoğrulmuştur. Dilek bu kanı taşıyordu damarlarında. Ve bu kanda zalimin zulmüne boyun eğmek, susmak yoktur.

Dilek de susmadı.
Zalimler gelip kapılarına dayandığında hakkını aradı, onuruna ve
namusuna sahip çıktı.
Dilek bu halkı teslim
alamayacaklarını, korkutamayacaklarını anlattı
direnişiyle.
Evet korkuyorlardı Dilek’ten. Bu korku halkın
gücünden ve öfkesinden
geliyordu.
Bu yüzden katledip hızlıca kaçtılar mahalleden.
Daha basacakları evler vardı katillerin.
Gözaltına alacakları insanlar vardı.
Hepsini bırakıp kaçtılar korkularından.
Korkuyorlardı çünkü bu halk onları döktükleri kanda boğacak öfkeye
sahipti.
Korkuyorlardı çünkü bıçak kemiğe dayanmıştı artık. Can yanıyordu.
Can adalet istiyor, intikam diyordu.
Ne demiştik Günay’ın şehitliğinden sonra:
“Bu halk, sizin saldırılarınıza
teslim olmayacak, direnecek. Bu halk,
hakkını aramaya, onurunu ve namusunu korumaya devam edecek. Ve
siz halkın bu gücü karşısında yenileceksiniz.”
Yenildiniz...
”Kızım faşizmin kurşununa teslim
olmayacak...” diyordu Dilek’in babası.
Halkların direnişinin olduğu yerde
faşizm yenilgiye uğratılmıştır zaten.
Dilek o dik duruşuyla faşizmi
yendi. Ve şimdi tüm Türkiye halklarına sesleniyor.

“Teslim olmayın. Boyun eğmeyin! Hakkınızı aramaya, adalet
istemeye devam edin! Susmayın!
Susmak onursuzluktur. Onursuz
olmayın! Onursuz yaşamayın,
direnin!”
Sana söz olsun Dilek! Bu onuru
yaşatacak, hesabını soracağız.
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Dilek Doğan’ı Katledenleri Devlet Koruyabilir Ama

Biz Affetmeyeceğiz, Hesap Soracağız!
İSTANBUL
Bahçelievler: Bahçelievler Zafer
Mahallesinde Pazar Yolu’nda 30
Ekim’de biraraya gelen Halk Cepheliler
“AKP’’nin Katlettiği Dilek Doğan
İçin Adalet İstiyoruz - Bahçelievler
Halk Cephesi” pankartını açarak yürüyüşe başladılar. Marşların söylendiği
yürüyüşte Tarım Fırın’ın önüne gelinerek basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Dilek’in hesabının mahşere
kalmayacağı, er ya da geç mutlaka
sorulacağı söylenerek eylem iradi olarak bitirildi. Yapılan meşaleli yürüyüşe
30 kişi katıldı.
Çayan: Çayan Mahallesi’nde 30
Ekim’de Dilek Doğan için meşaleli
yürüyüş yapıldı. Dilan Cafe önünde
toplanan yaklaşık 100 kişilik kitle
“Dilek Doğan’ı AKP’nin Katil Polisi
Katletti. Hesap Soracağız - Çayan
Halk Cephesi” imzalı ozalitle yürüyüşe
geçti. Ellerinde meşalelerle yürüyen
mahalle halkı ilk olarak Çayan Mahallesi içinde sloganlarla, ajitasyonlarla
dolaşarak caddeye çıktılar. Eylem bitimine yakın basın açıklamasının okunacağı bölgeye gelen akrepler kitleyi
taciz etmeye başladı. Daha sonra Halk
Cepheliler katilleri halka teşhir ettikten
sonra kitle “Katil Polis Mahalleden
Defol” sloganları atmaya başladı. Eylem bitirildikten sonra caddede dolaşmaya devam edip halkı taciz etmeye
devam eden polisleri mahallenin gençleri taşlarla, soda şişeleriyle mahalleden
kovdular.
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Çayan Mahallesi’ndeki 30 Ekim
Adalet Yürüyüşü çalışmalarında 28
Ekim’de 50 adet yürüyüşe çağrı bildirisi
dağıtıldı. 29 Ekim’de Çayan Mahallesinde 13 adet yürüyüşe çağrı ozaliti
asıldı. Güzeltepe Mahallesi’ne 15
adet Ozalit asıldı.
Sarıgazi: Sarıgazi’de 28 Ekim’de
“Halkın Evlerinin Basılmasına, Dilek
Doğan’ın Katledilmesine İzin Veren
AKP’nin Savcıları Şafak ve Bahtiyar’ı
Unutmayın / Halk Cephesi” yazılı
ozalitlerden İnönü Mahallesi ve Demokrasi Caddesi’ne 10 adet asıldı. 4
kişinin katıldığı çalışma 1 saat sürdü.
Çağrı bildirilerinden toplam 50 adet
esnaf camlarına yapıştırıldı. Esnaflar
yürüyüşe davet edildi.
Sarıgazi’de Halk Cepheliler, 30
Ekim’de “Dilek Doğan Ölümsüzdür”
sloganları ile toplanmaya başladı. Saat
20.00’da Dilek Doğan için dilek feneri
uçuruldu. Ardından yaklaşık 70 kişilik
kitle sloganlarla, “Dilek Doğan Ölümsüzdür Hesabını Soracağız / Sarıgazi
Halk Cephesi” pankartı arkasında, Demokrasi Caddesi’ne doğru yürüyüşe
geçti. Demokrasi Caddesi’ne çıkmak
için Yeşilova Sokak’a girildiği sırada
AKP’nin katil polisleri iki akreple kitleyi takip etmeye başladı. Demokrasi
caddesi çıkışına ulaşıldığı anda yukarıdan gelen bir başka akrep kitleye
gaz bombası ile saldırdı. Kitleyi aşağıdan ve yukarıdan sıkıştırmaya çalışan
katil polislere yan sokaklardan çıkan
Cepheliler havai fişeklerle karşılık
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verdiler. Yeşiltepe Sokak’ta katil polis
işkence ile iki kişiyi gözaltına aldı.
Sarıgazi’de 30 Ekim’de yapılacak
yürüyüşün çalışması kapsamında 29
Ekim’de yürüyüşün bildirileri Demokrasi Caddesi’nde dağıtıldı ve bölge
esnaflarının camlarına asıldı. Toplam
200 bildiri esnaf camlarına asıldı. 4’er
kişilik iki farklı grup halinde yapılan
çalışmada yürüyüşün çağrı ozalitleri
duvarlara asıldı.
Sarıgazi’de 30 Ekim’de katil polislerin Dilek Doğan için yapılan yürüyüşe saldırmasının ardından çatışmalar başladı. Cemevi çevresinde başlayan çatışmalarda katil polisler taşlandı. Sarıgazi Haklar Derneği çevresini
ablukaya almaya çalışan polis akrep
araçlarını Cepheliler havai fişeklerle
vurdular. Akrepler dernek çevresini
terk etti. Sarıgazi’de gece yaklaşık
21.30’da başlayan çatışmalar aralıklarla
23.00’e kadar sürdü.

Dilek Doğan’ın
Katillerini İstiyoruz!
Gazi Mahallesi’nde 30 Ekim’de
Dilek Doğan İçin Adalet Yürüyüşü
yapıldı. Katil polis halkın yürümesine
engel olmak için TOMA’larla, akreplerle yolu kesti. Ama Gazi halkının
öfkesinin önünde engel olamadı. Halk
Cephelilerin öncülüğünde Dilek’in
hesabını sormak için TOMA’ların, akreplerin üzerine yürüyen Gazi halkı,
yaratılmaya çalışılan korku barikatlarını
yıkıp aştı. Yürüyüşüne devam etti.
Yürüyüş hazırlıkları yürüyüşün yapılacağı gün de devam etti. Komite
komite kitle çalışması yapıldı. Ana
cadde boyunca sesli çağrı yapıldı.
Nalbur bölgesinden Düz’e, Sekizevler
bölgesine kadar sokak sokak dolaşıldı;
halka, Dilek anlatıldı. Aynı anda başka
bir ekip otobüs konuşmaları yaparak
Dilek Doğan’ı Gazi halkına anlattı.
42 ayrı otobüste konuşma yapıldı;
halk, Dilek için yapılacak adalet yürüyüşüne çağrıldı. Dörtyol bölgesinde
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polis barikatıyla karşılaşan kitle barikata
yöneldi. Önde pankart, TOMA’ların
akreplerin üzerine üzerine yürüyen
Gazi halkı, TOMA’nın sıktığı suya
aldırış etmeden pankartın arkasında
yürüme iradesini sürdürdü.
Dilek Doğan’ın polis tarafından
vurulduğu, katil polisin adalet isteyen
halka saldırdığı anlatıldı. Dilek’in hesabını sormak için yürüyen kitleye
polis saldırdı. Cepheliler taşlarla, molotoflarla karşılık verdi. Uzun süre
devam eden çatışmada yenilen yine
düşmanın iradesi oldu.
Gazi Mahallesi Dilek Doğan için
30 Ekim akşam saat 20.00’da yapılacak
olan adalet yürüyüşüne hazırlık çalışmalarına 28 Ekim günü de devam
etti. Nalbur bölgesinde yürüyüşün duyurusu için kapı çalışası yapıldı. 100
kapı çalındı. Dilek Doğan ve Halk
Cephesi’nin adalet mücadelesi anlatıldı.
Alibeyköy: Alibeyköy’de 8 Kasım’da yapılacak Adalet yürüyüşünün
çalışmaları kapsamında; 28 Ekim’de
dernekte toplantı yapıldı. Toplantıya
adalet yürüyüşünün politik önemi anlatılarak, katılanların yürüyüşle ilgili
görüş, düşünce ve önerileri alındı.
Konuşmalardan sonra kolektif hayatın
olmazsa olmazı komiteler kuruldu.
Alibeyköy Saya Yokuşu, Cengiz Topel,
İmar Blokları, Yeşilpınar olmak üzere
4 bölgeye bölündü. Bölge komiteleri
gönüllülük temelinde belirlendi. Her
bölge komitesi kendi içinde değerlendirmelerde bulunduktan sonra hedeflerini saptadı.
Adalet yürüyüşü için kurulan bölge
komitelerinden Saya Yokuşu komitesi
hedefine ulaşmak için çalışmalarına
tüm hızıyla devam ediyor. 30 Ekim’de
Karadolap Mahallesi’ndeki gecekondu
halkının kapılarını çalıp yürüyüşü duyuran komite, aynı zamanda bölgede
bulunan esnafları da yürüyüşe davet
etti. Toplamda 50 kişi ile sohbet edildi.
31 Ekim’de Cengiz Topel Şafak
sokakta ise 23 kişiye adalet yürüyüşü
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anlatılarak yürüyüşe davet edildi. İmar
Blokları komitesi ise 1000 bildiri alarak
kahveler ve evlere dağıttı, insanları 8
Kasım’da yapılacak adalet yürüyüşü
için Gülpa Meydan’a çağırdı.
2 Kasım’da Alibeyköy Halk Cepheliler, Cengiz Topel Caddesi civarındaki evlere, cadde üzerindeki esnaflara
ve yol üzerinde toplamda 1.500 el
ilanı dağıttı, Yeşilpınar ve Cengiz Topel’de 5 adet büyük adalet yürüyüşüne
çağrı yazılamaları yapıldı.
Aynı gün, Adalet Yürüyüşü afişlerinden Cengiz Topel girişine 40, Cengiz
Topel Dört Yol’a 70, Cengiz Topel
dernek sokağına 30, Cengiz Topel gecekondular bölgesine ise 100 afiş yapıldı.
2 Kasım’da 19.00’da toplu bildiriye
çıkan 15 kişilik Halk Cephelilere
Cengiz Topel Caddesi’nde AKP’nin
işkenceci polisleri portakal gazları ile
saldırdı.
1 Mayıs: AKP’nin katil polislerinin
katlettiği Dilek Doğan’ın hesabını sormak için 30 Ekim’de yapılacak olan
yürüyüşün çalışmaları kapsamında 28
Ekim’de 1 Mayıs Mahallesi 3001 Caddesi üzerine 25 adet yürüyüşe çağrı
ozalitleri asıldı. Aynı cadde üzerine
masa açılarak sesli çağrılar yapıldı ve
Yürüyüş dergisi ile bildiri dağıtımı yapıldı.
29 Ekim’de ise Halk Cepheliler 1
Mayıs Mahallesi 3001 Caddesi üzerine
saat 19.00-22.00 arası masa açtılar.
Açılan masada 40 adet Yürüyüş Dergisi,
500 adet Dilek Doğan için yapılacak
olan yürüyüşün el ilanı dağıtıldı.
AKP’nin katil polislerinin katlettiği
Dilek Doğan için 1 Mayıs Mahallesi’nde 30 Ekim’de yürüyüş yapıldı.
Karakol durağında toplanılarak kortejler
kuruldu, yürüyüşe başlandı. Eyleme
60 kişi katıldı.
Okmeydanı: Okmeydanı’nda 31

Ekim’de Dilek Doğan için yapılacak
yürüyüş için 30 Ekim’de mahalle içinde
bulunan kahvelere ve esnafların camlarına duyuru asıldı. Kahvede oturan
insanlara Dilek Doğan anlatıldı.
Okmeydanı’nda Halk Cepheliler
31 Ekim’de saat: 20.00’da Armutlu’da
polis kurşunuyla katledilen Dilek Doğan
için yürüyüş düzenledi. Sibel Yalçın
Parkı’ndan başlayan yürüyüş boyunca
hesap soran sloganlar atıldı.
Kuruçeşme: Kıraç Kuruçeşme’de
1 Kasım’da Dilek Doğan için adalet
ve hesap sorma yürüyüşü yapıldı. Kuruçeşme Kültür Derneği önünden başlayan yürüyüşte “Katil Devlet Hesap
Verecek”, “Dilek Doğan İçin Adalet
İstiyoruz” sloganları atıldı. Mahalle
meydanında yapılan açıklamada Dilek’in katledilmesiyle ilgili bilgi verildi.
Yürüyüş boyunca ayrıca mahalledeki
torbacılara dönük de “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir”, “Torbacılardan
Hesap Sorduk Soracağız”, “Yaşasın
Halkın Adaleti” sloganları atıldı. Çekilen
ajitasyonlarda mahallemizde torbacı,
işbirlikçi istenmediği bunlara izin verilmeyeceği anlatıldı. Eyleme 20 kişi
katıldı.
Armutlu: Armutlu’da 1 Kasım
günü saat 20.30’da Dilek Doğan’ın
katillerinin açıklanması ve yargılanması
için yürüyüş yapıldı. Armutlu Cemevi’nden başlayan yürüyüş mahalle
içinde dolaşılmasının ardından Son
Durak’ta basın açıklamasıyla sonlandırıldı. Yürüyüşte “Dilek Doğan Ölümsüzdür”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz” sloganları atıldı. Yapılan basın
açıklamasında halkın adaletinin katillerin peşinde olduğu vurgulandı. Eyleme
20 kişi katıldı.
HATAY - Armutlu - Samandağ:
Antakya’da 28 Ekim’de Uğur
Mumcu Bulvarı’nda toplanan Halk
Cepheliler ajitasyon çekerek Armutlu
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halkını eyleme kattılar. Uğur Mumcu
Bulvarı’ndan Ahmet Atakan’ın şehit
düştüğü yere kadar yürüyüş yapıldı.
Ahmet Atakan’ın şehit düştüğü yerde
basın metni okundu. Halka Dilek Doğan’ın nasıl katledildiği ve hesabının
mutlaka sorulacağı anlatıldı. Eyleme
balkonlardan katılan insanlar ise gün
içerisinde Halk Cephelilerin çağrısı
üzerine tencere tava eylemlerine destek
sözü vermişti. Eylem saatinde tencere
tavalarıyla öfkelerini haykırarak Dilek
Doğan’a sahip çıktılar.
Samandağ Abdullah Cömert Alanı’nda 28 Ekim’de toplanan Halk Cepheliler Dilek Doğan’la ilgili basın açıklaması yapıp, yaşanan katliamı halka
teşhir ettiler. Halk Cephesi adına okunan
basın açıklamasında “Bu katliam ne
ilktir, ne de son olacaktır. Bu katliam
faşist devlet geleneğidir. Katillerimizle
uzlaşmayacağız, barışmayacağız. Adalet
istiyoruz ve alacağız. Biliyoruz ki katledilen halk çocuklarının da bir adaleti
var. Adalet halkın elleriyle gelecek.
Sayı: 494

MUĞLA:
Dev-Genç’liler 28 Ekim’de Muğla’da Dilek Doğan’ın polis kurşunuyla
katledilmesini protesto etti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan anmada basın açıklaması okundu.
Katil polis yine tüm ekipleriyle eylem
alanındaydı. “Dilek Doğan Polis Kurşunuyla Vuruldu! Adaletsizliğe Teslim
Olmayacağız / Muğla Dev-Genç’” yazılı pankartı açan Dev-Genç’liler attıkları sloganlarla halkın ilgisini topladı.
Ajitasyonlara kulak veren ve pankarttaki
yazıyı okuyan halk alkışlarla anmaya
destek verirken zaman zaman anmaya
aktif katılım da sağlandı. 40 dakika
süren anmaya 7 kişi katıldı.

Yürüyüş
8 Kasım
2015

ADANA:
31 Ekim’de Adana’da Dilek Doğan’ın katledilmesine ilişkin Halk Cepheliler basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 7 Haziran seçimlerinden bugüne
yüzlerce kişinin AKP’nin yönetememe
kriziyle gelişen saldırganlığı sonucu
katledildiğini ve katledilenlerin hesabını
Halkın Adaleti’nin soracağı halka duyuruldu. 3 kişinin katıldığı açıklamaya
halkın ilgisi yoğun oldu.

19

Sürgün Sevklerle Ne Bizi Yıldırabilirsiniz, Ne de Evlatlarımızı Teslim Alabilirsiniz!

Ne Yaparsanız Yapın Evlatlarımızı Düşüncelerinden Vazgeçiremezsiniz!
Bizi de Onlar Sahiplenmekten Vazgeçiremeyeceksiniz!

Sürgün Sevk Politikanızı da Yeneceğiz!
TAYAD’lı Aileler
AKP faşizminin uyguladığı tecrit
politikası, devrimci tutsakları teslim
alma, yıldırma ve katletme politikasıdır. Şimdi de tretman ve tecrit uygulamasının bir parçası olan sürgün
sevklerle evlatlarımıza uygulanan
tecriti boyutlandırarak, keyfi bir şekilde onları bizden tecrit edip evlatlarımızla görüşmemizi engellemeye
çalışıyor.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

Bizi asla evlatlarımızdan ayıramazsınız. Sürgün sevklerle ne bizi yıldırabilirsiniz, ne de evlatlarımızı teslim alabilirsiniz. Faşizm her dönem
her zaman saldırıyor. Bugünkü saldırının adı sürgün sevktir. Sürgün
sevklerle evlatlarımızı ve bizleri yıldırma politikasıdır. Bizler bu oyunları
çok gördük. Son dönemde yaşananlara baktığımızda 6 ayda 4 hapishaneye sürgün ettiler evlatlarımızı.
İstanbul’da mahkemesi olduğu
halde alıp Van'a götürdüler. Bu da yetmezmiş gibi götürüldükleri hapishanelerde işkence gördüler. Evlatlarımızı
sahiplenmeyelim diye ellerinden geleni yaptılar; ama ne evlatlarımızı ne

de bizi teslim alamadılar, alamazlar. Biz mücadeleye başlarken,
''BİZ ÖNCE EVLATLARIMIZI
SONRA DÜŞÜNCELERİNİ SAHİPLENDİK'' dedik, bugün de aynıdır. Biz evlatlarımızı sahiplenmeye
devam edeceğiz, ne yaparsanız yapın
evlatlarımızı düşüncelerinden vazgeçiremezsiniz. Bizi de onları sahiplenmekten vazgeçiremeyeceksiniz. Evlatlarımızı her gün başka bir
hapishaneye de sürseniz evlatlarımızın peşinden biz de geleceğiz. Bir gün
olsun evlatlarımızı sahiplenmekten
vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımız için
ölecek; ama sahiplenmekten vazgeçmeyeceğiz.
AKP'nin yönetememe krizi derinleştikçe devrimcilere ve halka saldırıyor. Evlatlarımızla omuz omuza
mücadele vereceğiz ve AKP'nin içeride evlatlarımıza uyguladığı tecriti,
sürgün sevkleri birlikte direnerek
yok edeceğiz. Bizler 12 Eylül'ün karanlığında dahi evlatlarımızın sesini
dışarı taşıyanlarız. Bizler evlatlarımız
için gözaltına alındık, tutsak edildik
ve TAYAD olarak şehitler verdik; ama

asla vazgeçmedik haklı davamızdan.
Bugün de sürgün sevklere karşı evlatlarımızı eylemliklerimizle yalnız bırakmayacağız ve sürgün sevk politikanızı da yeneceğiz. Bizleri gözaltına da alsanız, tutsak da etseniz, şehirden şehire de sürseniz asla yılmayacağız. Şenaylar’ımız, Gülsümanlar’ımız bizim yolumuzu aydınlatacak, onların ışığında yürüyeceğiz.
Evlatlarımıza uygulamaya çalıştığınız tecrit duvarlarını nasıl bir
okula çevirdiysek, sürgün sevklerinizle uygulamaya çalıştıklarınıza da
bir çözüm bulacağız ve yaptığınız bu
keyfi uygulamayı boşa çıkartacağız.
Alman faşizminden aldığınız F tipi
projesini size geri iade edeceğiz.
Sevkleriniz bizi birbirimizden ayıramaz. Çünkü sevgimizi mesafeler değil, düşüncelerimiz belirler ve biz asla
düşüncelerimizden vazgeçmeyeceğiz.
Sürgün Sevklere Son!
Evlatlarımızla Görüşmemizi
Engelleyemezsiniz!
Tecrit İnsanlık Suçudur!

Halk Düşmanlarına
Asla Teslim Olmayacağız!
Karadeniz Özgürlükler Derneği ve Samsun Dev-Genç,
3 Kasım’da ortak bir açıklama yaparak, halk düşmanlarını
uyardı. Açıklamada şöyle denildi: “Yaşadığımız ülke
Amerikan emperyalizmi ve onun işbirlikçisi oligarşi AKP
faşizmiyle yönetiliyor. AKP halka savaş açmıştır. Bir
yanında kendisini, diğer tarafta halkı görmektedir. Halkın
çıkarları için kılını kıpırdatmayan, kendi çıkarı için gözü
dönen, gerekirse katleden bir hükümettir AKP. Ülkemizde
hak aramak terörizm değildir, terörist olan AKP iktidarıdır.
14 yaşında bir çocuğu, Berkin Elvan’ı katleden, Suruç’ta,
Cizre’de, Ankara’da insanlarımızı katledendir terörist, yani
yine AKP’dir. Çeşitli politikalarıyla halkı teslim almak istiyor. Para karşılığı kendine hizmet ettiriyor, yolsuzluk, hırsızlık yapıyor.
Ama hiçbir şekilde bizleri ve halkı teslim alamazsı-
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nız. Bizler teslim olmama geleneğini Kızıldere’den,
Mahirler’den biliyoruz. Biz teslim olmama geleneğini
Şeyh Bedreddin’den, Baba İshak’tan, Demirci
Kawa’dan, Pir Sultan’dan, günümüze gelirsek Elif,
Şafak, Bahtiyarlar’dan, Günay Özarslan’dan biliyoruz.
Halkı hiçbir şekilde teslim alamayacaksınız. Ve günümüzde çıkardığınız yasalarınızı da tanımıyoruz. Samsun
Valisi İbrahim Şahin, terörle mücadelede ödül uygulama yönetmenliğinin yürürlüğe girdiğini belirterek
“Bilgi aktarımında bulunanlar ödüllendirilecektir. Amaç
terör eylemlerinin önlenebilmesi” dedi. Samsun Valisi
İbrahim Şahin’i uyarıyoruz. Biz halkız ve haklıyız.
Halkı asla birbirine düşüremezsiniz. Çünkü haklı olan
biziz, meşru olan biziz. Halkın adaletinden kaçamayacaksınız.”
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Sorunlarımızın Çözümü Örgütlü Mücadelede
Halk Meclisleri’ne Gelin, Gücümüzü Büyütelim
Faşizmin Parlamentosunu Halka Umut Olarak Gösterenler Halkı Aldatıyor!
Katliamcı AKP, Faşizmini Yasallaştırıyor!
Gazi Mahallesi’nde 22 Kasım’da
Anatolia Düğün Salonu’nda saat
17.00'da yapılacak olan Halk Meclisi
toplantısı çalışmaları devam ediyor.

27 Ekim: Sekizevler komitesi 2
ev ziyareti yaptı. Ev halkıyla sohbet
edildi. Halk Meclisi’nin çalışmaları
anlatıldı. Bir evden ev toplantısı yapma sözü alındı. Aynı gün Düz bölgesi
komitesi, Halkın Avukatları ve Halkın
Öğretmenleri ile birlikte kahve toplantıları yaptı. 3 kahvede yapılan
kahve toplantılarında katılanlardan
Halk Meclisi çalışmalarına katılma
sözü alındı.
28 Ekim: Komite kahve konuşmaları yaptı. Halkın Mühendisleri
çalışmasına iki yeni mühendisi dahil
etti, komiteyi genişletti. Çalışmalar
kapsamında 6 kahve toplantısı yapıldı.
Halk, Büyük Halk Meclisi toplantısına
çağrıldı; bilgilendirme yapıldı. Aynı
gün Düz bölge komitesi kahve toplantılarına devam etti. 6 kahve ve
kafede yapılan toplantılarda halka
çağrı yapıldı. Nalbur bölge komitesi
ise aynı gün çalışmalarına son hız

devam etti. 200 kapı çalındı, halkın
sorunları üzerine sohbet edildi. Sorunların çözümünün Halk Meclisleri’nde örgütlenmekten geçtiği anlatıldı.

29 Ekim: Sekizevler komitesi 4
eve girdi. Halkın Sanatçıları’ndan
ve Halkın Mühendisleri’nden bileşenlerin de katıldığı komite, evlerine
girdikleri ailelerin sorunlarını çözdü.
Bu aileleri Büyük Halk Meclisi toplantısına çağıran komite ailelerle yeniden bir araya gelme kararı aldı.
Düz bölge komitesi ana cadde boyunca Büyük Halk Meclisi toplantısına çağrı yaptı. 40 kişi ile görüşüldü,
toplantıya katılmaya ikna edildi. Nalbur bölge komitesi önceki gün kaldığı
bölgeden mahalleyi taramaya devam
etti. 100 kapı çaldı. Halkla sorunlar
üzerine sohbet edilip büyük toplantıya
çağrıldı.

30 Ekim: Halk Meclisi çalışanları Büyük Halk Toplantısı ve diğer
çalışmalarına devam ettiler. Düz bölgesinde otobüs yolu üzerinde gün
boyunca, Dilek Doğan için yapılacak
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olan adalet yürüyüşüne çağrı yapıldı.
7 Kasım'da Halk Meclisi önünde yapılacak Ağız ve Diş Sağlığı Taraması
anlatıldı. Büyük Halk Toplantısı’na
çağrı yapıldı. Nalbur bölgesinde kapı
çalışmaları devam etti. 2 kişinin 2
saat boyunca yaptığı çalışmada 100
adet “7 Kasım'da Gazi Halk Meclisi
önünde yapılacak olan Ağız ve Diş
Sağlığı Taraması”na çağrı kâğıtlarından dağıtıldı. Büyük Halk Toplantısı’nda nelerin amaçlandığı üzerine sohbet edildi. Ayrıca Dilek Doğan
için yapılacak adalet yürüyüşüne de
çağrı yapıldı.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

31 Ekim: Nalbur bölgesi komitesi 4 kişilik bir ekiple akşam Kıbrıs
Caddesi'nde kapı çalışması yaptı.
100 evin kapısı çalınarak sohbet edildi. 7 Kasım’da Gazi Halk Meclisi
önünde yapılacak olan Ağız ve Diş
Sağlığı Taraması’na çağrı kâğıtlarından dağıtıldı. Büyük Halk Toplantısı’nın önemi anlatıldı. Toplantıya
çağrı yapıldı. Halk Meclisi önlüklerini
gören birçok kişi Halk Meclisi çalışmalarından ötürü memnuniyetlerini
dile getirdi, evine davet etti. Ayrıca
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Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan 2
kahvehaneye de girildi. Düz bölgesinde Halkın Avukatları ve Halkın
Öğretmenleri ile bir araya gelen Halk
Meclisi çalışanları kahve toplantılarına devam ettiler. Kimi kahvede
karşılıklı sorularla sohbet şeklinde,
kimi yerde sadece çağrı şeklinde yapılan kahve konuşmalarında Halk
Meclisi’nin çalışmaları anlatıldı. Halkın Öğretmenleri ücretsiz kurs faaliyetlerinden bahsetti. 13 kahvehane
dolaşıldı. Sekizevler bölgesinde de
4 kişinin yaptığı ev ziyaretlerinde 4
eve gidildi. Gidilen aileler, çevresindeki komşuları evlerine çağırdı.
Yaklaşık 10 aile ile görüşen Sekizevler
komitesi toplantıya çağrı yaptı.
Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

1 Kasım: Adana Mahallesi’nde
Büyük Halk Toplantısı için çağrı yapıldı. Taş ocağından kaynaklı evlerini
boşaltmak zorunda kalan insanların
Halk Meclisi çalışanlarını mahallelerine çağırmaları üzerine gidildi. 10
ev, 10 aile ziyaret edildi, sorunları
dinlendi. Taş ocağından kaynaklı
yaşadıkları sorunları çözebilmek için
mahalle insanları ile komite kuruldu.
Ziyaret edilen aileler 22 Kasım’daki
Büyük Halk Toplantısı’na çağrılarak
sorunlarını dile getirmeleri söylendi.
Aynı gün Nalbur bölgesinde ev toplantısı örgütleyebilmek için 2 eve
gidildi. Girilen evlerde Halk Meclisi
ve çalışmaları üzerine sohbet edildi.

2 Kasım: Düz bölgesinde Gazi
Halk Meclisi’nin önünde masa açıldı.

22

Açılan masada Yürüyüş dergisinin
tanıtımı yapıldı. Büyük Halk Toplantısı’nın bildirilerinden dağıtıldı.
13.00-17.00 saatleri arasında açık
kalan masada 1000 adet bildiri dağıtıldı. Aynı günün akşamı 2 kişinin
yaptığı, 2 saat süren kapı çalışmasında
17 binaya girildi. Yaklaşık 80 evin
kapısı çalındı. Büyük Halk Toplantısı’nın içeriği, amacı anlatıldı. 100
adet bildiri dağıtılan kapı çalışmasında
toplantıya geleceği sözü alınanlar
oldu.
Sekizevler bölgesinde 4 kişinin
yaptığı kapı çalışmasında 150 evin
kapısı çalındı, sohbetler edildi, bildiri
dağıtıldı, Büyük Halk Toplantısı’na
çağrı yapıldı. Halkın Sanatçıları’nın
da katıldığı kapı çalışmasında halk
çocukları için ücretsiz verilen koro
çalışmalarının da duyurusu yapıldı.
Nalbur bölgesinde 10 kişiyle Gazi
Özgürlükler Derneği’nin çevresindeki
3 sokakta yapılan kapı çalışmasında
yaklaşık 200 evin kapısı çalındı. 7
Kasım’da yapılacak olan Ağız ve
Diş Sağlığı Taraması’nın duyurusu
yapıldı. Büyük Halk Toplantısı’nın
önemi anlatılarak çağrı yapıldı. 300
bildiri dağıtıldı.
Son durak bölgesinde tek kişinin
yaptığı çalışmada esnaflar gezildi,
sorunları dinlendi. Esnafların sorunlarını Büyük Halk Toplantısı’nda anlatmaları istendi, esnaflara bildiri bırakıldı. 4 kahvehanede konuşma yapıldı, oturanlara bildiri dağıtıldı. Yaklaşık 200 bildiri halka ulaştırıldı.

3 Kasım: Gazi Halk Meclisi
bölge komiteleri programlı ve coşkulu
çalışmalarına devam ediyor. Sosyalist
yarış içerisinde coşkuyla devam eden
çalışmalarda sokak sokak mahalleler
geziliyor, tek tek binalara giriliyor,
çalınan kapılarda Halk Meclisi anlatılıyor, ücretsiz Ağız ve Diş Sağlığı
Taraması’na davet ediliyor.
3 Kasım'da Düz bölgesinde Halkın
Avukatları, Halk Meclisi çalışanları
ve Halkın Öğretmenleri kapı çalışmasına çıktılar. 27 binaya girildi ve
yaklaşık 100 aileye Halk Meclisi
bildirilerinden dağıtıldı, Büyük Halk
Toplantısı’na davet edildi.
Aynı gün Sekizevler bölgesinde
4 kişinin yaptığı kapı çalışmasında
belirlenen bir sokakta tüm evlere girildi. 250 kapı çalındı. Bildirilerle
Halk Meclisi çalışmaları ve Büyük
Halk Toplantısı anlatıldı. Ücretsiz
Ağız ve Diş Sağlığı Taraması’na
davet edildi. Ayrıca 4 kahvehanede
kahve konuşmaları yapılarak Büyük
Halk Toplantısı duyuruldu, bildiri
dağıtıldı.
Nalbur bölgesinde de 4 kişi Cemevi çevresindeki 2 sokakta kapı çalışması yaptı. İçeriye davet eden ailelere Büyük Halk Toplantısı’na katılmalarının önemi anlatıldı, düşüncelerinin Halk Meclisi için çok önemli
olduğu belirtildi. 2 saat süren çalışmada 105 aile gezildi.
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Gazi Halk Meclisi’nde Diş Bakımı Sağlık Taraması

BU DÜZEN HASTA EDİYOR!
TEDAVİSİ KENDİ ELLERİMİZDE!
Ülkemizde ölümlerin %85’i tedavi
edibebilir hastalıklardan dolayıdır.
Çocuk ölüm oranı en yüksek ülkelerden biriyiz! Bu düzen çocuklarımızı sadece polis kurşunlarıyla öldürmüyor, halk için sağlık politikalarını
uygulamayarak da öldürüyor. Çünkü
faşist AKP düzeni için, halkın sağlığı
değil, tekellerin karları önemlidir. Bu,
sadece AKP’ye özgü bir politika değil,
emperyalizmin politikasıdır.
Emperyalistler için sağlık, en çok
gelir getiren sektörlerden birisidir.
Tekeller için amaç, daha fazla
kar olunca, halkın sağlığı onların
umurunda değildir. Sadece ve sadece
para, daha fazla para kazanmaya dönüktür her şey.
Evet, ülkemizde ölümlerin %85’i
tedavi edilebilir hastalıklardan dolayıdır.
Kanser hastaları kullanmaları gereken ilaçların, fahiş fiyatlarda satılması hatta karaborsaya düşmesi sonucu yaşamlarını yitirmektedirler.
Bu listeye hastane kuyruklarında
bekleyenler, tedavi olamayanlar, yanlış teşhis uygulananlar ve ilaç bulamayanlar da eklenince durum daha
da net olarak ortaya çıkıyor.
Çocuklarımız tedavi olamamaktan,
ilaç bulunamadığından, annelerin
sağlıklı hamilelik süreci yaşamamalarından, doğum sonrası önlenebilir
hastalıklardan dolayı basit tedbirlerin
alınmamasından dolayı ölmektedir.
Bu tablo sonucudur ki; “bebek ölümleri artış gösterdi. 2013’te binde
10.8 olan bebek ölümleri 2014’te
binde 11.1’e yükseldi.” (10 Nisan
2015 Cumhuriyet)

Emperyalistler Ne
Hastalıkları Önler, Ne de
Tedavi Eder!
Daha Çok Kar Etmek
İçin Hasta Eder!
Emperyalizmin sağlık sistemi,

hastanın tedavi edilmei üzerine kurulmamıştır. Özellikle hastalıkları tedavi etmez. Hastalıklar var olduğu
sürece ilaç tekelleri daha çok kar
ederler. Hatta, olmayan hastalıkları
üretirler, daha çok ilaç satmak için
hastalığın çok tehlikeli, salgın hastalık
olduğu yaygarasını yaparlar. 2010
yılındaki domuz gribi üzerinden yaygınlaştırılması gibi.

Sosyalistler Hasta İle
Değil Hastalık İle Savaşır
Sosyalizmde sağlık politikalarının
esası önleyici sağlık politikasıdır.
Sosyalistler hasta ile değil hastalık
ile uğraşırlar. Hastalığın nedenlerini
ortadan kaldırırlar.
Kapitalizmde diş hastalıkları çok
ciddi bir problemdir. Dişçilik, milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüş müştür. Neredeyse ağzında çürük
dişi olmayan kimse yoktur.
Bunun en önemli iki nedeni vardır;
Birincisi; kapitalizmin beslenme alışkanlıkları, insanların tüm bedenini çürüttüğü gibi dişlerini de çürütmektedir.
İkincisi; bu düzende çok basit
bir eğitim ve sağlık politikasıyla,
halkın diş sağlığı sorunu çok büyük
oranda çözülecektir.
Halkımız diş fırçalamak konusunda bilgisizdir.
Çocukluktan itibaren her yemekten sonra dişimizi fırçalamayı alışkanlık haline getirdiğimizde, diş çürümelerini büyük oranda engelleriz.
Küba’da bunu çocuklarda diş macununa bile ihtiyaç duymadan, işaret
parmaklarını suya sokarak dişlerini
fırçalama yolu ile başarmışlardır.
Dişlerimiz ağrıdığında dişçiye
gitmek artık kaçınılmaz bir durumdur.
Yapmamız gereken dişimiz ağrımadan
her yemekten sonra dişlerimizi fırçalamaktır.
Gazi Halk Meclisi Sağlık Komis-
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yonu diş çürümeleri konusunda Önleyici sağlığın önemini anlatmak için
7 Kasım 2015 tarihinde GAZİ HALK
MECLİSİ önünde DİŞ BAKIM
SAĞLIĞI TARAMASI yapacaktır.
- Halk Meclisi Sağlık Komisyonu,
dişlerimizin çürümemesi için nasıl
bakım yapmamız gerektiğini anlatacak. Halkı ÖNLEYİCİ SAĞLIK
konusunda bilgilendirecek.
-Halk Meclisi Sağlık Komisyonu
,dişlerimizi muayene edip nasıl bir
tedavi gerektiğini söyleyecek.
- Halk Meclisi Sağlık Komisyonu,
dişlerimizi fırçalamak için bir fırça
ve bir diş macunu verecek.
- Bu düzen ömrümüzle birlikte
dişimizi de çürüttü.
- Dişimizden arttıra arttıra dişimizden olduk.
- Bu düzenin evimizden, aşımızdan, işimizden ettiği yetmedi
bizi dişimizden de etti.
Halkımız; 7 Kasım’da Gazi Halk
Meclisi’nde yapacağımız ücretsiz diş
bakım sağlık taramasına herkesi davet
ediyoruz.
Dişi çürük olanlar, tedaviye ihtiyacı olanlar diş bakım sağlığı taramasına mutlaka katılın.
Dişleri sağlam olanlar, dişlerimizin
çürümemesi için diş bakımı sağlık
taramasına mutlaka katılın.
Siz çocuklar; dişlerinizin gelecekte
sağlıklı kalması için şimdiden dişlerinize bakın. Dişlerimize nasıl bakacağımızı öğrenmek için diş sağlığı bakım
taramasına mutlaka katılın.
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Seçim Çare Değil, Halk
Meclislerinde Örgütlenelim!
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25 Ekim’de Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde Halk Meclisleri
tarafından saat 15.00 ‘da dört saatlik
“Seçim Çare Değil, Halk Meclislerinde Örgütlenelim” başlıklı panel
gerçekleştirildi. 200 kişinin katılımıyla
gerçekleşen panel ilk olarak İdil Halk
Tiyatrosu’nun “Adalet” oyunu ile
başladı. Sonrasında mahalle meclisleri
ilk oturumda yerlerini aldı.
Gazi, Armutlu, Alibeyköy, Okmeydanı, İkitelli, Sarıgazi Halk Meclisleri temsilcileri mahallelerindeki
yıkım, uyuşturucu, kumar, yol, elektrik, kira, iş olanakları, esnaf, polis
terörü, örgütlenme sorunlarından ve
mahallelerindeki devrimci faaliyetlerden söz ettiler. Mahallerinde yaşadıkları sorunlara Halk Meclisleri
olarak nasıl çözüm ürettiklerini ve
gelecekteki çalışmalarının neler olacağını anlattılar.
Okmeydanı Halk Meclisleri mahalle özelinde 96-97-98-99 yıllarında
Okmeydanı Halk Meclislerinin yaptığı çalışmalardan söz etti ve bugün
Okmeydanı’nda ciddi bir yozlaşma
politikasının olduğundan, buna karşı
Halk Meclisleri olarak esnaflar ve
halkla beraber örgütlenme çalışmaları
yaptıklarından söz etti.Devletin Halk
Meclislerinden halkın öz örgütleri
olması, hem halkına hem mahallesine
sahip çıkması hem de sisteme muhalif

olmasından dolayı korktuğundan ve
Halk Meclislerine saldırdığından söz
etti.
Gazi Halk Meclisi, Halk Meclisinin bu yıllarda halka iş olanakları
sağladığını, mahallenin yollarını yaptırdığını, suyunu elektriğini getirdiğini, polisin büyük baskılarına karşı
halkla birlik olup halkı karakola yöneltip devrimcilere sahip çıktığından
ve o zamandan bu zamana Halk
Meclislerinin halkla beraber mahallerini savunduklarından söz etti. Şu
an da Gazi’nin büyük bir mahalle
olduğunu ve bundan dolayı mahalleyi
dört bölge olarak ele aldıklarını ve
buna göre komiteler oluşturduklarından ve ayrıca Halk Meclisleri olarak da halkın sorunlarını çözme, adalet, esnaf komiteleri olarak halkın
birebir kendi sorunlarına çözüm üretmelerini sağladıklarını dile getirdiler.
Uyuşturucu, hırsızlık ve çeteleşmenin
mahalleye girmesi için sistematik
bir devlet politikasının olduğunu ve
bu saldırıya karşı Gazi Halk Meclisinin ciddi bedeller ödediğini dile
getirdi. Mahallelerinde Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’nin var olduğunu,
bu merkezi Halk Meclisleri olarak
işgal ederek ele geçirdiklerini, mahalle
gençlerinin burada uyuşturucudan
kurtulduklarını ve bu merkezin bir
çalışanı olduklarını dile getirdi. Hukuki sorunlarda avukatlarının var ol-

duğunu ve hukuki sorunlarının da
çözüldüğünü, halkın kira sorunlarını
da çözdüklerini mahallede kira bedellerini direkt kendilerinin belirlediklerini dile getirdi. Halk seçim için
kapılarını çalanların oy için kapılarını
çaldığını sonrasında yüzlerine bile
bakmadıklarını dile getirdi. Bu sorunlarının hiçbirinin seçimle çözüm
bulmadığını, seçimin çare olmadığını
dile getirdi. Halkın Halk Meclislerinde
örgütlenmeye davet ettiğini sözlerine
ekledi.
İkitelli Halk Meclisi mahallerindeki uyuşturucu sorunundan söz etti
ve çadır kurduklarından, uyuşturucuya
karşı örgütlendiklerinden söz etti.
Devrimciler sayesinde parklarda rahatlıkla oturduklarını, yozlaşmaya
karşı halkın tepkili olduğunu ve devrimciler sayesinde Halk Meclisleriyle
birlikte sorunlarına çözüm bulduklarını söyledi. Kapıları çalmanın
halka gitmenin önemine değindi.
Sarıgazi Halk Meclisi binalarının
yerini hazırladıklarını, yoğun çalışmalar neticesinde yerlerini tuttuklarını
ve yüz kişilik komite ile açılışlarını
coşku ile gerçekleştirdiklerini söyledi.
Adalet Komisyonu kurarak Anadolu
bölgesinde son dönem yaşanan adaletsizlikler üzerine örgütlendiklerini
ve Pazar günleri halkla buluşup sorunları dinlediklerini, uyuşturucu,
fuhuş ve kumara karşı yaptıkları yü-
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rüyüşten ve kapı çalışmalarından söz ettiler. Seçimin 70
yıldır bu emperyalist çağda
hiçbir soruna çözüm üretemeyeceğini, halk iktidarı için halk
meclislerinde örgütlenmek gerektiğini artık seçim vaatlerine
kanmamak gerektiğini, bu sandık dönemlerinde umutlanmamak
gerektiğini, umudun halkın kendisinde
devrimci mücadelesinde ve halkın
adaletinde olduğunu söyledi. Engelleri
ancak mücadele ederek yıkabileceklerinden söz etti.
Alibeyköy Halk Meclisi halkın
son dönemdeki yozlaşmasından söz
etti. Her insanımızın cebindeki banka
kartlarından ve bireysel yaşamdan
ve borç alma vermenin bir dayanışma
olduğundan bunu bile yozlaştırdıklarından söz etti. Alternatif bir güç
olduklarından, bu gücü halktan aldıklarından bahsetti. Kentsel dönüşüme karşı çıkmanın yeterli olmadığını, onun yerine alternatifini koymak
gerektiğini belirtti. Halk Meclisleri
olarak bu konuda birlikte çözüm üretip alternatif koyduklarını dile getirerek, sadece AKP’ye muhalif olmadıklarını, sisteme alternatif olduklarını ve bu yüzden tüm kesimden
halkı bu ayrımcı ve ayrıştırmalara
karşı biraraya getirmek gerektiğinden
söz etti. Bunun için de önce aileleri,
en yakınları ikna etmek gerektiği
söylenerek, herkese karşı adaletli
olmaktan ve seçimlerin kesinlikle
demokratik olmadığından , sorunlara
çare olmadığından söz etti.
Armutlu Halk Meclisi geçmiş dönemki çalışmalarından ve Armutlu
halkının direniş tarihinden söz etti.
Yıkımlara karşı mühendis-mimarlarla
birlikte alternatif çalışmalar ürettiklerinden ve halk bahçeleri oluşturduklarından, Armutlu Alevi halkı
için bir cem evi inşa ettiklerinden
söz etti. Bu çalışmalarla beraber bir
yandan da devletin baskı ve terörüne
karşı direndiklerini ve yakın zamanda
mahallenin genç kızı Dilek Doğan’ın
evinde polis kurşunuyla katledildiğini
ve hesabının mutlaka sorulacağını
ailesinin yanında olduklarını dile getirdi. Mahalleye, aileye ve Dilek’e
yani halka karşı yapılan bu saldırının

asla yanlarına kar kalmayacağından
söz edildi.
İkinci oturuma başlamadan önce
Grup Yorum sahnede yerini aldı. Yapılan konuşmada Halk Meclislerinde
örgütlenmenin somut çözümler, somut
adımlar yaratacağını ve seçimle kendilerini kandırmamış olacakları ifade
edildi. “Kurbanım Aman”, “Mayıs”,
“Çekemedim Akça Kızın Göçünü”,
“Halkız Biz”, “Haklıyız Kazanacağız”
şarkılarını söyledikten sonra ikinci
oturuma geçildi.
İkinci oturumda Mimar -Mühendisler Meclisi, Sanat Meclisi, Öğrenci
Meclisleri, Kamu Emekçileri Cephesi,
TAYAD yerini aldı.
HMM Meclisleri yaptıkları kentsel
dönüşüm, Şenay-Gülsüman Halk
Bahçeleri, Ferhat Gerçek Yürüteci,
Hasan Ferit Gedik rüzgâr tribünü
çalışmalarından ve bu çalışmalar esnasında mimar ve mühendislerle
meclisler oluşturulduğundan söz ettiler. Bu projeler için, yaşamsal ihtiyaçları karşılamak için seçime ihtiyaç
duymadıklarından ve kendi örgütlenmelerinin, halkla olan bağlarının
yeterliliğinden söz ettiler. Sanat Meclisi adına konuşma yapan Grup Yorum
sanat alanında ciddi örgütlenme çalışmaları yapıldığından Halk Ayaklanması’ndan bu yana bu çalışmaya
hız verdiklerinden söz ettiler. Halk
için sanata değinen konuşmada Grup
Yorum, oy için kapıları çalan, halkı
demagoji ve yalanlarla aldatanlar
için değil halk için sanatı savunacaklarını dile getirdiler. Herkesi 67-8 Kasım tarihlerinde yapılacak
olan Sanat Sempozyumu ve Festivaline davet ettiler.
Öğrenci Meclisleri parasız eğitimden ve sınavsız gelecek istediklerinden, öğrenci intiharlarının sebebinin bu sistem olduğundan, okulların hapishaneye çevrildiğinden, ticarethane gibi her şey için kendile-
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rinden para istenildiğinden, eğitimin bilimsel değil gerici eğitim olduğundan veYÖK’ün acilen kaldırılması gerektiğinden
söz ettiler. Herkesi 6 Kasım’da
boykota davet ettiler.
Kamu Emekçileri Cephesi
kamu çalışanlarının yaşadığı
sorunlardan, atanamayan öğretmenlerden, hastane çilesinden, sağlık,
eğitim gibi alanlarda yaşanan sorunlardan söz ettiler. Bu alandaki örgütlenme sorunlarını dile getirdiler.
Bu sorunların yıllardır var olduğunu
ve seçimlerin hiçbirine çare olmadığını Kamu Emekçileri Meclisini kurmak için harekete geçtiklerini dile
getirdiler.
TAYAD, hapishanelerde yaşanan
hak ihlallerinden, sorgusuz sualsiz
sırf AKP’ye muhalif olduğu için insanların tutuklandığından, devrimci
tutsaklara yapılan çift kelepçe işkencesinden, hasta tutsaklardan, evlatlarının her gün katledildiğinden söz
etti. Aileler birarada örgütlenmeye bu
katliamların önüne geçmek için halkı
örgütlemeye çağrı yaptı. 30 yıldır
önce evlatlarını sonra da evlatlarının
düşüncelerini sahiplendiklerini dile
getiren TAYAD aile ve tutuklu yakınlarıyla hapishane hapishane meclisler oluşturma ve tutsakların sorunlarına çözüm üretme ve bu tecridi
kırmaya yönelik örgütlenme çalışmaları başlatacaklarını dile getirdi.
Ayrıca panelde, katledilen Günay
Özarslan’dan ve 4 gün süren halkın
direnişinden, polis kurşunuyla katledilen Dilek Doğan’dan ve hesabının
mutlaka sorulacağından, son dönemde
Kürdistan’da ve Ankara’da yaşanan
katliamların hesabını sormak için
meclislerde örgütlenmek gerektiğinden söz ettiler. Yıllardan beri süre
gelen seçim yalanlarının halkın hiçbir
sorununu çözmediğini, sandıklara
umut bağlamamak gerektiğinden, bu
sandıklardan çıkacak sonuçların her
ne olursa olsun bu düzene hizmet
edeceğinden söz ettiler. Sandıklardan
çözüm beklemediklerini dile getiren
Halk Meclisleri, sorunların çözümünün kendi öz örgütlenmelerinde olduğunu söylediler.
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Röportaj

“Amacımız Halkın Kendi Sorunlarını
Kendisinin Çözmesi,
Seçim Çare Değil!
Biz Kendi Kendimizi Yönetebiliriz...”
Gazi Halk Meclisi Üyeleriyle Çalışmaları Hakkında Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz:
Yürüyüş: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Hayrettin OK: Adım, Hayrettin
OK, Gazi Mahallesi’ndenim.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

Yürüyüş: “Bu düzen halkın hiçbirsorununu çözemez. Halk Meclislerinde örgütlenelim” diye bir kampanya
başlattınız. Öncelikle Halk Meclisleri
nasıl bir örgütlenmedir? Halk Meclisleri’nden bahseder misiniz?
Hayrettin OK: Şimdi halk mec
lislerinden bahsetmek için bizim bir
çalışmamız var. Bugünden itibaren
çalışmaya başlıyoruz. Bu halkla nasıl
biraraya gelebiliriz, nasıl örgütlenebiliriz? Bir aylık bir süre çalışmamız
var, buna işte komitelerle başlıyoruz.
Tek tek kapı çalacağız, halkla iç içe
gelirsek, halkı örgütleriz.
Yürüyüş: Bu nasıl bir örgütlenme?
Örgütlülüğü nasıl sağlıyorsunuz?
Amacınız nedir?
Hayrettin OK: Amacımız halkın
kendi sorunlarını kendisinin çözmesi.
Halk kendi sorunlarını çözemiyor,
seçim çare değildir, bununla ilgili çalışmamızı yaptık. Halka tek tek gideceğiz, evlere gideceğiz, toplantılar
yapacağız, mahallerde bunların hepsini
konuşacağız anlatacağız. İşte Halk
Meclislerini anlatacağız, Halk Mec
lislerinde neler oluyor, bizler kendi
kendimizi yönetebiliriz.. Bunların
hepsini tek tek anlatacağız. Halkı içimize katacağız. Kendi sorunlarını
halk çözecek yani.
Yürüyüş: Nasıl çözecek sorunları?
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Halk meclislerinde, halkın hangi
sorunları için ne tür komisyonlarınız
var? Başka hangi komisyonları kuracaksınız?
Hayrettin OK: Şimdi zaten komisyonlarımız var. Esnaf komitesi
var, adalet komitesi var, şu anda
aklıma gelen bu iki tanesi var. Yozlaşma var. Gazi’de son zamanlarda
bayağı bir yozlaşma var. Bununla
ilgili bir komite kuracağız. Şu an kurulma aşamasında kuracağız. Çünkü
bunlar ihtiyaç olan şeyler.

Yürüyüş: Halk Meclisi olarak örgütlü
olduğunuz mahallelerde halkın hangi
sorunun çözdünüz?
Hayrettin OK: Halkın çok sorunlarını çözdük. Şimdi kira sorunları
var, kira sorunlarıyla ilgi kampanyamız
başlayacak. Bir komite daha kuracağız
kiralar yüksek bu sorunu çözmek
için. Uyuşturucu içenleri bulup bir
bir konuşup tedavisini yaptırıyoruz
Hasan Ferit’te. Ondan sonra esnaf
komitesinde toplantılar yaptık biz.

yani, onları da çözüyoruz. Burası halkın yeri, halk geliyor bize. Biz konuşuyoruz, bizim adaletimize güvendikleri için bir sıkıntı çıkmıyor, herkes
adalete güveniyor burada. Herkes kabul ediyor bunu. Devletin kapısına
gitse çözemiyorlar yani. Buraya gelip
de halkın adaletine güvenip, burada
çözülüyor bu olaylar.
Esnaf komitemiz var, üç hafta
esnaf komitesinde çalışma yaptık. İlkinde 10 kişi geldi, ikinciye 14-15
kişi geldi. Üçüncü sefer yine yaptık
160 esnaf geldi. Sadece Gazi’nin bir
bölgesinde 160 tane esnaf geldi. Orada
da yine esnafın kira sorunu vardı.
Bu kiraları biz belli bir seviyeye
çektik, bunlarla ilgili bir konuşma
yaptık. Bazı dükkan sahipleri rant
peşinde olduğu için, burası devrimci
mahalle olduğu için burada rant sağlayamaz kimse. Bunları konuştuk esnaﬂa, bir toplantı yapacağız yine, tam
bir karar alınmadı. Başka bir kurumla
da görüştük kimse yanaşmadı. Bunu
da halk meclisi olarak yine biz yapacağız. Bunları inşallah başarırız hep
birlikte, halkla birlikte.

Yürüyüş: Alacak verecek sorunu
oldu mu sizin çözdüğünüz?
Hayrettin OK: Oldu, çok oldu

Yürüyüş: Şu anda hangi mahallelerde halk meclisi çalışmanız var?
Hayrettin OK: Son durak bölgesi,

Yürüyüş: Bunlar nasıl çözülecek,
nasıl çözecek halk meclisleri?
Hayrettin OK: Zaten biz elimizden geldiği kadar çözüyoruz sorunları,
önemli olan bunu halkla birlikte yapmamız. Halkın çoğunluğunu sağlayarak, o şekil çözmemiz gerekiyor.
Bununla çalışmalarımızda daha başarılı olacağız. Yani çözeceğiz. Diyeceklerim şimdilik böyle yani, aslında
çok sorun var, çalışmamız lazım.
Şimdi bir ay içinde çalışmamız var.
Burada daha net bilgi toplayacağız.
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Nalbur, Sekizevler, Düz Bölgesinde.
Yürüyüş: Diğer mahallelerde çalışmanız var mı?
Hayrettin OK: Şimdi Çayan, Armutlu, Alibeyköy, İkitelli, Okmeydanı’nda var. Bunlar da çalışmayı oralardan yürütüyorlar. Yine Gazi Halk
Meclisi üzerinden 21-22 Kasım’da
bir toplantımız olacak, Halk Meclisi
toplantıları.
Yürüyüş: Bu halk meclisi toplantılarının amacı ne?
Hayrettin OK: Amacımız orda
halkı bütünleştirmek, halkın gelmesi
ve onlara halk meclislerini anlatmak.
Halk meclisleri neler yapabilir, bunları
halka iyice anlatmamız lazım ki halk
gelip burada sorunlara çözüm üretsin.
Biz halkız onlar da gelip Halk Meclislerini yönetebilirler. Neden burada
gelip meclisleri yönetmesinler de
Ankara’ya gidip meclise girsinler?
Yani üç kelimeyi bilmeyen bir
insan gidip Ankara’ya meclise girebilir
bunlardan. Biz böyle düşünüyoruz,
halkın bütünleşmesi lazım önce.
Yürüyüş: Toplantıda somut kararlar
alacak mısınız?
Hayrettin OK: Orada somut kararlar alınabileceği henüz belli değil.
Nasıl belli değil dersen çünkü çalışmamız böyle sürecek. Yani bir ay boyunca bildirilerimiz hazır ama yer
tespit edemediğimiz için tarihini yazmadık yani, bir de ayın 7’sinde bir
diş taramamız var. Halk meclisinin

Bilgimizi Arttıralım
Mücadelemizi Büyütelim
Samsun’da Halk Cepheliler ve
Dev-Genç’liler, 31 Ekim’de “Sınıf
Mücadeleleri ve Sosyalizm” konulu
bir seminer düzenlediler. Karadeniz
Özgürlükler Derneği’nde toplanan
7 kişi, 1 saat süren çalışmada ilk
önce ilk sınıﬂarın ortaya çıkışı ve
sınıﬂı toplumları ardından da sınıfsız- devletsiz ve savaşsız yeni bir
toplum kurmayı hedeﬂeyen sosyalizmi tartıştı. Soru cevap kısmından
sonra çalışma bitirildi.

önünde doktorlarımız falan geliyor.
Bu diş taramasının çalışmasını da yapıyoruz.
Ondan sonra bu halk marketleri
üzerinde bir planımız var. Burada yani
Gazi’de en azında bir iki halk marketi
olması gerekiyor, bunlar üzerinde şu
anda bir çalışma, bir program var.
Ondan sonra bizim burada çok tanıdığımız var. Şu anda belediye 300
tane ekmek verebiliyor. Bunu almaya
hakkımız var bizim. Biz de bunu alıp
yoksul ailelere dağıtacağız.
Yürüyüş: Meclis nasıl çalışıyor? Kararlar nasıl alınıyor, bu kararlar
nasıl hayata geçiyor? Somut anlatırsanız bize?
Hayrettin OK: Burada genel komite var. Tabi ki bölge bölge de ayrım
var komitelerimizde. Alt komitelerimiz
kurulacak bundan sonra, çalışmalarda
kuracağız.
Yürüyüş: Bunlar belli zamanlarda
mı biraraya geliyor? Biraraya gelip
nasıl karar alıyorsunuz?
Hayrettin OK: Şimdi zaten dediğim gibi 6-7 kişi hep buraya gelip gidenler, burada işte kararlarımızı aldığımızda 4 kişi de olsa 2 kişi de olsa
dahi alıyoruz.
Pazartesi günleri toplantımız oluyor.
Her pazartesi günü akşamları toplantıda
çalışmamızı yapıyoruz kararlarımızı
alıyoruz. Adaletli bir şekilde tabi,
konuşuyoruz, düzenli bir şekilde ona
göre bir somut belirliyoruz, ona göre
kararlarımızı veriyoruz. Yani haklı

haksız değil de orada düşünüp taşınıp
konuşuyoruz aramızda, ona göre bir
karar veriyoruz. Bildiklerim böyle...
Yürüyüş: Yani karar alınırken halkın
katılımı nasıl oluyor?
Hayrettin OK: Şimdi buna zaten
halkın katılması gerekiyor, sorunlar
olduğu zaman halkın içinde konuşuyoruz. Konuştuğumuz zaman halkla
birlikte karar veriyoruz. Çünkü halk
bunun bilincinde, biliyor, konuştukça
onlar da biliyor doğruyu yanlışı, ne
olduğunu. O şekilde karar veriyoruz.
Yürüyüş: Başka söylemek istediğiniz
bir şey var mı?
Hayrettin OK: Şu anda çok şey
var da çalışmalar yoğun olacak. Sivaslılar gecesi düzenleyeceğiz. Devamı
olarak Tunceli, Erzincan, Tokat gecelerimiz düzenlenecek bunları hayata
geçireceğiz. Halkı beraberlik ve birlik
içinde bir arada görmek istiyoruz. Çünkü
halk olmayınca biz de olmuyoruz.
Halka her şeyi anlatmak lazım
Gezi Ayaklanması nasıldı, yani nasıl
kan grubunu yazıyordu koluna Gezi’ye
çıkıyordu. Millet korkuyor şu anda,
çekiniyor korkuyor yani. Kan grubunu
yazdılar buradan Taksim’e yürüdüler.
Bu halk yine gelir. Bu halka her şeyi
anlatmak lazım her şeyi bilmek lazım.
Anlatmasan da halk inan ki çekiniyor.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

Faşist Saldırıların
Hesabını
Soracağız!
Faşist MHP’nin seçim aﬁş ve pankartlarını 28 Ekim’de söken DevGenç’lilere Okmeydanı Ağaçlaraltı
bölgesinde kahveden çıkan faşistler
silah, çivili sopalarla saldırdı. Üç
Dev-Genç’li bu saldırı sırasında yaralanırken bir kişinin polis tarafından
gözaltına alındığı bildirildi. Aynı günün akşamı saat 20.00’da Okmeydanı
Halk Cepheliler ve halk mahalle
içinde yürüyüş yaptı. 30 kişinin ka-
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tıldığı yürüyüşte basın açıklaması
okunurken AKP’nin katil polisleri
halkı taciz etmeye çalıştı. Ancak korkudan mahalle için bile giremediler.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Faşizmin Hukuku Gizlilik Üzerine Kuruludur
Korku Arttıkça Gizlilik Artar!

Halka karşı işlenen suçların, yani
faili devlet olan suçların, hemen hemen tümünde savcıların açtığı soruşturma dosyaları hakkında gizlilik
kararı verilir.
Gizlilik kararı ile halkın suçlular
üzerine gitmesi, gerçeği araştırması,
soruşturmanın genişletilmesi, katiller
arasındaki bağlantının görünmesi engellenmek istenir.
Polis suç şüphesi altındadır ama
delilleri kendisi araştırıp, dosyayı
kendisi tamamlıyordur. Gizlilik kararlarına itiraz edildiğinde itirazlar gerekçesiz olarak reddedilir. Uyulması
gereken kanun maddeleri yok sayılır.
Kanuna göre, mağdur (yakını katledilen, işkence gören, kayıp edilen) tarafın ceza soruşturmasının her aşamasına aktif katılımı sağlanmalıdır. Bununla birlikte mağdur taraf soruşturma
dosyasındaki belgeleri inceleyebilmeli, “kamu” adına hareket etmesi gereken cumhuriyet savcıları ile delillerin toplanmasına katılabilmeli, tanıkların sorgulanmasında hazır bulunabilmeli ve savcının aldığı kararlara itiraz edebilmelidir. Savcı tarafsız ve bağımsız olmalıdır. Fakat böyle olmaz.

Faşizmin Hukuku,
Gizli Soruşturmalar
Yürütür, Gizli Tanıklar
Yaratır, Gizli
Mahkemeler Kurar,
Yüzüne Maske Takar!
Faşizm katlederken de, devrimcileri yargılarken de gizli soruşturmalar yürütür, gizli tanıklar yaratır, gizli mahkemeler kurar. Hızla onlarca
yıla varan cezalar verir. Mahkemeler
göstermeliktir. Bu hızlılığın, bu telaşın, bu gizliliğin nedeni korkudur.
Gösterilerde polis yüzünü gizler,
operasyonlarda polis yüzünü gizler,
komplo davalarındaki gizli tanıklar
yüzlerini gizler. Şimdilik bir tek hakim ve savcıların yüzlerini gizlemedikleri kaldı. Bu gidişle yakında bu da
olacaktır.
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Halka Karşı İşledikleri
Suçlardan Korkan
Oligarşinin Bir Tek,
Peru Diktatörünün
‘Yüzsüz Mahkemeler’ini
Kurmadığı Kaldı

leri kapalıydı. Çavuşesku ve eşi Elana
için özel bir mahkeme kurdular. Mahkeme kurulduktan sonra Çavuşeskular iki saat içinde yargılandı ve idam kararı alındı. Bu kararın temyize gitmesi gerekiyordu, onu da yapmadılar ve
idam kararı hemen infaz edildi.

Faşizmin yönetememe krizi büyüdükçe kitle katliamlarına devam eder,
kontrgerilla yöntemlerini devreye sokar.
Suçu büyüdükçe gizlilikte büyür. Örneğin Peru'da Askeri mahkemelerde misilleme korkusu yüzünden mahkeme
heyeti maskeli yargıç ve savcılardan oluşuyordu. Bunlara “Yüzsüz Mahkemeler” ismini taktılar. Faşist Fujimori, özellikle gerillaların yargılandığı ve yargıçların kukuleta ile yüzlerini kapattıkları yargılama sistemini 1992 yılında oluşturmuştu. "Yüzsüz Mahkemeler"in "terörist" diye mahkum ettiği birçok kişinin suçsuz olduğu bugün artık
kabul ediliyor. İnsan hakları grupları
haksız yere mahkum edilen kişilerin sayısını binlerle ifade ediyorlar.
"Yüzsüz Mahkemeler"in Peru'daki
en çok bilinen mahkûmiyet kararları
Aydınlık Yol lideri Abimael Guzman,
MRTA üyesi Victor Polay ve Amerikalı
Lori Berenson'ın davaları idi.
Daha fazla insanı mahkûm etmek
için, gerçekleştirilen yıldırım yargılamalarla, avukatlara savunma hakkı verilmeden cezalandırma yoluna
gittiler. Hükümet bile, gizli mahkemelerde "Kurunun yanında yaşın da
yandığını" ve savunma hakkı tanınmadan çok sayıda kişinin mahkûm
edildiğini kabul etmek zorunda kalmıştı. Adalet Bakanı Carlos Hermoza Moya da, hükümetin hatalarını kabul edip, "En çok 400 kişi, yeterli delil olmasa bile bazen, sadece bir itirafçının sözüyle tutuklanmış olabilir"
dedi.(Terör Ne? Terörist Kim?)
İnsan kasabı Fujimori, iktidarı
boyunca tıpkı AKP faşizmi gibi halka karşı azgınca bir terör estirmiştir.
Yine Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşeskular'ı "yargılama" senaryosunda rol alan "hakim"lerin yüz-

Yargı Faşizmin Şiddetini
Örten Bir Perdedir
AKP iktidarı da devrimcilere onlarca yıl ceza vermek için kurulmuş
özel mahkemeleri kurdu. Özel yargılama usulleri getirdiler. Bir gizli tanık ifadesi ile cezalar verdiler. Veriyorlar. Bir gizli tanık ifadesine dayanarak operasyonlar yapıyorlar. İnsanları kaçırıp tutukluyorlar.
Bir gizli tanık ifadesi yüzlerce insanın tutuklanmasına yetiyor. 1990’lı
yıllarda polisin yaptığı kaçırma ve infaz etme yöntemine bugün AKP iktidarı ihtiyaç duymuyorsa bunun nedeni, kayıp ve infazların işlevini
mahkemelerin tamamlıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Faşizmin
açık şiddeti mahkemeler aracılığı ile
görünmez kılınmaya çalışıyor.
Faşizmin korkusu büyüdükçe şiddeti daha açık hale geliyor. Yargı faşizmin şiddetini örten bir perde gibidir. Bu korku arttıkça perde parçalanmaya başlar. Yargının nasıl faşizmin
hizmetinde olduğu görünmeye başlar.
Siyasi iktidar, yargıyı halk üzerinde ezici bir silah olarak kullanmıştır. Kendi haklılığını kanıtlamak
için mahkemeleri kullanır. Ama o
mahkemeler asıl suçluların kim olduğunu gizleyemez. O mahkemeler
kontgerilla hukukunu meşrulaştıramaz. Suçluların kendilerini gizlemelerine imkan vermez.
İster “yüzsüz mahkemeler”, ister
çok gizli yargılamalar olsun. Gerçek
açığa çıkar, katiller bulunur. Hesabı
sorulur. Bundan dolayı suçlular üzerindeki korku baki kalır. Halkın adaleti hiç beklemedikleri anda, hiç beklemedikleri bir zamanda karşılarına çıkar. Suçlarını okur. Hükmünü verir.
Hesabını sorar.
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Edirne F Tipi Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar,
Halk Düşmanı, Katil Alaattin Çakıcı'yı Döverek Cezalandırdı...

Halk Düşmanları Halkın Adaletinden
Hiçbir Yerde Kaçamazlar, Kaçamayacaklar!
Özgür Tutsaklardan
Özgür Tutsaklar; hapishaneleri,
düşmanın okulu olmaktan çıkaran, buraları devrim mücadelesinin hiç sönmediği yerler haline dönüştüren ruh
ve coşkuda olan, bu ruhu ve coşkuyu
çevresine de yayabilen, halkını seven,
halkının değerlerini kendinde somutlayan, kurtuluşumuz uğrunda bedel ödeyen ve ödemeye hazır olan ölüme yar elinden tutar gibi gidenlerdir.
Kökleri Mahirlere dayanan Özgür
Tutsaklık, o günden bugüne emperyalizme ve faşizme karşı mücadelenin içinde şehitlikler bedeliyle yoğrulup bir geleneğe dönüşmüştür.
Özgür Tutsaklık, can bedeli, kan
bedeli yazılmış bir gelenektir. 12
Eylül zindanlarında 1984 Ölüm Orucuyla temelleri atılmış sonrasında,
Buca, Ümraniye, Ulucanlar direnişleri, ’96 Ölüm Orucu ve 2000 –
2007’de Büyük Direniş ’le yeni halkalar eklenerek büyümüş bir gelenektir.
İşte bu yüzden onlar dört duvarla,
esaretle, baskıyla, zulümle teslim alınamazlar. Etrafları dört değil, on dört
değil, yüzlerce kat duvarlarla da çevrilse de, onların Anadolu halklarının
kurtuluşu için atan yüreklerini hapsetmeye, beyinlerini teslim almaya ne
emperyalizmin, ne onun suç ortağı oligarşinin gücü yetebilir.
Fiziksel olarak hapishanede ama
duygularıyla, düşünceleriyle, üretimleriyle mücadelenin orta yerindedirler. Hapishaneler, bir direniş odağı, mücadelenin bir cephesidir Özgür
Tutsaklarımız için.
Onların nefes aldıkları her yer
halk düşmanlarına, faşizme ve emperyalizme karşı mücadele alanıdır.
Bu bilinç ve iradeyle hareket ederler.
Yürekleri her an mücadele için atar.
Basından, Alaattin Çakıcı’nın 16

Ekim günü Edirne F Tipi Hapishanesi’ne sevk edildiğinin haberini alan
Özgür Tutsaklar, halk düşmanı, katil
mafyacı Alaattin Çakıcı’nın görüldüğü
yerde ve gören yoldaşımız tarafından
dövülmesi kararı alıyorlar.
Biz sözü burada Özgür Tutsaklara verelim, onların anlatımından dinleyelim:

Yerin Yedi Kat Dibine de
Girsen Halkın Adaleti
Seni Bulur Çakıcı!
“18 Ekim günü telefon görüşmesi yapmak için hapishane koridoruna
çıkan yoldaşlarımızdan biri uzaktan
avukat görüşmesine çıkan Alaattin
Çakıcı'yı görüyor. Çevresindekilere
belli etmeden yakınlaşmasını bekliyor.
Doğallığını bozmadan ve ilgisiz görünerek telefon görüşmesi yapmaya
devam ediyor. Arkadaşımızın tepkilerini takip eden gardiyanlar sakinliği ve ilgisizliği karşısında rahatlıyorlar ve Çakıcı’nın yanında bekleme gereği duymuyorlar.
Çakıcı kulübeye yaklaştığında
yoldaşımız telefonu bırakıp, “Kanını
akıttığın halk çocuklarının, devrimcilerin hesabını vereceksin” diye bağırarak yüzünün ortasına yumruk
patlatıyor. Yumruğun hızıyla Çakıcı
kendi etrafında bir tur atıyor. Bu ani
ve hiç beklemediği saldırı karşısında
panikliyor ve 4-5 adım geriliyor.
Hızla bıçağını çıkarıyor ve yoldaşımızın üstüne yürüyor. Bu hamleyi
boşa çıkaran yoldaşımız sendeleyen
Çakıcı’ya ikinci yumruğu patlatıyor.
Çakıcının elindeki bıçağı sağa
sola sallarken gardiyanlardan birinin
kafasına çarpıyor ve kafası açılıyor.
Diğer gardiyanlar araya girip
hem yoldaşımızı hem Çakıcı’yı tutuyorlar. Yoldaşımız ajitasyon çekmeye başlıyor. “Halk düşmanı, katil,
halk düşmanı köpek, kanını akıttığın
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halk çocuklarının hesabını
soracağız senden. Duyduk
ki önderimizi
arıyormuşsun,
sana önderimiz Dursun Karataş’tan
selam getirdik. Bu kez ucuz atlattın,
bir dahaki sefere kafana sıkacağız!”
diyor. Aklına dergimizde Çakıcı için
yapılan tanımlama geliyor ve “Sümüklü Mafyacı” diye bağırıyor.
Çakıcı bu sözlerden sonra, özellikle de Dursun Karataş ismini duyduktan sonra köpek gibi kuduruyor.
Gardiyanlara, idareye ve Erdoğan’a
küfür etmeye başlıyor.
Etrafındaki gardiyanlara “bana
kumpas kurdunuz, bana komplo kurdunuz, beni teröristlere dövdürdünüz”
diye bağırıyor.
Olayı duyan diğer tutsak yoldaşlarımız kapılara vurmaya başlıyorlar.
Çakıcı’ya hep bir ağızdan “Bizim kapımız kapalı, buraya gel, istersen
teke tek çıkalım karşına, bekle kafana sıkacağız senin!” diye bağırıyorlar. Çakıcı;”Gerek yok, gelmem”
diyor.
Çakıcı’nın dövülmesinden sonra,
hapishane idaresi avukat açık görüş
yapma hakkımızı gasp etti. Çakıcı’yı
cezalandıran arkadaşımızı Sincan
hapishanesine sürgün etti.
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Bizi cezalarla,
sürgünlerle
caydıramazlar,
korkutamazlar.
Halk düşmanlarını
gördüğümüz her yerde
cezalandıracağız!
Sonradan duyduk ki; Sümüklü
Çakıcı yediği yumruğun ardından
“forsunu” yalanlar söyleyerek korumaya çalışmış, avukatı ve yakınları
üzerinden basın açıklaması yaptırmış.
Yumruğu yediğinde korkudan rengi
atan katil mafyacı, gazetelerde çıkan
haberlere göre uzaktan ulumaya başlamış, DHKP-C davası tutsakları
için “Açın kapıları hepsi gelsin" diye
de seslenmiş!
Alattin Çakıcı, o kadar korkmuş-

tur ki; kendisine Cumhurbaşkanı düzeyinde bir devlet komplosu düzenlendiğini söylemiştir. Dışarıya bu
içerikte mektuplar göndermiştir. Halkın adaletinin Çakıcı gibilerden hesap sorması için devletin desteğine ihtiyacı yoktur. Sınıf kini ile bürünmüş
bir yüreğe sahip olması yeterlidir. Yürekleri halk sevgisi, sınıf kini ile dolu
Özgür Tutsaklar bu hesabı sormak
için sabırsızlanmışlardır. Hapishaneye geldiğini duydukları ilk andan
itibaren bunun yol ve yöntemlerini düşünmüşlerdir.
Halk düşmanları halkın adaletinden hiçbir yerde kaçamazlar, kaçamayacaklar. Nerede olursa olsunlar F tipi hapishanesinde de olsa halkın adaleti onları bulacaktır. Tüm koruma önlemleri, en güvenlikli denilen
yerler halkın karşısında, halkın ya-

ratıcılığı karşısında çaresizdir.
Yine duyduk ki;Alaattin Çakıcı'nın isteği öncelikle İmralı, sonra Diyarbakır, sonra da Van’mış. Fizan'a
gitsen, yerin yedi kat dibine de girsen
halkın adaleti seni bulur Çakıcı. Nihat Erim'i, Gün Sazak'ı unutma! Sabancı'dan 25. katta sorulan hesabı
unutma! Değil başka hapishaneye gitmek, çelik kasaların içine girsen yine
de kurtulamazsın.
Alaattin Çakıcı halka vereceği
hesabı vermemiştir henüz. Yaşadığı
korku şimdilik yeter ona. Halkın adaleti hesabını soracaktır bir gün. O zamana kadar hesap vereceği korkusuyla yaşayacak Çakıcı..
Hangi hapishaneye gitse yürekleri halkı için çarpan Özgür Tutsakların elleri halk düşmanlarının yakasına
yapışacak, hesap soracaklardır…”

Cepheliler Halkın Adaleti
Olmaya Devam Edecek
Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

İzmir Doğançay’da 27 Ekim’de AKP’nin katil polisleri mahalleyi abluka altına aldı. 26 Ekim akşamı Cephelilerin Dilek Doğan’ı selamlamak amacıyla astıkları
bomba süslü pankartı bahane ederek mahalleye gelen halk
düşmanları, mahalleyi abluka altına aldı.
Öğlen saat 15.00 gibi mahalleye birçok özel harekat
akrebi, çevik kuvvet, TOMA ve bomba imha ekibiyle gelen katil polisler kahvehaneleri ve civar dükkanları boşaltarak halkta tedirginlik yaratmaya çalıştılar. Bomba süsünü patlatıp pankartı aldıktan sonra da mahallede duran
polisler Doğançay girişinde tüm arabalara, minibüslere ve
yoldan geçenlere kimlik kontrolü yaptılar.
Cephelileri bulamamanın vermiş olduğu hazımsızlıkla
mahallede sürekli devriye atan katil sürüsü, halkın matbaası duvarlardaki yazılamaları da karaladı. Kendilerine
işbirlikçi yaratmaya çalışarak, halka eylemi kimlerin yaptığını sorarak muhbirleştirmeye çalıştı. Mahalle halkının

Baskılar, Gözaltılar Bizi Sindiremez!
Dilek Doğan'ın Hesabını Soracağız!
Mersin’de 2 Kasım'da Özgür Çocuk Parkı’nda saat
13.30’da Dilek Doğan için yapılan eyleme polis saldırdı. Açıklamaya katılan Deniz Yücel, Deniz Tekir, Dilan
İzra ve soy ismini öğrenemediğimiz Ercan gözaltına alındılar.
Dilan İzra ve Deniz Tekir Çocuk şubede, Deniz Yücel ile Ercan siyasi şubede tutuluyorlar. Gözaltına alı-
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evlerine akrep araçlarıyla ışık tutan polisler ayrıca bir ailenin de evine girip arama yapmak istedi, fakat ailenin arama kararı olmadan arama yaptırmaması üzerine daha sonra gelecekleri tehditlerini savurarak gittiler. Abluka gece
yarısına kadar devam etti.
Açıklama yapan İzmir Halk Cephesi: “Bizler Halk Cepheliler olarak mahallemizi terk etmeyeceğiz. Polisin
amacı Cephelilerin halkın adalet özlemini dile getirmesini terörize etmektir. Halka gözdağı vererek korku salmaya çalışmışlardır. Fakat amaçlarına hiçbir zaman ulaşamadıkları gibi yine ulaşamamışlardır” dedi.
nışlarını protesto etmek için açlık grevinde olmalarına rağmen ailelerinin getirdikleri şeker ve su kendilerine verilmiyor.
Mersin Halk Cephesi bununla ilgili yaptığı açıklamada:
"3 Kasım'da savcılığa çıkarılacaklarını öğrendik. Tehdit
ve terörle bir seçimi daha kazanan AKP faşizmi hız kesmeden saldırılarına devam ediyor. Dilek Doğan’ı katletti. Katliamlarının karşısında adalet isteyenleri de gözaltılarla sindirmeye çalışıyor. Anadolu çok zorba gördü. Fakat tarihi boyunca korkuya ve zorbalığa hiç boyun eğmedi.
Başeğmeden mücadelemize devam edeceğiz!" denildi.

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!
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SORUDA
TOPLUMLAR:
FEODAL TOPLUM

Bilgi
güçtür

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz

1-) Feodal Toplum
Hangi Sınıf ve Tabakalardan
oluşur? Köleci Topluma
Göre Farklılıkları Nasıl Öne
Çıkar?
İnsanların özgürleşmesinde yeniden yeni bir adım atılmıştır. Köleler ve
köle sahipleri yoktur artık. Onların yerine zengin sömürücü sınıfı ifade eden
feodal beyler (derebeyi) ve kölelerin yerine geçen serfler vardır. Senyör denilen
soylular yine köylüler de bu sınıflar içinde yerlerini alıyordu.
Yoksul insanlar bir zincirden kurtulup
başka bir zincirle bağlanmayı bu şekilde
yaşıyordu. Köle değillerse bile gerçek anlamda özgür de sayılmıyorlardı. Yaşamak
için en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan insanlar nasıl özgür olabilirdi.
Ekip biçebildikleri toprakları olmadan nasıl yaşayabilirlerdi? Feodal beyler bunun
farkındadır. Köleciliğin sonunu getiren
ayaklanmaların bilinciyle hareket etmekten başka şansları yoktur. Kölecilikten elde edilen toprakların sahibi haline
dönen kral, bey, ağa, sömürücü sınıf
içinde yer alan kilise de farkındaydı. Bu
nedenle, serflere, köylülere kendilerinin
de işletebileceği küçük topraklar dağıtma
yoluna gidiyorlardı.

2-) Feodal Toplumda
Sömürü Biçimi Nasıl
Gelişir?
Feodal toplumda üretim ilişkilerinin
temeli, feodal beylerin, sömürücü sınıfın toprak üzerindeki özel mülkiyetine
ve bu topraklarda çalışmak zorunda bırakılan serflerin-köylülerin sömürüsüne
dayanır.
Serfler bir yanda “soyluların” top-

rağın, işletip her türlü angarya işlerini yaparken,
diğer yandan mülkiyeti
soylu sınıfa ait ama kendilerinin kullanımına verilen küçük topraklarda
çalışarak yaşamaya çalışıyor, ürettiğinin büyük kısmını da toprağın sahibine
vermek zorunda kalıyordu.

Görünürde her şey yolunda yürüyordur. İn-sanlar köle olarak damgalanıp kırbaçlanmıyor ve özgürce yaşıyordu. Ancak gerçekte ise yoğun bir sömürü yaşanıyordu.

3-) Feodalizmde Zengin
Fakir Oluşumu Şansa veya
Kadere Bağlı mı
Gelişiyordu?
Bir toplum yıkılıp yeni bir toplum ortaya çıkınca her şey yeniden başlamış olmuyordu. Bir önceki toplumda zengin ve
varlıklı olanlar yeni toplumun yaratılmasında da değişen üretim ilişkilerinde
de belirleyici olabiliyorlardı. Bu belirleyicilik yeni toplumun kurulma aşamasında değişimler gösterse de, yok olup giden zengin sınıfına yakın olan yeni sınıf
yeni sürecin içinde yerini almaya devam
eder. Yani bunlar ne şans ne de kaderle
açıklanabilir.
Kölecilikten vazgeçmek zorunda
olan büyük toprak sahiplerinin toprakları bölüşülüp, daha küçük toprak sahiplerince alınınca yeni bir zengin sınıf
oluşmaya başlar. İlk başlarda birbirinden
bağımsız olan bu zengin aileler, kabile
soyluları ve askeri gücü elinde bulunduran kesimler kendi arasında devleti ifade eden iktidarlar oluştururlar.
Krallık adı verilen bu oluşumlar yeniden topraklarını genişletip, yoksul
köylüleri de kendilerine bağımlı hale getirerek kilise ve manastırı da kullanarak
yeni toplum düzeninin oluşumunu tamamlar. Kader, kadercilik söylemi, dinin etkisi de en çok bu dönem kendini
gösterir.

4-) Feodal Toplumda
Sömürü Toprağa Dayalıdır
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Diyebilir miyiz? Feodalizm
Tanımı Nereden Gelir?
Toprak her toplum düzeninde belirleyici öneme sahiptir. Sosyalizm dışında, toprağı elinde bulunduran, işletme
hakkına sahip olan sömüren de tek sahibi oluyor.
Feodalizm, toprağa dayalı üretim tarzının ve toplum düzeninin oluşumunu
ifade eder. Tanım olarak da toprağın kullanım hakkı anlamına gelir. Toprağı
elinde bulunduran krallık yakınlarına ve
işbirlikçilerine kilise ve manastıra, ömür
boyu kullanacağı ve mülkiyetini başkasına devredebileceği şekilde toprak dağıtır. Dağıtılan bu topraklara feod denir.
Feodalizm adını buradan alır.

5-) Feodalizm, Her Ülkede
Aynı Özelliğe mi Sahiptir?
Farklılıkları Ortaya Çıkaran
Nedir?
Köleciliğin gelişimi her yerde aynı
olmadığı gibi feodalizm de her ülkede,
coğrafyada aynı özelliğe sahip olarak gelişmemiştir.
Avrupa’da, Asya’da hatta Afrika’da
farklı gelişmeler göstermiştir. Farklılığı,
sömürücü sınıfın niteliği ve üretim ilişkilerinin değişme zorunluluğu belirlemiştir.
Krallıkla yönetilen yerlerde, kilise ve
manastırın yani ruhban sınıfın etkisiyle Avrupa’da farklı yaşanırken, Rusya ve
Osmanlı’da çarlık ve padişahlık gerçeğiyle daha farklı bir süreç yaşanmıştır.
Bu tamamen yönetimseldir.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

6-) Osmanlı’da Sömürü
Sistemi Neye Dayanır?
Gelişimi Nasıl Sürer?
Osmanlı’da devletin ve toprağın
mutlak sahibi padişahtır. Halifeliğin
Osmanlı’ya geçmesiyle birlikte dini
önderlik tamamen padişahla özdeşleşir.
Ulema dediğimiz “din bilgini” olarak
öne çıkan kesimler padişahın düşünce ve
eylemlerine göre hareket eder, fetva
yayınlar, padişahın kendilerine verdikleriyle yetinir, ihtiyacından fazla bir
toprak sahipliği bulunmaz.
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Osmanlı, herhangi bir bölgeye yetkili atar, o yetkili toprağın işletilmesini
sağlar; artı ürün, vergi vb. toplar… Yine
toprağa bağımlı olan köylülerin çocukları yeri geldiğinde padişahın hizmeti adı altında askere alınır. Feodalizm gelişip değişimler yaşansa da yoksul köylülerin durumu değişmez. Padişah gider, bey gelir,
bey gider ağa gelir, topraklar daha özgür
ve istekli işletilsin diye yarıcı olarak köylülere verilir, kiralanır, marabacılık gelişir, yine değişmez. Toprağın sahibi yeri
geldiğinde toprağını köylülerle birlikte satılığa çıkarır.

7-) Toprağa Bağımlılığın
Temel Alındığı Feodalizm de
Şehirler Nasıl Gelişir?
Neden Örgütlenmenin
Merkezi Olur?

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

Köylerde yoksulluktan kurtulamayan
insanlar, şehirlerin gelişmesiyle birlikte,
el beceri ve yeteneklerin değer kazanmasının avantajlarıyla şehirlere yönelir.
Ürün, rant denilen sömürü sistemi
para-rant denilen sömürü sistemine dönünce para kullanımı yaygınlaşır. Artık
şehirde çalışan her insan emeğinin karşılığında ücret-para almaktadır.
Şehirlere göç eden insanlar, angarya işler dışında zanaatçılığı geliştirerek
ciddi kazançlar elde etmeye başlar.
Köylüler ürünlerini şehirlere götürüp satmaya başlar.
Şehirlerdeki bu hareketlilik, rekabeti
ve yenilikleri de beraberinde getirir. Bu
rekabet aynı zamanda sömürenlere karşı birleşmeyi de içerir. Avrupa’da loncalar, Osmanlı’da Ahilik adı verilen zanaatçılardan oluşan güçler, birbirleriyle dayanışmayı büyütürken, pazarda
hakimiyet kurma yönüyle öne çıkar, sistemi sorgular.

8-) Feodalizmin Yıkılma
Sürecini Başlatan
Ne Olmuştur? Ortaçağ
Karanlığına Son Veren
Aydınlanma Dönemi Neyi
Başarmıştır?
Avrupa’da ruhban sınıfı dediğimiz ki-
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lise ve manastırların hakimiyet ve baskısı
aydınlanma süreciyle aşılmaya başlamıştır. Dini kullanan kiliselerin halk üzerinde baskı oluşturduğu pek çok şey, bilgiyle alt edilerek dinin etkisi zayıflatılmıştır. Bu süreç, iletişim şeklinin değişmesini, üretici güçlerin gelişme ve ilerlemesinin de yolunu açmıştır. Tarım,
hayvancılık, teknik gelişmeler, zanaatçılık, ilerlerken düşünceler de ilerliyordu.
Yeni aletler, üretilmeye başlayan
demir gibi madenlerin, barutun yaygın
kullanılması, matbaanın gelişmesi, yeni
keşifler ve ulaşımın ilerlemesi, pusulanın bulunup deniz taşımacılığının kolaylaşması, ticaret yollarının açılması
gibi. 14. yüzyıldan, 15. yüzyıla damgasını vuran bu dönem Ortaçağ karanlığına son veren, aydınlanma sürecini
başlatan dönem olarak öne çıkar. Elbette
ne bu buluşlar ne de kilisenin geriletilmesi feodalizmin yıkılması için yeterli değildi. Üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki zorunlu uygunluk yasasının bozulması gerekiyordu. Zanaatkarlar, yeni ortaya çıkan tüccarlar, küçük üreticilerden toptan mal alarak,
kendilerine bağımlı bir pazar yaratarak
yeni bir zengin sınıfın kapılarını açmaya başlarlar.

9-) Feodal Toplumun
Yıkılmasının Nedenleri
Nelerdir? Ayaklanmalarının
Etkisi Nedir?
Çıkışı itibariyle ilerici bir toplum düzenini ifade eden feodalizm devamında
dini de kullanarak, zulümle, zorbalıkla,
baskıyla halklar üzerinde korkunç bir sömürüyü de beraberinde getirmiştir.
Sömürünün olduğu böylesi düzende
nedenleri, çıkışları farklı olsa da özünde halkın isyanı her zaman aynı yere yönelmiştir. Avrupa’da köylü ayaklanmaları, Osmanlı’da halkın isyan ve
ayaklanmaları da böyle başlamıştır.
Selçuklu’da Baba İshak ve İlyas önderliğindeki ilk örgütlü ayaklanma Osmanlı’daki Bedrettin, Torlak Kemal ve
Börklüce Mustafa önderliğindeki ayaklanmalarla doruğa çıkmış, nice ayaklanmalarla Osmanlı düzeninin sarsılmasına yol açmıştır. Diğer imparatorlukların yıkımında olduğu gibi Os-

manlı’da da ayaklanmalar önemli bir rol
oynamıştır.

10-) Feodalizmin Sonunu
Getiren Yeni Bir Toplumsal
Düzenin Ortaya Çıkmasını
Sağlayan Temelde
Ne Olmuştur?
Ayaklanma ve isyanlar feodalizmin
yıkımına etki etse de yeni toplumsal düzenin kapılarını açan, elbette ekonomik
altyapı oluşuyordu. Toprağa bağımlı
köylüler, feodal üretim anlayışıyla kendilerine ait olan üretim şeklini değiştiremiyorlardı. Şehirlerde yoğunlaşan yaşam, feodal bağımlılıktan kurtulmayı
sağlarken, her ne kadar üretim vb. özgürleşmiş gibi görünse de, vergiler, harçlar, kotalar, ticaret yapıldığında uygulanan kısıtlamalar gümrük kotaları vb. bu
özgürleşmenin ve üretiminin yeni pazarlarla buluşmasının önünde de engel
oluşturuyordu.
Genel olarak ortaya çıkan her şey bir
anlamda, toplumsal gelişmenin önünde de
bir engel anlamına geliyordu.
Yeni aletler üretiliyor, üretim şekilleri, teknikleri geliştiriliyor, kır ve şehir
arasında da iş bölümü sağlanıyor, ticaret ile birlikte meta dolaşımının koşulları yaratılıyor, bölünmüş, parçalanmış
devletler üzerinden ulusal pazarlar açığa çıkarılıyor, ancak tüm bu değişim ve
gelişmelere karşın feodal üretim anlayışı, engelde ısrar ediyordu.
Yeni üretim anlayışının zorunluluğu
ve toplumsal düzenin değişimi bu çelişkiler ve çatışmaların çözümü sonucu
ortaya çıkar. Ticaret haklarını elinde bulunduran, kapitalist oluşumları sağlayan
burjuvazi, kralların desteğini de yanına
alarak, şehirlerdeki örgütlenmenin ve hareketliliğin de gücüyle feodalizmi tasfiye etmeye başlar.
‘’Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ‘’ söylemi bu dönemin çağrısı olur. Nihayetinde yeni gelişen toplumsal yapının belirleyici gücü, burjuvazi ve hakim olan
güç, iktidarı ister her zaman. Ortaya çıktığı dönemdeki ilerici niteliğini, özgürlükçü söylem ve çağrılarıyla işçi sınıfını ve yoksul köylüleri de yanına alan
burjuvazi, feodal sistemi devirerek egemenliğini ilan eder.

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

El koyduğunuz özgürlüklerimiz, gasp ettiğiniz haklarımız için yakanıza yapışmaya devam edeceğiz!
Halka yaptığınız zulümleri seçim sandıklarına gömerek unutturacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!

AKP Kurmaylar Toplantıları Halka Karşı
Yeni Suçların Planladığı Toplantılardır
AKP’nin 1 Kasım seçimlerinde
birinci parti olarak çıkması için yapılan kontra planlar AKP kurmayları
toplantısında çıkarıldı.
AKP’nin 7 Haziran seçimlerindeki durumunu değerlendirmek ve
1 Kasım seçimleri için de yeni stratejilerini belirlemek için yapılan toplantıya; Ömer Çelik, Mustafa Şentop,
Taha Özhan, Erol Olçok, Lütfü Elvan,
Taner Yıldız, Ali Sarıkaya, İbrahim
Dalmış, İbrahim Uslu, Hatem Ete,
Efkan Ala, Ertan Aydın, Faruk Çelik,
Mücahit Arslan ve Mahir Ünal.
Nokta dergisinin, toplantı tutanağı
olarak yayınladığı belgeler AKP’nin
tepkisiyle karşılaşmış ve dergi bürosu
basılarak dergiler toplatılıp yayın yasağı konulmuştur.
Bu toplantılar, içerik itibariyle
AKP kurmaylarının kendi gerçeklerini
olduğu gibi rahatça tartıştıkları toplantılardır. Tüm çıplaklığıyla ortaya
koydukları gerçekler üzerinden halkı
yeni dönemde nasıl kandıracaklarını
belirlemeye çalışıyorlar.
Toplantının bu niteliği aynı zamanda AKP kurmaylarının halka
karşı işlediği bazı suçlarını itiraf etti
Tartışma esas olarak seçim ekseninde
döndüğü ve seçimlerde halkı nasıl
kandıracaklarının değerlendirildiği
üzerinedir. Ancak bu tartışmada ortaya
çıkan bazı gerçekler, sarf edilen sözler
de AKP’nin halk düşmanı karakterini
ortaya koymaya yeterlidir.
AKP’nin seçimlerde rakipleriyle
ilişkileri ve onlara ilişkin değerlendirmeleri bizi ilgilendiren değerlendirmeler değildir. Onların kendi içlerindeki kayıkçı kavgası ancak halka
karşı nasıl bir politika izlediklerini
ve halkı aldatmak, düzen içinde tutmak için nasıl bir yol izlediklerini
göstermesi yanıyla değineceğiz.
Faruk Çelik şunları söylüyor: “Beyannamemize artık genç, kadın, siyasi
kimliklerin özgür olacağını, taleplerinin karşılanacağını yazalım. Artık

uğraşmayalım bu meselelerle.”
Halkın tüm değerlerini ayaklar
altına alan ve halkı aşağılayan, hor
gören anlayışlarını bir çırpıda atıp
her şeyi değiştirebileceğini sanıyorlar.
Böyle yazınca halka ettiğiniz küfürler,
kadınları aşağılayan sözleriniz unutulacak mı sanıyorsunuz.
El koyduğunuz özgürlükler, gasp
ettiğiniz haklarımız için yakanıza
yapışmaya devam edeceğiz. Bizim
sorunumuz seçim değil. Halka yaptığınız zulümleri seçim sandıklarına
gömerek unutturabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bunlar halkın ve devrimcilerin belleğinde tüm
tazeliğiyle korunacaktır, buna emin
olabilirsiniz. Ettiğiniz her bir küfrün
hesabını soracağız.

Siz Göz Boyamak Dışında
Halk Yararına Hiç Bir Şey
Yapmazsınız
Devam ediyor Faruk Çelik: “Doğu’da da somut şeyler üzerinden gidelim. Zarar etsek de oraya yatırım
yapıp istihdamı artıralım. İnsanları
hayata bağlamamız gerekiyor. Diğer
türlü bu koşullar altında oranın normale dönmesi mümkün değil. Bu şekilde Kürt gençlerini toplumsal paydaya katabiliriz.”
Kürdistan’da Kürt halkını açlığa,
yoksulluğa mahkum eden politikalarınızın pekala bilincindesiniz anlaşılan. Fakat orada istikrarı sağlamadan bunu yapamayacağınız da bir
gerçek olduğu içindir ki Kürdistan’da
Kürt halkının tepesine hala bombalar
yağdırıyorsunuz
Zarar ederek halk yararına yatırım
yapmazsınız. Devletin olanaklarıyla
bir şeyler yapsanız bile ömrü seçime
kadardır. Siz, Şırnak madenlerinde
Kürt halkını karın tokluğuna kölelik
koşullarında çalıştıranlarsınız. Siz
Kürt halkının en temel geçim kaynakları olan tarımı ve hayvancılığı
yok edip halkı açlıkla göç yollarına
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düşürenlersiniz.
Köylerini yakıp yıkıp Kürt halkının batıda ucuz işgücü olmasını
sağlayanlarsınız. Bu suçlarınızı açlığı,
yoksulluğu yaşayan Kürt halkına
unutturabileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Siz Zengini Daha Zengin,
Fakiri Daha Fakir
Yaptınız
Numan Kurtulmuş genel olarak
nasıl bir sömürü çarkı işlettiklerini
ve gerçekte kimin partisi olduklarını
ortaya koyan sözler ediyor. Şöyle
diyor: “Ekonomi konusunda biz çok
başarılı olduk ama zenginleşmenin
yönünü topluma çevirme noktasında
yani zenginliğin topluma yayılma
noktasında sınıfta kaldık. Fakirin
içinde bulunduğu ruh halini görmezden geldik.”
Evet, halkı bütün olarak sömürdünüz. Özelleştirmeler adı altında
devletin tüm olanaklarını tekellere
peşkeş çektiniz. Tekellerin çıkarları
için her olanağı seferber ederken
halkı bir kez bile düşünmediniz.
Soma’da katledilen işçilerin ölümünün sorumlusu sizsiniz. Sizin bakanınız, Taner Yıldız oradaki patronların hamiliğini yapandı ve bu
sözleri sarf ettiğiniz toplantıda bulunuyor. Açlıkla, yoksullukla terbiye
etmeye çalıştığınız halkımız işyerlerinde yaşanan “kazalarda” ölürken,
halkı düşünen tek bir önleminiz olmadı. Başarılı olduk dediğiniz ekonomi tekellerin karlarını katladığı
bir ekonomidir. Sizin bu ekonominizdir zaten, halkı yoksul ve aç bırakan. Numan Kurtulmuş’un söylediklerini destekleyen benzer düşünceler diğerlerinden de geliyor. Efkan
Ala "Asgari ücret konusunda anormal
bir durum var. Bunu kabul edip iyileştirme sözü verelim." derken yarattığınız açlık ve yoksulluk tablosunu
ortaya koymaktadır.
Keza yarattığınız tabloyu gözler-
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den ırak tutmak için çırpınan Lütfi
Elvan "Yolsuzluk, israf ve makam
araçları gibi mevzular." diye söz
ederken çalıp çırptıklarınızın göze
çarpan yanlarını gizlemeyi tartışıyor.
Ve ekliyor "Son kertede, karnımız
aç diyen birisine; sana duble yol
yaptık demek komik oluyor."
Hayır, komik değil, sizin halka
düşman olan yüzünüzü gösteriyor.
Yıllardır halkı aşağılayan, küçümseyen politikalarınızla halkla alay
ederek yönettiniz.
Elvan; "Sektörel, özellikle tarıma
yönelik, paketlerimiz olmalı." derken
bile halkla alay ediyor. Ortada tarım
adına ne bıraktınız da tarıma ilişkin
paketlerden bahsediyorsunuz. Fakirin
içinde bulunduğu ve sizin görmezden
geldiğiniz ruh hali sizin de gırtlaklarınıza sarılacak bir haldir ve günü
geldiğinde onlar size kendini göstereceklerdir. Bunu asla unutmayın.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

34

Halkın Hem Duygularını
Hem Emeğini Azgınca
Sömürdünüz!
Mahir Ünal konuşmasının bir yerinde "Elimizde bir pipet, toplumdaki
her duyguyu sömürdük. Buna psikolojide ‘duygusal vampirlik’ deniliyor."
diye itirafta bulunuyor. Evet, AKP,
iktidarı boyunca hem duygusal vampirlik yapmıştır ve hem de halkın
iliğini kanını emen bir vampirlik
yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Ancak bugün gelinen noktada
halka düşman yüzünüz daha fazla
açığa çıkmış durumdadır. Kurmaylarınız bunu gizleme telaşıyla hareket
ederken bile bu gerçeği koyuyorlar
ortaya.
Halkın özellikle dini duygularını
yıllardır emiyor, sömürüyorsunuz.
Din adına hareket eden çeteleri destekleyerek Ortadoğu'da ve ülkemizde
halkların kanlarını akıttınız.
Dini duyguları sömürerek Haziran
Ayaklanma’sına gölge düşürmeye ve
linçler örgütlemeye çalıştınız. Ve bu
vampirlikle halkın duygularını sömürürken öte yandan ise halkın alınterini sömürüp kendi kasalarınıza
akıttınız.
Her türlü yolsuzluğun, hırsızlığın

yapıldığı bir iktidar olmakla kalmayıp
bu hırsızlıklar ortaya çıktığında bile
pişkince üstünü kapatma ve savunma
yoluna gitme ahlaksızlığını ve alçaklığını sergilediniz.

Sizin Alevi, Kürt,
Roman Açılımlarınızın
Hepsi Yalandı!
Numan Kurtulmuş'un sözleri halka
karşı işlediğiniz suçların bir başka
boyutunu tartışma konusu yapmaktadır: “Toplumsal bütünleşme konusunda da patinaj çekmeye başladık.
Alevi-Kürt meselesinde bir yere kadar
gelebiliyoruz ama son noktayı koyamıyoruz. Kendi içimizde dahi toplumun bazı kesimlerinin devlette yer
almaması gerektiğini düşünen arkadaşlar var. Bu bakış açısı bize kaybettiriyor.” diyor Kurtulmuş.
“Toplumsal bütünleşme” değil,
gerçekte toplumun tüm hücrelerine
kadar bölünüp parçalanması ve herbirinin ayrı ayrı sizin ve düzeninizin
kölesi olmasını istediniz. Fakat halkları bölüp parçalamayı başaramadığınız noktada ise şimdi bunları söylüyorsunuz.
Yalan söylüyorsunuz! Çünkü hala
daha Türk halkını şöven politikalarla
Kürt halkına karşı kışkırtan sizsizin.
Linçler örgütleyip, kontrgerilla örgütlenmenizle saldırılar yapan sizsiniz. Evet, halkı bölüp parçalamaya
çalışan politikalar şimdi ayağınıza
dolanınca da bu şekilde feveran ediyorsunuz.

Yargıyı Halka Karşı
Savaşta Bir Silah Olarak
Kullandınız!
Üçüncü toplantıda kimin söylediği
belli olmayan başlıklar içinde ise
şunlar söyleniyor:
"Yargı meselesine hiç girmememiz
daha hayırlı olabilir çünkü yargıyla
çok oynadık ve yıprattık." diyerek
yarattığınız adaletsizlik tablosunu
itiraf ediyorsunuz. Halkın mücadelesini bastıramadığınız, kendi iç çelişkilerinizde boğulduğunuz her olayda adaletsizliği de büyüttünüz. İsminde adalet olan adaletsizliği yaşatan
bir parti olarak halka karşı işlediğniz

suçlarınızı artırdınız.
Adalet saraylarınıza halkın savaşçıları girdiğinde ne söyleyecek
bir sözünüz vardı ne de bunu kimseye
dinletebilecek durumunuz. Adalet
savaşçıları sizin üzerinizde kalan son
şalınızı da çekip aldıklarında işte
bunları artık tartışmak zorunda kalacak noktaya getirdiler sizi. Ve artık
hiçbir inandırıcılığınız yoktur. Sizin
rütuş yapacağınız yargınız da kurtaramayacak sizi. Halkın kendi adaleti
her zaman ve her yerde adaletini uygulayan olacaktır. Bir gün sizin kapınızı da çalacaktır. Bekleyin!.

Kurmaylarınıza “Halkın
Parasını Çalın Ama Delil
Bırakmayın” Dediniz
"Biz psikolojik harp konusunda
çok etkisiz kalıyoruz. 17 Aralık’ta
ayakkabı kutusu ve para sayma makinesi olmasaydı bu kadar akıllarda
kalmazdı. Terörle mücadele birimi
oluşturup her gün başında duracak
bir isim belirleyelim." diyor AKP'liler.
Ve bir başka başlıkta ise "Aşırı bir
devlet vurgusuna sahibiz. Adeta devlete tapınıyoruz." deniyor.
İşte, AKP'nin gerçeği budur. Halka
düşman olan yüzünü ortaya koyan
gerçekliğidir. Hakkını arayan halkın
karşısına devletin zoru ve baskı aygıtlarıyla çıkıyor. Psikolojik savaş
aygıtları ve "terörle mücadele" adına
katilleri iş başındadır. AKP'nin tek
ve en güçlü silahı budur.

Sonuç olarak;
AKP ne yaparsa yapsın kurmayları
ne tür önlemler alırlarsa alsınlar ne
AKP'nin ne de düzenlerinin hiçbir
hükmü yoktur. Yok olmaya mahkum
olan bir düzen seçimlerle ömrünü
uzatsa da dikiş tutmaz, tutmayacaktır.
Ve bir kez daha sesleniyoruz
AKP'lilere: Yaptığınız seçim de
AKP'yi ve düzeni kurtaramayacaktır.
Tüm halkımızı sizin yalanlarınızı
yerle bir ederek Halk Meclislerinde
örgütleyecek ve sizin adaletsiz, haksız,
hırsız, yolsuz ve arsız düzeninizi
yerle bir edeceğiz. Bekleyin!

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

Hakim Dosyaya Bakamadım Dedi ve 2 Yıl Sonra Yapılan
Medeni Yıldırım Duruşması Sadece 5 Dakika Sürdü!

ADALETSİZ DÜZENDEN ADALET BEKLEMEK SAFLIKTIR!

ADALET HALKIN ELLERİNDEDİR!
28 Haziran 2013 tarihinde, Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Hêzan-Kayacık köyünde, kalekol yapımını protesto eden ve “Barış İstiyoruz” pankartıyla yürüyen kalabalığa
askerler ateş açtı, 19 yaşındaki Medeni Yıldırım öldürüldü.
Devlet bir yandan, Kürt halkıyla
“barış” masasına otururken diğer taraftan halka karşı işkence, katliam
ve imhanın merkezi olan; modern
teknoloji ile donatılmış, üst düzey
güvenlikli, adına kalekol dedikleri
karakollar inşa etmeye devam etti.
Doğu ve Güneydoğu’da toplam 356
kalekol yapımı konusunda TOKİ ile
anlaşma yaptı.
Bu olayla ilgili önce Lice Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma açıldı. Daha sonra Yıldırım’la ilgili dosya
görevsizlik kararıyla Lice Cumhuriyet
Başsavcılığı’ndan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi ve
dosyaya gizlilik kararı konuldu.
Olaydan bir yıl sonra, Mayıs
2014’te Yıldırım’ın vurulduğu görüntüler ortaya çıktı, jandarmaların
kalabalığa ateş açtığı kesinleşti. Buna
rağmen Yıldırım’ın ölümüyle ilgili
o tarihte hiç kimse suçlanmadı.
Öldürülmesinden yaklaşık iki yıl
sonra olay yerinde keşif yapıldı.
Dava ise ancak Eylül 2015’te açılabildi.
Keşif ve kamera görüntülerinden
yapılan tespit sonucu; Diyarbakır
Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan
iddianame ile, 23 yaşındaki Adem
Çiftçi hakkında “haksız tahrik altında
olası kastla adam öldürme” suçundan
18 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bu olayda, ne şüphelinin olası
kastından ne de Medeni Yıldırım’ın
haksız tahriğinden söz edebiliriz. Sanık Adem Çiftçi, aldığı talimat doğrultusunda öldürme kastıyla kitlenin
üzerine ateş açmıştır. O nedenle
ortada olası kast değil, açıkça kast

ederek öldürme vardır.
Haksız tahrik, kişide ızdırap veya elem yaratan
bir durumun, mağdur tarafından yaratılması ile
oluşur. Oysa adem çiftçi
hangi ızdırap ve elemin
etkisinde kalarak “Barış
İstiyoruz” yazan pankartın
arkasında yürüyen insanlara ateş açmıştır.
Yine iddianamede,
Medeni Yıldırım’ın “taş
atan grubun arkasında olayları izlediği, karakol içinden seri silah sesi
geldikten sonra sağ eliyle sol omzunu
tutarak düştüğü” belirtiliyor.
Medeni Yıldırım’ın devleti “tahrik” ettiğini gösteren tek bir somut
delil bulamadıkları için bu güne kadar
soruşturmayı tamamlayıp davayı açmadılar. Yine dosya üzerinde gizlilik
kararı koyarak Medeni Yıldırım’ın
ailesi ve avukatlarından soruşturmayı
kaçırdılar.
Bugüne kadar her dosyaya koyulan gizlilik kararında, özellikle taraflardan birisi devlet ise, delillerin
karartılacağı şüphesi her zaman akıllarda yer eder. Medeni’yi katleden
devlettir. Devlet suçunu gizlemek
için 2 yıl düşünüp taşınmış ve Adem’i
kurban seçmiştir.
Bugüne kadar bir devlet geleneği
haline gelen, devletin işlediği suçlarda, devleti aklamanın yöntemi yetkisiz, ilgisiz, alakasız kişiler hakkında
soruşturma ve kovuşturma yapılmasıdır. Bunu en açık 19 Aralık Hapishaneler Katliamı’nda gördük. Yüksek
Askeri Şura da alınan kararlar nedeniyle yaşanan onlarca insanın katledilmesinin, yine onlarcasının yaralanmasının sorumlusu 18 ay askerlik
yapacak olan erlermiş!
Dosya içeriğine bakıldığında o
gün askerler tarafından 26 silah ve
bu silahlara ait 200’ün üzerinde mer-
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mi kullanıldığı görülüyor. Açıktır ki;
o gün eyleme katılan halkı katletmek
istemiştir.
Medeni Yıldırım’ın katledilmesi
ile ilgili Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın ilk
duruşması 27 Ekim 2015 tarihinde
görüldü. Duruşmaya Medeni Yıldırım’ın ailesi ve avukatları katılırken
sanık Adem Çiftçi getirilmedi. 2 yıl
sonra yapılan duruşma, sadece 5 dakika sürmüş. Gerekçesi ise, hakim'in
dosyası inceleyememiş olmasıdır. İki
yıl boyunca adalet diye bağırıyor
Medeni'nin annesi. İki yıldır katilin
tutuklanmasını bekliyor. İki yıldır,
gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyor.
Mahkeme ise, dosyayı inceleyemedim
rahatlığı ile davayı kapatabiliyor.
Mahkemenin dosyaya tutumunun
açık bir ifadesidir bu. Dosyayı ciddiye
almıyor. Medeni katledilmiş de ne
olmuş. Umurlarında değil. Halka,
halkın acılarına yabancı, devletin
kuklası olmuş hakimlerden ne beklenebilir? “Dosyayı inceleyemedim”
diyebilen hakimler mi sağlayacak
adaleti? Yok! Onlar adaleti sağlayamaz. Bu bile yargılamanın amacının
sorumluları bulup cezalandırmak
değil idare-i maslahatçılık yapıp devleti aklamaktır. Adalet, halkın mücadelesi sağlayacaktır.
ADALET İSTİYORUZ,
ALACAĞIZ!
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Bir Sınıfın Lehine Olan Diğerinin Aleyhinedir

Bu Yüzden Aynı Gemide Değiliz!
Sizin Üzüntünüz Bizim Sevincimizdir!
Bizim Sevincimiz Sizin Üzüntünüzdür!
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Sınıfsal ayrımlar söz konusu olduğunda, her derde deva yalanlardan
biridir “Aynı gemideyiz” cümlesi.
Oysa biz hiç aynı gemide olmadık.
Olmamız da mümkün değil. Su ve
ateş nasıl aynı anda, aynı yerde olamazsa, birinin varlığı, diğerini yok
ederse biz de öyle aynı yerde olamayız.
Amerika’da yayınlanan New York
Times Gazetesi’nin 13 Ekim 2015
tarihli baskısında, Türkiye’yle ilgili
bir haber-yorum yazısı çıktı. Türkiye’de son yaşanan olayların değerlendirildiği; “Kederde ve zaferde,
Türkler hala bölünmüş” başlıklı yazıda; “Hiçbir şey, ortak keder ve
zafer anlarında dahi, Türkleri bir
araya getirmeye yetmiyor gibi görünüyor” diyerek, Prof. Dr. Aziz
Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’nü
almasının ve Türkiye tarihinin en
kanlı terör saldırısının Türkleri biraraya getirmeye yetmediğini yazdı.
Konuyla ilgili olarak, halkları
birbirine kışkırtıp düşmanlaştırmaya
çalışan, şovenizmi ve milliyetçiliği
körükleyen Başbakan Davutoğlu,,
TGRT Haber’de; New York Times’ın
gözlemi maalesef doğru bir gözlem.
O kadar üzülüyorum ki.” demiş.
Yine yalan, yine demagoji, yine gösteri yapmış Davutoğlu...
Kederde ve sevinçte birleşmeyen

Türkiye halkları değildir. Biraraya
gelemeyenler ve gelemeyecek olanlar
bir avuç asalak zengin sınıf ile yoksul
Türkiye halklarıdır. Ezen ile ezilen,
zengin ile yoksul, işçi ile patron
aynı olabilir mi? Herşeyimiz farklı
bizim. Sevincimiz, kederimiz, kinimiz, öfkemiz, düşüncelerimiz, ahlakımız, kültürümüz bir bütün olarak
dünyalarımız farklı.
Mustafa Koç’un kızı, ekmeğin
kaç lira olduğunu bilir mi? Ya 6.
gemiciğini! alan Cumhurbaşkanı
oğlu Burak Erdoğan, çocuğuna okul
harçlığı verememenin ne demek olduğunu? Güler Sabancı kendini işçilerin yerine koyarak asgari ücretle
nasıl geçinildiğini düşünür mü?
Bütün soruların cevabı ‘HAYIR’dır. Çünkü yaşanan ve yaşanacak olan her şey sınıfsal bir nitelik
taşır. Her sınıf kendi yaşam koşullarının ve olanaklarının sağladığı
alışkanlıklara sahiptir. Her olayı
kendi sınıfının çıkarlarına göre değerlendirir. Doğal olan ve olması
gereken de budur zaten. Çünkü keskin, uzlaşmaz çelişkilerle ikiye ayrılmış toplumda bir sınıfın lehine
olan diğer sınıfın aleyhinedir. Biri
için iyi olan diğeri için kötüdür.
Egemenler kendi sınıflarının ve
sınıf çıkarlarının bilincindedirler.
Fakat halkın aynı bilinç düzeyine

Erkan Karataş
Mücadelemizde Yaşıyor
Devrimci Kamu Emekçisi, Erkan Karataş
ölümünün 1.yılında 1 Kasım’da yoldaşları ve
ailesi tarafından mezarı başında anıldı. Mezarına
kırmızı gül dikildi. Saygı duruşu ile birlikte
Nazım Hikmet’in “Zafere Dair” şiiri okundu.
Anmada “sensiz bir yılımız” başlıklı bir yazı
ile Diyarbakır, Suruç, Cizre, Ankara katliamları
ile faşizmin değişmeyen yönünden ve kamu
emekçilerinin buna karşı verdikleri mücadeleden
bahsedildi. Ardından hep birlikte Erkan Karataş’ın
sevdiği şarkı; “Erken Öleceğiz” söylendi.
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erişmesini istemezler. Burjuva kültür
ve ideolojisiyle beyinleri teslim almaya çalışırlar. Sınıf gerçeğini unutturmak, bilinçlerini bulandırmak için
çeşitli yalanlar ileri sürerler. “Hepimiz
aynı gemideyiz”, “milli çıkarlar”,
“devlet sınıflar üstüdür” gibi...
Halkın kendi sınıfsal çıkarlarının
farkına varmasını istemezler. Ezilen
sömürülen halkın sınıf çıkarlarının
farkına varması demek, asalaklar
sürüsünü sırtından atıp bütün halkların eşit, sömürüsüz, adil bir ülke
kuracak güce sahip olduğunu anlaması demek. Kısaca bütün üçkağıtçıların, çalışmadan yaşayanların,
yok olması demek.
Onun için; Davutoğlu’nun üzüntüsü koca bir yalandan ibarettir.
Onlar Roboski’de, Suruç’da, Diyarbakır’da, Ankara’da katledilen onca
insanımıza üzülemezler. Katleden
kendileridir. Bırakalım üzülmeyi 14
yaşında vurdukları Berkin’in annesini
meydanlarda yuhalatacak kadar ahlaksızdır onlar. Elinde taştan başka
bir şey olmayan 52 yaşındaki bir
kadını tarayacak kadar korkak. “Size
teslim olmayacağım” dediği için
Günay’ı infaz edecek kadar düşman.
Evinin kapısında Dilek’i göğsünden
vuracak kadar aciz.
Bizim üzüntümüz sizin sevinciniz! Kameralar karşısında sevincinizi
saklayıp, timsah gözyaşları dökmektir
yaptığınız. Sizin üzüldüğünüz herşey
de bizim sevincimiz. Ve biz sevinçlerimizi çoğaltıp isminizi ve cisminizi
yeryüzünden sileceğiz!

Cemevimiz
Dayanışmamızın Ürünü
Olacak
Eylül ayında Okmeydanı-Örnektepe
Mahallesinde açılan ve faaliyetlere
başlayan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Beyoğlu Şubesi’nin mahallede
Cemevi yapımı için 25 Ekim’de Cumartesi pazarında stant açılarak imza toplandı. Örnektepe halkı
mahallede Cemevi yapılması için uzun süredir beklediklerini,
bu doğrultuda bir faaliyetin başlamasına sevindiklerini belirttiler.
Halkın ilgisi ve imza kampanyasına katılımı yoğun oldu.

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

Sadece Tetiği Çeken Polis Değil, 16 Adreste Arama Kararını Alan, Katliamın Üstünü Örtmek,
Delilleri Karartmak İçin Dosyaya Gizlilik Kararı Veren Hakim ve Savcılar da Dilek’in Katilidir

Dilek Doğan Polis Kurşunuyla Katledildi.
Katil, Sadece Tetiği Çeken Polis Değil; AKP Faşizmi ve
Katilleri Koruyan, Kollayan Faşizmin Yargısıdır!
18 Ekim günü, adına özel harekat
timi denilen ölüm mangaları Küçükarmutlu’nun yoksul kondularının zayıf, ahşap kapılarına dayanmıştı yine.
Yüzlerinde kar maskeleri, ellerinde
uzun namlulu silahları ve envai çeşit
araçlarıyla savaşa gider gibi hazırlanmışlardı. Aslında bu, tam anlamıyla
bir savaştı. Faşizmin yoksul halka
açtığı bir savaş…
Ne ilkti Armutlu ne de son… Yalnızca son 4 ayda, 7 Haziran seçimlerinden sonraki süreçte yüzlerce kişi
katledildi bu savaşta. Suruç, Cizre,
Beytüşşebap, Lice, Ankara… İnfazlar,
katliamlar birbiri ardına sıralandı.
“Terör operasyonu” adı altında devlet
terörü estirildi ülkede.
Armutlu gibi yoksul kondular da
bu savaşın hedefleri arasındaydı. Üstelik ilk kez hedef olmuyor da Armutlu bu savaşa. Yüzlerce baskın,
onlarca katliam gördü bu kondular.
Neden mi hedef bu kondular?
AKP’nin ağababaları, 12 Eylülcü
patronlardan Halit Narin çok önce
cevap vermişti bu soruya: GECEKONDULARDAN GELİP BOĞAZIMIZI KESECEKLER… O gün
bugündür bu korkuyla yaşıyorlar. O
gün bugündür savaş halindeler kondularla. Bunun için her fırsatta saldırıyorlar yoksul kondulara.
İşte bu kondulardan biri de Dilek
Doğan’ın ailesiyle birlikte yaşadığı
Küçükarmutlu’daki gecekonduydu.
18 Ekim sabahı, saat 4 sularında polisler yüzlerinde kar maskeleri, ellerinde otomatik silahları ve peşlerindeki zırhlı araçlarıyla Dilek Doğan’ın
evini bastılar. Elleri tetikteydi. Katliam
için geldikleri çok açıktı.
O sırada evin önündeki bahçede
bulunan aile fertlerinin kimliklerini
topladıktan sonra eve yöneldi katiller.
Evin içinde bulanan Dilek ve abisi
Mehmet, polislere neden içeri girmek
istediklerini sorduklarında, “Birini

arıyoruz”, “Canlı bomba arıyoruz”
diyerek cevap verdi katiller. Dilek ve
Mehmet, “Aradığınız kişi burada yok”,
“Canlı bombaları Ankara’da 100
kişiyi katletmeden önce arasaydınız”,
“Öyle elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz, pis ayaklarınızla evimizi
kirletemezsiniz, ayaklarınıza galoş giyin…” diyerek polislere tepki gösterdiklerinde tetiğe bastı katillerden biri.
Günay Özarslan’ı yalnızca “size teslim
olmayacağım” dediği için katledenler
bu kez de Dilek’i “ayaklarınıza galoş
giyin” dediği, katliamcıların keyfiliğine
teslim olmadığı için katlettiler.

Faşizmin Ahlakı Yoktur
Yalanla Yönetir
Tüm pisliklerini yalanla gizlemeye
çalışır. İşkence yapar, katleder, yakıp
yıkar… “Silahı vardı, ateş etti, çatışma
çıktı, canlı bombaydı” vb. yalanları
sıralayarak suçlarını örtbas etmeye,
katliamlarını meşrulaştırmaya çalışır.
Dilek’i katlettiklerinde de aynısını
yaptılar. Birbiri ardına yalanlar sıralamaya başladılar. Önce Dilek’in
canlı bomba olarak arandığı yalanını
servis ettiler basına. Ardından çatışma
çıktığı, evden silahla karşılık verildiği,
Dilek’in bu sırada vurulduğu yalanına
sarıldılar. Dilek’in vurulmasından 38
saat sonra ise “Dilek’in evde bulananlardan birinin polisin silahını almaya çalıştığı sırada vurulduğu” yalanını resmi olarak söylediler. Yani
kaza kurşunuydu, arbede sırasında
istemeden oldu havası yaratmaya çalıştılar. Bu, Davutoğlu’nun “iktidar
olamazsak beyaz Toroslar gezer” sözünün ete kemiğe bürünmesidir.

politikası olarak
bugün de
sürdüğünün ve süreceğinin göstergesidir.
Bunların 90’larda
kaldığı da diğer her
şey gibi koca bir
yalandır. Yönetememe krizi gittikçe
derinleşen AKP, çareyi kontrgerilla
politikalarına daha çok başvurmakta,
eski katillere, işkencecilere yeniden
görev vererek daha fazla işkence, infaz
ve katliam ile yönetmekte ve daha
çok yalana sarılmakta aramaktadır.
Faşizmin tek silahı yalan ve terör
değildir elbette. En önemli silahlarından
biri de yargısıdır. Hakimleri, savcıları,
faşizmin halka karşı işlediği suçların
üstünü örtmek, katilleri koruyup kollamak ve aklamak için ellerinden geleni
yaparlar. Hukuku faşizmin üstünü örten
şal, yasaları ve yasalardan aldıkları
yetkileri katilleri aklamanın aracı yaparlar. Hukukla, yasayla yapamadıklarını da hukuku çiğneyerek, yasaları
ezerek yaparlar. Dilek Doğan’ın katledilmesinde bunu bir kez daha gördük.

AKP,Yönetememe Krizi
Derinleştikçe Kontrgerilla
Politikalarına Başvuruyor

Dilek Doğan’ın Katili
Sadece Tetiği Çeken Polis
Değil, Arama ve Gizlilik
Kararı Veren Hakim ve
Savcılardır

Hiçbir şeyin 90’lı yıllarda kalmadığının, işkencenin, infazın bir devlet

Dilek’in katledildiği baskın aramanın kendisi bile hukuka aykırıydı.

TEK YOL DEVRİM!
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Baskınının yapıldığı evlerle hiçbir
ilgisi bulunmayan bir kişiyi aramak
için, yasaları çiğneyerek, ortada hiçbir
delil yokken, gece vakti arama kararı
verilmiş, 16 adrese birden eş zamanlı
baskın yapılmıştı. Oysa düzenin yasalarında bile “3. kişilerle ilgili aramalarda”, yani o evde yaşamayan
kişilerle ilgili aramalarda arama kararı
verilebilmesi için “aranan kişinin
veya eşyanın o evde olduğuna dair
somut delil bulunması gerektiği” yazılıdır.
Ama polisin emir eri durumundaki
hakimler ve savcılar için bunun hiçbir
önemi yoktur. Bir kişi için İstanbul’un
bir ucundan öbür ucuna 16 adres
hakkında arama kararı verir. Bir kişinin aynı anda 16 adreste bulunması
mümkün olmadığına göre nasıl bir
somut delilden bahsedileceği, bunun
mantıksızlığı onların umurunda değildir. Onların tek derdi faşizmin polisinin bir dediğini iki etmemektir.
İşte bu yüzden Dilek Doğan’ın katili
sadece tetiği çeken polis değildir. 16
adrese arama kararı talep eden ve
bu kararı veren hakim ve savcılar da
Dilek’in katilidir.
Sadece bu kararı veren hakim ve
savcılar değil, Dilek vurulduktan
sonra olayın üstünü örtmek, delilleri
karartmak için dosya hakkında gizlilik

kararı isteyen ve veren hakim ve
savcılar da Dilek’in katilidir.
Dilek’in katledilmesine ilişkin
dosyada, soruşturmayı yürüten savcının talebi ile “avukatların dosyayı
inceleme ve belgelerden örnek yetkisinin kısıtlanmasına” karar verildi.
Karara gerekçe olarak da “avukatların
dosyayı incelemesinin soruşturmanın
selametinin tehlikeye düşürebilme
ihtimali” gösterildi.
Üstelik yasaya göre bu kısıtlama
kararının yalnızca şüpheli ve müdafiine yani katil polise ve avukatına
uygulanabileceği belirtildiği halde,
bu hükme göre mağdur-müşteki vekillerine kısıtlama hükümleri uygulanamayacağı açık olduğu halde, kısıtlama kararına yasada yer almayan
“diğer soruşturma süjeleri” ifadesi
eklenerek dosyanın Dilek Doğan’ın
ailesinden ve avukatlarından da gizlenmesi için karar alındı. Buna göre
dosyayı savcı görebilecek, katil polisler görebilecek ama Dilek’in ailesi
ve avukatları göremeyecek. Görürlerse “soruşturmanın selameti” tehlikeye düşecekmiş! Bunun anlamı
çok açık. “Soruşturmanın selameti”
dedikleri, gerçeklerin halktan gizlenmesi, delillerin karartılması, katillerin aklanmasıdır.
Katilin polis olduğu, soruşturmayı

yine polisin yürüttüğü, her türlü belge
ve delilin polisin elinin altında olduğu
ama öldürülenin ailesinin, avukatlarının, halkın hiçbir şey bilmediği bir
soruşturmadan adalet çıkacağına inanmamızı kimse bizden beklemesin.
Günay Özarslan’ın infazında da aynı
şeyleri yaşadık. Aradan 3 ay geçti,
Günay’ın katili hala ortada yok. 3
aydır Günay’ın katilini bulmak, göstermelik de olsa yargılamak için
hiçbir şey yapmayan, delilleri karartmakla meşgul olan faşizmin yargısı, hakimleri, savcıları, Günay’ın
cenazesine katılanları cezalandırmak
için elinden geleni yapıyor. Bugüne
kadar onlarca kişi Günay’ın cenazesine katıldığı için tutuklandı, tutuklanmaya devam ediyor. Düzenin yargısına göre işkence, infaz, katliam
suç değil adalet istemek suç!
AKP’nin yargısı da polisi gibi eli
kanlı bir katildir. Faşizmin halka
karşı savaşında faşizmin yanında saf
tutan, onun tetikçiliğini yapan, suçlarının üstünü örten, katilleri koruyup
kollayan bir görevi, misyonu vardır
yargının. Ancak buna izin vermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun gerçekleri açığa çıkaracak, Dilek’in katillerini bulacağız. Adalet istemekten
vazgeçmeyeceğiz!

Dilek’in Hesabı Mahşere Kalmayacak!
1 Kasım Pazar günü, Boğaziçi Cemevi’nde, Küçükarmutlu Mahallesi’nde polis kurşunuyla katledilen
Dilek Doğan’ın şehitliğinin 7. gününde yemek verildi.
Program devrim şehitleri ve Dilek için yapılan 1
dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından Halk Cephesi
açıklaması ve Dilek’in hesabı için “Bir Ceza İstiyorum”
şiiri okundu. Yapılan açıklamada AKP’nin katil polislerinin
çocuklarımızı katlederek, mahallelerimizde terör estirerek
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halkın haklı direnişini sindirmeye çalıştığı ancak bu
saldırılara boyun eğilmeyeceği ve Dilek’in hesabının
mutlaka sorulacağı vurgulandı.
Açıklama ve okunan şiir sonrasında Dilek için yazılan
bir türkü okundu. “Dilek’in Hesabı Mahşere Kalmayacak!” sloganını halk büyük bir öfke ve kararlılıkla attı.
Yenilen 7 yemeğinin ardından program sona erdi.

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

Ülkemizde Gençlik
Hedefimiz, her üniversiteliye ulaşmak ve onları örgütlemektir. Bu iddia
ve hedefe sahip olmalıyız. Önümüze
koyduğumuz hedefin büyüklüğü,
daha büyük sorumlulukları omuzlayacağımızı ve onu ileri taşıyabilecek
gücü göstermemizi sağlar. Daha büyüğünü ve ilerisini hedefledikçe;
önümüzde çözmekte zorlandığımız
Faşizmin baskısına uğrayan, paralı
sorunların, aslında hiç de o kadar büeğitimle, sınavla okuması engellenen,
yük olmadığını göreceğiz, engellerin
geleceği elinden alınan, gerici-faşist
aşılamaz olmadığını göreceğiz. Ve
eğitim ile halkına ve vatanına ya"olmaz"ları, "yapamam"ları şöyle
bancılaştırılmaya çalışılan milyonlarca
değerlendirmeye başlayacağız: Mutüniversite öğrencisi var. Bu demeklak olmaz yoktur. Belki o zaman, o
tir ki, örgütlememiz gereken milkoşullar için olmaz. Bunu görmek
yonlarca halk çocuğu var.
bize olmazı olur kılma görevi yükler.
2015 yılı rakamlarına göre ülkeOlabilecek koşulları bulmak ve olmizde 114 devlet, 76 da özel üniverdurmaktır devrimcilik.
site var. Ve buralarda 5 milyon 615 bin
Stratejik hedefimize uy293'ü devlet üniversitesinde
gun düşüneceğiz. Stratejik
olmak üzere toplam 6 milyon
Üniversiteli gençliğin tek umudu ve
hedefimiz nedir? Anti-oligar62 bin 886 üniversite öğrenalternatifi biziz. Bizden başka gençliği
şik, anti-emperyalist halk devcisi okuyor.
faşizme
karşı
örgütleyebilecek
rimini yapmak. Her şeyin
Büyük bir üniversite öğodağına stratejik hedefimizi
bir
güç
yoktur.
rencisi kitlesi var ülkemizde.
koymak, her şeyin yapılabilir,
Ama bu kitleye baktığımızda
Ya ileri atılıp üniversite gençliğinin
halledilebilir olduğunu görçok büyük bir oranda örgütsüz
etrafındaki örgütsüzlük zincirini kıracağız
mektir. Nesnel gerçeğe teslim
olduğunu görürüz. Örgütsüzya da günlük pratik içinde,
olmamak, irademiz ile onun
lüğünden kaynaklı faşizmin
sonuç alıcı olmayan bir çalışma içinde
üstüne çıkıp değiştirmektir.
yarattığı sorunlar karşısında
Devrimi gerçekleştirmek için
boğulacak ve gençliği
güçsüzdür gençlik.
gençliği örgütlememiz geGençliğin bu örgütsüzlüdüzenin örgütlemesine izin vereceğiz.
rektiğini görmek ve onu örğü karşısında diğer gençlik
gütlemek için yol ve yöntemörgütlenmeleri kıllarını kıpırler bulmaktır. Kafamızdaki olmazlar,
datmıyor desek yanlış olmaz. DışıÜniversiteli gençliğin tek umudu ve
yapılamazlar stratejik düşündüğümızdaki reformist solun gençlik kitalternatifi biziz. Bizden başka gençliği
müzde gidecektir.
lesi ile doğrudan bağı adeta kalmafaşizme karşı örgütleyebilecek bir güç
İmkansız bir şey istemiyoruz, akıl
mıştır. Kürt milliyetçilerinin peşinde
yoktur. Ya ileri atılıp üniversite gençlidışı bir şey istemiyoruz. Zorunlu ve
faşizmden barış dilenmekten, eşcinğinin etrafındaki örgütsüzlük zincirini
mümkün olanı istiyoruz. Üniversitesellerin haklarını keşfetmekten başka
kıracağız, ya da günlük pratik içinde, soli gençliği örgütlemek, zorunlu ve
yaptıkları bir şey yoktur. Gerileme,
nuç alıcı olmayan bir çalışma içinde bomümkündür. Bunun yol ve yöntemyozlaşma ve çürüme içindedir hemen
ğulacak ve genç-liği düzenin örgütlelerini bulacağız. Emek harcayacağız
hepsi. Kendi örgütlülüklerini dahi
mesine izin vereceğiz.
ve emeğimize güveneceğiz. Biz emek
sağlayamayacak durumdadırlar. YılGençliği düzenin örgütlemesini isverdiğimiz her şeyden sonuç aldık.
gınlık ve karamsarlık üretmekten,
temiyorsak, biz örgütleyecek ve kadDaha iyi sonuçlar almak için emeğikitlelere güvensizlik aşılamaktan başrolaştıracağız.
ka bir işe yaramazlar.
mizi verimli hale getireceğiz. Yani
Her üniversiteli Dev-Genç’li olBugün gençliğin en büyük eksikemeğimizi örgütlü hale getirip, bir
malıdır. Bu büyük bir iddiadır, büyük
liği örgütsüz oluşudur. Bu eksikliğiamaca doğru yoğunlaştıracak, sonuç
bir hedeftir. Biz düzeni değiştirmek,
nin yanında ise gençlik faşizme karalana kadar ısrarcı olacağız.
devrim yapmak istiyoruz. Emperyaşı öfkelidir, düzene muhaliftir ve örGençliği örgütleyebiliriz, savaşalizmi ve oligarşiyi yenmeyi hedefligütlenmeye açıktır. Gelecek kaygısı
biliriz, savaştırabiliriz. Her üniversiyoruz. ABD emperyalizmine karşı sataşımaktadır. Aydın, dinamik ve yeteli genç; Dev-Genç’li olabilir. Gervaşıyoruz ve onu yeneceğiz. Devrimin
niliğe açıktır. Atılgandır, hesapsızdır.
çek olan budur. Kendimize güvenekendisi büyük bir iddia ve hedeftir zaDüzen bağları çok kuvvetli değildir.
lim, emeğimize güvenelim, yapabiten. Bu iddianın somutlanması da her
Bu yanları nedeniyle mücadeleye,
üniversiteliyi Dev-Genç’li yapmaktır.
leceğimize inanalım.
halkın sorunlarına
karşı duyarlıdır.
Bu durum bize
şunu söylüyor;
1- Gençlik
örgütlenmeye ve mücadeleye açıktır.
Şöyle de diyebiliriz; her üniversite, geleceğin Şafaklar’ı, Bahtiyarlar’ı, Elifler’i ile dolu. Bizim onları örgütlememizi, eğitmemizi bekliyorlar.
2- Biz gençliği örgütlemezsek, düzene karşı öfkesi, mücadele etme isteği
zaman içinde örgütsüz olduğu için sönümlenecek ve pasifize olacaktır. Biz
örgütlemezsek, düzen örgütleyecektir.

G ençlik Federasyonu’ndan

Üniversiteli Her Genç
Dev-Genç’ li Olmaldr!

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015
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Ülkemizde Gençlik
Bu Ülkenin ve Geleceğin Sahibinin Gençlik Olduğunu
Bir Kez Daha Hatı rlatı yor ve Uyarı yoruz!
Kanlı Ellerinizi Halkı mı zı n Üzerinden Çekin!

Katliamlara Karşı 6 Kasım'da Boykottayız!
Faşizmin tüm saldırı politikalarına ve katliamlara karşı, 6 Kasım'da
lise ve üniversiteler başta olmak üzere ülkenin her yanında Dev-Genç'liler boykotta olacak. Halkını, vatanını seven, değer veren herkes boykottaki yerini alıyor.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

Armutlu: 29 Ekim’de Dördüncü
Bölge’de yapılan YÖK ve faşizmin
saldırılarına karşı 6 Kasım boykot duyurusu için toplam 50 adet afişleme
yapıldı. Yine aynı günün akşamı aynı
bölgede çalışmaya çıkan üç kişilik
grup, faşistlerin bulunduğu alanda yapılan ihbar üzerine U1 polis aracının
taciziyle karşılaştı. Çıkmaz sokakta
dakikalarca sıkışıp kalan aracın çıkmaya çalıştığı esnada, devrimciler
boykot bildirisi ve Yürüyüş dergisi dağıtarak halka bilgi vermeye devam
etti. 120 adet bildiri halka ulaştırıldı.
Okmeydanı: Liseli Dev-Genç'liler 28 Ekim’de İTO lisesinde boykot
çalışması kapsamında bildiri dağıttı.
Yaklaşık 10 sınıfa girip, ders esnasında, öğrencilere 6 Kasım boykotu
ve komiteler hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin kantin fiyatlarının pahalılığı için eylem yapılması önerisini konuşup, tahtalara yazılama yaptı. Okul
yönetimi Liseli Dev-Genç'lileri okuldan çıkarmak istediyse de, öğrencilerin tepkisiyle karşılaşıp geri çekilmek zorunda kaldı. Çalışma 2 saat
sürdü. Ayrıca Halil Rıfat Paşa Lisesi’nde 6 Kasım boykotu ile ilgili çalışma yapıldı. Okul içine girerek duvarlara boykot afişleri asıp ve ajitasyon çektiler. Okul idaresi Liseli DevGenç’lileri odaya kilitlemeye çalıştı
ancak başarılı olamayınca, güvenlik
yardımıyla Liseli Dev-Genç’lileri
okuldan çıkardı. Liseli Dev-Genç'liler saat 11.00’da tekrar okula girerek
okul içinde pankart açıp, bildiri dağıttı.
Okul idaresi tekrar saldırıya geçerek,
pankartı almak istedi ve Liseli Dev-

Genç'lileri tekrar okuldan çıkardı.
Liseli Dev-Genç’lileri sahiplenen öğrenciler sloganlarla destek verdi. Liseli Dev-Genç’liler bu sefer okula tören sırasında girdiler ve bildiri dağıtımı yapıp tekrar pankart açtılar. Ardından öğrencilerle sohbet edip, yaklaşık 20 kişinin katıldığı bir yürüyüşle
Okmeydanı’na geldiler. Burada da öğrenciler 6 Kasım’da ne yapılacağını
konuştu. Okmeydanı’nda YÖK ve
AKP’nin katliamlarına karşı boykot
çalışmaları kapsamında Örnektepe
Mahallesi’ne ve Mahmut Şevket Paşa
Mahallesi’ne yazılamalar yapıldı.
Liseli Dev-Genç'liler 1 Kasım’da
mahalle içinde ve metrobüs yolunda
toplam 500 adet bildiri ile halka boykot çağrısı yaptı. Aynı gün Mahmut
Şevket Paşa Mahallesi bölgesinde
bulunan Fuat Soylu İlk Öğretim Okulu çevresinde 200 adet 6 Kasım boykot afişi yapıldı.
1 Mayıs: 1 Kasım'da 3001 Caddesi üzerine 6 Kasım boykotuyla ilgili masa açıldı. Açılan masada 500
adet bildiri ve 50 adet Yürüyüş der-

gisi halka ulaştırıldı. Aynı gün yine
3001 Caddesi’ni 150 adet boykot
afişi ile donattılar.
Bahçelievler: 31 Ekim’de Halk
Cepheliler 6 Kasım boykotu ile ilgili esnaflara bildiri dağıttı. Yapılan çalışmada 50 esnafa girilip 6 Kasım
boykotu anlatıldı, 100 adet bildiri dağıtıldı. Aynı gün Zafer Mahallesi ve
çevresinde "Katliamlara Karşı 6 Kasım'da Boykottayız" afişlerinden toplam 70 adet yapıldı. 1 Kasım’da yine
Zafer Mahallesi ve çevresinde 100
adet bildiri dağıtıldı. Dilek Doğan için
"AKP’nin Katlettiği Dilek Doğan
İçin Adalet İstiyoruz" yazılı pankart
Pazar Caddesi’nin ortasına asıldı.
Çayan: Boykot komite toplantısı yapıldı. "Boykotu nasıl daha iyi hayata geçirebiliriz" sorusu sorularak
öneriler alındı. Daha sonra komiteler
kurulup görev paylaşımı yapıldı. Toplantı bitiminde hep birlikte mahallenin farklı bölgelerine ve otobüs duraklarına 6 Kasım boykotu ile ilgili
afişler asıldı.
Bağcılar: 1 Kasım’da Yenimahalle’de boykot bildirileri evlere dağıtıldı. Çocuğunu okutan aileler eğitimin paralı olduğunu yaşamlarından
örnekler vererek sitem etti. Katliamlar üzerine konuşulurken duygulananlar, öfkelenenler oldu. Mutlaka
hesabın sorulacağı hatırlatıldı. 2 saat
süren çalışmada 70 adet bildiri dağıtıldı.
Gazi: 28 Ekim günü Liseli DevGenç’liler kafe konuşması yaparak
başta liseliler olmak üzere tüm halkı
6 Kasım’da hayatı durdurmaya çağırdılar. 30 Ekim’de yaklaşık 40 otobüs konuşması yapılarak okullarda işyerlerinde hayatı durdurma çağrısı yapıldı. 31 Ekim’de 6 otobüs konuşması
yapıldı. 30 ve 31 Ekim’de 400 afiş
Gazi Mahallesi’nin çeşitli yerlerine

Çayan
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ODTÜ

boykotuna çağrı amaçlı "6 Kasım’da
Boykota" ve "YÖK Kaldırılsın - Liseli Dev-Genç" imzalı toplamda 4
adet yazılama yaptılar. Ayrıca Liseli
Dev-Genç’liler faşist yazılamaların
üzerlerine boya dökerek kapattılar.

dersim
asıldı. Ayrıca 400 bildiri caddelerde
ve kafelerde dağıtıldı. Kapı çalışması yapılarak 6 Kasım’da hayatı durdurmaya çağrı yapıldı. 300 kapı çalındı. İsmetpaşa Caddesi üzerinde
masa açıldı. 1.5 saat açık kalan masada yüzlerce bildiri dağıtıldı. Ayrıca
sokaklarda 6 Kasım’da hayatı durdurma çağrısı yapıldı.
Gülsuyu: 6 Kasım boykotu ile ilgili son durak, Heykel ve Pazar sokaklarında 150 adet afiş yapıldı. Ayrıca Pazar sokaklarında evlere bildiri dağıtımı yapıldı.
İkitelli: 28-29 Kasım’da 6 Kasım’da katliamlara ve paralı eğitime
karşı boykot çağrısı yapıldı. Atatürk
Mahallesi’nde ve Gülten Özaydın
Lisesi çevresinde 100 adet afiş asıldı ve 200 adet bildiri dağıtıldı.
Sarıgazi: 28 Ekim’de 6 Kasım
boykotunun bildirisi dağıtıldı. 4 Liseli
Dev-Genç’linin katıldığı çalışmada 70
bildiri kapı çalışmasıyla halka ulaştırıldı. Çalışma 1.5 saat sürdü. 31
Ekim’de 70 bildiri kapı çalışmasıyla
halka ulaştırıldı. Ayrıca Liseli DevGenç’liler 2 Kasım’da Sarıgazi Ticaret
Lisesi’nin çevresine 20 adet "6 Kasım’da Boykota" afişi astı. Okulun içine ise 1 adet "6 Kasım'da Boykota"
ve okulun çevresine 4 adet "6 Kasım'da Boykottayız", "Dilek Doğan
İçin Adalet İstiyoruz", "6 Kasım'da
Boykota - Liseli Dev-Genç" imzalı
yazılamalar yapıldı.
Kartal: Liseli Dev-Genç’liler
Karlıktepe Mahallesi’nde. "DevGenç", "Liseli Dev-Genç" ve 6 Kasım

DERSİM: 28 Ekim’de Kız Meslek Lisesi ve Namık Kemal Meslek
Lisesi önünde Liseli Dev-Genç'liler "6
Kasım’da YÖK’e Karşı ve Ankara
Katliamında Hayatını Kaybeden Halkımız İçin Boykottayız - Liseli DevGenç" yazılı bildirilerden toplamda 80
tane dağıttı. Ayrıca liselilerle YÖK’ün
ne amaçla kurulduğuyla ve Ankara
Katliamı’yla ilgili sohbet edildi. Çalışmaya 2 Liseli Dev-Genç'li katıldı.
ANTEP: Antep Liseli Dev-Genç
3 Kasım’da bir açıklama yaparak,
okul müdürünün polisle işbirliğini teşhir etti ve 6 Kasım boykot çağrısı yaptı. Açıklamada: "Liseli Dev-Genç’liler polis tarafından katledilen kardeşleri, ağabeyleri, ablaları için adalet istemeye; gerici eğitime karşı bilimsel eğitim istemek için; anadilde
eğitim için; demokratik lise için 6 Kasım’da boykota çağırıyor. Düztepe
Mahallesi Şehit Şahin Lisesi’nde de
Liseli Dev-Genç’liler 6 Kasım için
bildiriler dağıtarak öğrencileri boykota
çağırmışlardır. 6 Kasım’da gerçekleşecek boykottan korkan okul idaresi
Liseli Dev-Genç’lileri toplayarak
okuldan atılacaklarını, ailelerini çağırarak başka okula geçmelerini söylemiş, polisle işbirliği yapmakla tehdit etmiştir. Liseli Dev-Genç’lilerin
geri adım atmaması üzerine hazımsızca "beyni yıkanmışlık" laflarını gevelemiştir. Okul müdürüyle görüşüldüğünde müdüre ülkemizdeki adaletsizliklerden bahsedilmiş, Liseli
Dev-Genç’lilerin bu ülkenin onurlu
evlatları olduğu hatırlatılıp zalimin yanında değil, halkın yanında yer alması
gerektiği anlatılmıştır. Yönetim ise
"Okula 6 Kasım’da boykot olacak
diye polisler gelip gidiyor. Böyle olmasına izin veremeyiz" diyerek Antep siyasi şube polisleriyle işbirliği
yaptığını itiraf etmiştir.
İşbirlikçi Şehit Şahin Lisesi idaresi
unutmamalıdır ki Liseli Dev-Genç’lilerin mücadelesi bağımsız bir ülke de-

TEK YOL DEVRİM!

mokratik eğitim içindir ve hiçbir
baskıya rağmen hiçbir zaman aksamıştır. DLMK’lerden bugüne liseli
gençlik tüm apolitikleştirme girişimlerine karşı mücadelenin en önünde
olmuşlardır. Liseli Dev-Genç’lilerin
beyinleri pırıl pırıldır. Hiçbir maddeyle uyuşturulmamış, yozlaşmamış
bu beyinler adaletsizliği görüyor ve
adalet için mücadele ediyorlar. Ne
gözaltılar, tutuklamalar, ne de okuldan atmalar disiplin cezaları bu mücadeleyi aksatamaz. Tüm baskılara
rağmen 6 Kasım’da boykotumuz gerçekleştireceğiz" denildi.
Antep’te Liseli Dev-Genç'liler ve
Dev-Genç'liler, 25 Ekim'de akşam yemeğinde buluştu. Bir araya gelen
Dev-Genç'liler sohbetler eşliğinde
yemek için hazırlıklar yaptı. Yemeğin
hazır olmasının ardından mahalle
halkından insanlarla birlikte sofraya
oturuldu. 6 Kasım’da gerçekleştirilecek boykot ve gençlik hakkında yapılan hoş geldiniz konuşmasının ardından hep birlikte yemekler yenildi.
Yemeğin ardından mahalle halkının
gitmesiyle Dev-Genç'liler 6 Kasım
hakkında konuşup neler yapabileceklerini konuştular. 33 kişinin katıldığı yemek, yenilen tatlıların ardından sonlandırıldı.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

İZMİR: 3 Kasım'da İzmir Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan Necip
Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nde
yapılacak olan boykot için okul çevresi ve otobüs duraklarına 80 boykot
afişi asıldı. 3 Liseli Dev-Genç'linin katıldığı çalışmada boykot üzerine halkla sohbet edildi.
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6 Kasım’da Hayatı Durduruyoruz

Okmeydanı, Mahmut Şevket Paşa ve Örnektepe Mahalleleri’nde 30 Ekim’de 6 Kasım boykotuna çağrı amacıyla Liseli Dev-Genç’liler yazılamalar yaptı. “6 Kasım’da YÖK’e Karşı Boykottayız”, “6 Kasım’da Boykottayız”, “AKP’nin Katliamlarına Karşı 6 Kasım’da
Boykottayız” yazılamalarından toplam 5 adet yapıldı.

Öğrendikçe, Öğretiyor,
Bildikçe Güçleniyoruz
Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

Sarıgazi’de 28 Ekim’de Halk Meclisi eğitim çalışması
yapıldı. Öncelikle Sarıgazi’de Dilek Doğan için yapılacak yürüyüşün siyasal önemi tartışıldı. Yürüyüş dergisinden
“Biz Diyoruz ki” ve “Halk Meclisi” yazıları okundu. Solda birlik ve seçimler konuları üzerine tartışıldı. Yapılan
çalışmaların üzerine “Hayaller ve Gerçekler” konulu sohbette; solun gerçekliği algılayışı ve pratiği arasındaki bağ
üzerine tartışıldı. Saat 20.00-22.30 arasında yapılan çalışmaya toplam 8 kişi katıldı.
Sarıgazi’de aynı gün, Liseli Dev-Genç’liler de, eğitim
çalışması yaptı. “10 Soruda Liseliler Kimdir?” konusunun ele alındığı çalışma 17.00’da başladı ve 1.5 saat sürdü. Çalışmaya 4 Liseli Dev-Genç’li katıldı.

Faşist Saldırıların
Hesabını Soracağız

Faşist MHP’nin seçim afiş ve pankartlarını 28
Ekim’de söken Dev-Genç’lilere Okmeydanı Ağaçlar altı
bölgesinde kahveden çıkan faşistler; silah ve çivili sopalarla saldırdı. 3 Dev-Genç’li bu saldırı sırasında yaralanırken bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Aynı günün akşamı saat 20.00’da Okmeydanı Halk Cepheliler ve halk, mahalle içinde yürüyüş yaptı. 30 kişinin katıldığı yürüyüşte basın açıklaması okunurken AKP’nin katil polisleri taciz etmeye çalıştı. Ancak korkudan mahalle içinde bile giremediler.

Arşiv

Kütahya’da Yazılamalar
Kütahya’da Dev-Genç’liler 21 Ekim gecesi DevGenç’in 46. yılı için yazılama yaptı. Kütahya’da 20 farklı yere; “Dev-Genç 46 Yaşında”, “Şan Olsun 46. Yılında
Dev-Genç’e” ,”Dev-Genç” yazılamaları yaptı.

Yaptığınız İşkenceler, Katliamlar Yanınıza Kar Kalmayacak!
Kartal Liseli Dev-Genç’liler, Dilek Doğan
için adalet eyleminde gözaltına alınan ve işkence gören liselilerle ilgili 1 Kasım’da
açıklama yaptı. Açıklamada: “30 Ekim’de Sarıgazi’de ‘Dilek Doğan için adalet istiyoruz’
eyleminde gözaltına alınan Doğancan Kuru
ve Mertcan Arslan, akrep denilen zırhlı araca işkenceyle konulup mahalleden kaçırılmıştır. Karakol yerine özel harekât timleri tarafından nerede olduğu bilinmeyen bir eve götürülmüşlerdir. Burada saatlerce secde pozisyonunda bekletilen arkadaşlarımız, saatlerce fiziksel ve psikolojik şiddet görmüşlerdir. Ayrı ayrı karanlık odalarda işkence gören arkadaşlarımız, tutuldukları evden çıkartılıp sağlık kontrolüne başlarını öne eğilmiş halde götürülüp sadece dok-
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torun yüzünü görecek şekilde hastaneye sokulmuştur. Hastanede ‘eğer bir yerimizde bir
şey var derseniz sizi vururuz’ gibi söylemlerde
bulunan katiller, doktorla işbirliği yaparak, arkadaşılarımızın gözündeki şişliği yokmuş gibi
sayarak tutanaklara geçmemiştir. Sağlık
kontrolünün ardından Doğancan Kuru ve
Mertcan Arsan arkadaşımızı birbirinden ayırıp ayrı ayrı karakollara götürmüşlerdir. Karakolda da işkenceciler işkencelere devam
ederken özel harekat polisleri 1 arkadaşımıza kendisinin gizlice çekilmiş fotoğraflarını
göstererek piskolojik işkence uygulamaya devam etmiştir. Nezarette sloganlar marşlarla
direnen 2 arkadaşımız, cumartesi günü denetimli serbestlik
koşuluyla serbest bırakılmışlardır” denildi.

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

Ülkemizde Gençlik
Dev-Genç’lilere
Yapılan Saldırılar
Bizleri Geriletmez
Öfkemizi Büyütür!
Bahçelievler Dev-Genç 29
Ekim’de Yenibosna Zafer Mahallesi’nde faşist YÖK’ün kuruluşu olan 6 Kasım’da yapılacak
boykotun afişlerini astığı sırada.
2 motosikletli yunus polisi 2 DevGenç’li arkadaşımıza saldırmıştır.
Bahçelievler Dev-Genç bununla
ilgili yaptığı açıklamada: “Arkadaşlarımız şans eseri yaralanmamıştır. Buradan AKP’nin katil
polislerine sesleniyoruz; halk düşmanlığı yapmaktan vazgeçin, yaptığınız bu saldırının hesabını sizden soracağız!” denildi.

Bilgimizi Arttıralım!
Mücadelemizi
Büyütelim
Samsun’da Halk Cepheliler ve DevGenç’liler, 31 Ekim’de “Sınıf Mücadeleleri ve Sosyalizm” konulu bir seminer
düzenledi. Karadeniz Özgürlükler Derneği’nde toplanan 7 kişi, 1 saat süren
çalışmada ilk önce ilk sınıfların ortaya
çıkışı ve sınıflı toplumları ardından da
sınıfsız-devletsiz ve savaşsız yeni bir
toplum kurmayı hedefleyen sosyalizmi
tartıştı. Soru cevap kısmından sonra çalışma bitirildi.

Antep Liseli Dev-Genç’ten Film Gösterimi
Antep’te Liseli Dev-Genç’liler film gösteriminde buluştular. 31 Ekim’de
Antep Özgürlükler Derneği’nde biraraya gelen Liseli Dev-Genç’liler “Boykot”
filmini 14 kişiyle izlediler. İzlenen filmin ardından 6 Kasım Boykotu üzerine
sohbet ettiler.

Başkasının Emeğini Çalanlar
Şerefsizdir, Aramızda Yeri Yoktur!
Alibeyköy Cengiz Topel bölgesinde 28 Ekim’de
Dörtyol ara sokakta bir esnafın dükkanına girerek telefonu
çalan hırsız, Cepheliler tarafından kıskıvrak yakalanarak,
sorgulanıp teşhir edilerek dövülmüştür. Sorgu sırasında
“Gaziantepli olduğunu, Gazi Mahallesi’nde oturduğunu,
telefonu çaldığını” itiraf etmek zorunda kalmıştır.

Mahallemizde Yozlaşmaya
Geçit Vermeyeceğiz!
Gazi Mahallesi’nde, 2 Kasım’da, Günay Özarslan
Direniş Sokağı bölgesinde tavırlarından şüphelenilen
bir kadın durduruldu. Orada ne yaptığına dair tutarlı yanıtlar istendi. Verdiği yanıtlar kadına yönelik şüpheleri
arttırınca, Halk Cepheliler tarafından kadının üzeri arandı.
Üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu ve para bulunan
kadın, halka teşhir edildi, mahalleden temelli çıkıp uzaklaşması, madde ile bağını kesmesi konusunda uyarıldı
ve de tokatlanarak mahalleden kovuldu. Ayrıca 30 Ekim
akşamı Gazi Halk Meclisi bahçesinde, geç vakitlerde,
bir kişinin alkol aldığı görüldü. Devrimcilerin dostu
olan bir kişi, bu duruma müdahale etmek için alkol alan
kişiyi gidip uyardı. Halk Meclisi’nin Gazi Mahallesi’nde
yaptıkları anlatıldı. Alkol almanın, bu kurumun bahçesine
yakışmadığı söylendi. Gazi Halk Meclisi’nin, yozlaşmaya
karşı mücadele ettiği için bedel ödeyen tutsakları olduğu
anlatıldı. Karşıdaki kişi anlamamakta ısrar edince ve de
tahrik edici yanıtlarla alkol almayı sürdürünce hak ettiği
şiddet uygulanarak Halk Meclisi bahçesinden kovuldu.

Katliamların Hesabını Soracağız
Armutlu’da Halk Cepheliler 3 Kasım’da, Ankara’da
yaşanan katliamın, Günay Özarslan ve Dilek Doğan’ın
infaz edilmesinin hesabını soracaklarını vurgulayan 3
adet pankart astı. 1. Bölgede ise, 6 Kasım’da yapılacak
boykot için 60 adet çağrı afişi astılar.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

Halk Düşmanları Ve Katiller
Mahallelerimize Giremez!
3 Kasım’da Bağcılar Yenimahalle’de saat 15.00’da
Karanfiller Kültür Merkezi’nin etrafında dolaşan S37
numaralı akrep insanları taciz edip korku yaymaya
çalıştı. Bir Cepheli akrebe yaklaşarak akrebin kapısını
açmasını söyleyip, zorla açtırdı. “Bu mahalleye böyle
giremezsiniz. Bu mahalle bizim mahallemiz. Defolup
gideceksiniz” diyerek kovdu. Akrebi süren katil polis
küfürlerle karşılık verince akrebin kapısını katilin suratına
çarpıp “Katil Polis Mahalleden Defol” sloganları atıldı.
Cephelinin üzerine defalarca plastik
mermi sıkıldı. Halk, Cepheliyi
sahiplenerek korudu. Akrep korkuyla, daha fazla tepki
görmemek için
uzaklaştı.

TEK YOL DEVRİM!
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Ben Oya Baydak, DİSK Genel-İş Sendikası Beni İşten Attı!

120 Gündür Direniş Çadırımda İşim,
Ekmeğim, Onurum İçin Direniyorum!
Tüm Direnenleri 25 Şubat’taki Mahkememe Çağırıyorum!
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Ben DİSK/Genel-İş Sendikasında
çalışırken, 27 Haziran 2015 tarihinde
bir sabah işe geldiğimde, günlük işlerimi yaparken, sabah 10.30 gibi
gelen postacı şahsıma evrak olduğunu
söyledi.
10 günlük iznimden yeni
dönmüştüm. Bu zarfta gelen evrakın
izin evrakı olduğunu düşünürken,
zarfı açtığımda işten atıldığımı beyan
eden bir mektupla karşılaştım.
İçeriği çok fazla olmamakla birlikte, iki satırla işime son verildiğini
öğrendim.
Bu da yetmezmiş gibi mektupta
alaycı bir üslupla, "Daha önceki çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederiz, 30 Haziran itibariyle ilişiğiniz
kesilmiştir, bilgi için muhasebeyi
arayabilirsiniz" notu vardı. Ben de
aynen öyle yaptım. Bilgi almak için
muhasebeyi aradım, ne yazık ki oradan da bilgi alamadım. Bana muhasebe görevlisi "Bize de aynı yazı
geldi, hemen Oya Baydak’ın ilişiğini
kesin" denildiğini söyledi.
Bunu öğrendiğimde, şok oldum.
Çalışanı olduğum sendikanın beni
bu şekilde sanki bir sürpriz yapar
gibi ansızın haksız, hiçbir gerekçeye
dayanmaksızın işten atması, asla
ummadığım bir durumdu.
Kaldı ki, DİSK/Genel-İş’teki bu
işime başlatılırken, 23 yıl çalıştığım,
önce Eminönü, sonra Fatih Belediyesi’nden, yine sendikamızın avukatının yanlış yönlendirmeleri sonucunda işten atıldım. Sonrasında
yine sendikanın avukatının "%99
kazanacağız" dediği işe dönüş davasını kaybetmem sonucunda işe
geri dönme durumumun tamamen

önü kapandı. Hak kaybım bununla
da sınırlı değildi. Aynı zamanda 23
yıllık emeğim olan "kıdem tazminatı"
hakkımı da kaybettim. Bu mağduriyetimin giderilmesi için sendikam
13 ay sonra beni işe aldı.
O zaman işten atıldığımda, üyesi
olduğum DİSK/Genel-İş sendikamın
beni işe geri aldırmak için, Fatih
Belediyesi önünde direniş yapacağını
düşünüyordum. Ama sendika yöneticilerimiz Fatih Belediyesi başkanı
Mustafa Demir’i karşılarına almak
istemeyip, “Zaten hukuki olarak kazanabileceğimiz bir dava, neden
şimdi ilişkilerimiz bozulsun, diğer
arkadaşlarımız da zor durumda kalır,
alabilirsek tazminatı tanıdıklar aracılığıyla alalım“ diyerek sürekli beni
oyaladılar. "Kaldı ki, davayı kazanırız" diyerek beni 13 ay beklettiler.
İşsiz kalmam nedeniyle kiramı ödeyemez duruma geldim, borçlarım
birikti. Bu dönemde çokça da sağlık
sorunu yaşadım.
Sonunda da sendika yöneticilerimi
zorlayarak “İşten atılan işçiniz için
direnmiyorsanız, sahip çıkmıyorsanız,
siz de beni işten atan belediye başkanının ortağısınız“ diyerek içinde
bulunduğum zorluğu defalarca yüzlerine vurdum. Çünkü haklıydım,
bir sendikacı bile olsa Mustafa Demir’e gidip "Bu kadını neden işten
attın" diye hesap sormamış, gidip
görüşmemiştir. Kaldı ki sendikamın
avukatının benimle ilgili yazdığı dilekçeyi noter kanalıyla Fatih Belediyesi’ne göndermemden 25 gün
sonra disiplin kurulu kararıyla işten
atıldım.
Yani 23 yıl çalıştığım işim, ek-

meğim, belediye başkanı tarafından
elimden alınırken bana sahip çıkması
gereken sendikam, belediye başkanına sahip çıktı. Sendika avukatımın
yasal haklarımı koruması gerekirken,
yaptığı yasal başvuru sonrası işten
atıldım.
Maddi kaybımın yanında manevi
olarak da çok yıprandım. Öyle oldu
ki eşim kalp rahatsızlığı geçirdiği
için "Fatih Belediyesi’ne açtığım işe
geri dönme davamın sendika avukatı
tarafından kaybedildiğini" uzun süre
söyleyemedim. Ülkemizde işten atılan bütün işçi arkadaşlarımın yaşadığı
sorunların hepsini ve belki de daha
fazlasını yaşadım. Uğradığım haksızlık o kadar büyüktü ki, kendi avukatım tarafından bile örnek dava
olarak gösterildi ve halen gösterilmekte.

Şimdi Soruyorum.
İşçi Arkadaşlarım,
Direnenler…
Bu yaşadıklarımın hesabını kim
verecek? Bu adaletsizlik nasıl ortadan
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kalkacak? Siz olsanız ne yapardınız?
İşinin, ekmeğinin peşinde olan tüm
onurlu işçiler gibi ben de bu yaşatılan
haksızlığa karşı hakkımı aradım, direndim.
Sendikada işe başladıktan sonra
tam 4 yıl 4 ay çalıştım.
Birdenbire ne olmuştu ki işten
atıldım? Hala direnişimin 120. günü
olmasına rağmen bu soruya yanıt
alamadım.
NEDEN BENİ İŞTEN ATTINIZ? NEDEN HAKLI BİR GEREKÇENİZ YOK?
FATİH BELEDİYESİ’NDE
BENİ İŞTEN ATTIRDIĞINIZ
İÇİN SENDİKADA İŞE BAŞLATTINIZ.
NE OLDU, 4 YIL SONRA BU
MAĞDURİYETİMİ Mİ GİDERDİNİZ? MUSTAFA DEMİR’DEN
23 YILLIK TAZMİNATIMI MI
ALDINIZ?
Tüm bu yaşadığım haksızlıklar
sonucunda, ben de benim yerimde
olan tüm onurlu işçilerin seçeceği
yolu seçtim. Ve işimi, ekmeğimi bir
kez daha kaybetmemek için direniş
kararı aldım. Eşimle konuşup; bundan
önce sendikam sahip çıkmadığı, hatta
işten atılmama sebep olduğu ve direnmeme engel olduğu için işten atıldığımı ama bu kez kendi kararımla
bir kez daha işimi çalmalarına asla
ve asla müsaade etmeyeceğimi söyledim. Bu karar benim için işten atılma kağıdı elime ulaşıp okuduğumda
çoktan netleşmişti.
Birkaç gün kadar sağlık sorunlarımla ilgili tedavi gördüm. Sonrasında
8 Temmuz tarihinde, öğlen saatlerinde
benim için en doğru direniş yerinin
Şişli’de bulunan DİSK binası önü
olduğunu düşünerek çadırımı bina
önüne kurdum, basın açıklaması yaparak direnişime başladım.
BANA “NEDEN DİSK
ÖNÜNDE DİRENİYORSUN?”
DİYE SORANLARA, BENİ
SENDİKADAKİ İŞİMDEN
KİMİN ATTIĞINI SORMAK
LAZIM?
BU SENDİKANIN BAŞKANI
KİMDİR? YERİ NERESİDİR?
GENEL-İŞ SENDİKASININ BAĞ-

LI OLDUĞU KONFEDERASYONUN YERİ NERESİDİR?
Direnişe başladıktan çok kısa bir
süre sonra, 22 yıl üyesi olduğum ve
4 yıldan fazla çalışanı olduğum sendikamın yöneticilerimin gelip sorunumla ilgilenmelerini beklerken, “çadırını kaldırsın oradan, muhatabı biz
değiliz” sözleriyle karşılaştım.
PEKİ, BENİ İŞTEN KİM
ATTI? SİZ ATMADINIZ MI? BİR
DE SİZE DİRENECEĞİM YERİ
Mİ SORACAKTIM?
Ertesi günün akşamı, mesai saat
17. 00’da bitmesine (kapıda görevlinin saat 18.30 gitmesine) rağmen
sendikanın kapısı saat 16.00’da kilitlenip, sendika personeli hızla uzaklaştı. Son anda farkettik. İyiki de
farkettik. İçeride günlük zorunlu ihtiyaçlarımızı karşıladığımız için,
kendi kişisel eşyalarımız olmasına
rağmen kapı hiçbir şey söylenmeden
kilitlendi.
DİSK’İN KAPISINA 12 EYLÜL’DE BİLE KİLİT VURULAMADIĞINI SÖYLEYENLER, BAKIN İŞTE DİSK’İN KAPISINA
KİLİT VURAN KİMMİŞ?
SİZ O KİLİDİ 29 YILLIK
EMEĞİNİ ÇALDIĞINIZ ÜYENİZ OYA BAYDAK’A KARŞI
VURDUNUZ. KAPIYI SİZ KİLİTLEDİNİZ.
Bu da yetmedi sorunumu çözmesi
gereken DİSK GENEL-İŞ sendikamın yöneticileri 3 gün sonrasında
da Diyarbakır, Ankara, Mersin, İzmir
ve sendika yönetiminin kendine yandaş gördüğü, 1. 000 TL para verdiği
kişilerden oluşan 300 kişi ile sendika
önüne gelerek direniş çadırımıza ve
direnişimize saldırdılar.
Bir arkadaşımızın çenesini kırdılar,
küfürlerin hakaretlerin bini bir paraydı. Kadın arkadaşlarımızın karnına

MAHKEME TARİHİ:
25 ŞUBAT PAZARTESİ
SAAT: 10:15
YER: ÇAĞLAYAN
11. İŞ MAHKEMESİ
TEK YOL DEVRİM!

tekme atıp yerlerde tekmelediler.
”Seni satarız” diyecek kadar aşağılıklaştılar. Sabah 09.00 dan akşam
16.30’a kadar linç edildik. Ben bir
kadın işçi olarak, sendikamın önünde
bizzat sendika yöneticileri tarafından
linç edilirken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfedarasyonu’nun Genel
Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu sendikanın içinde bizi linç edenlerle gülümseyen fotoğraflar çektirip internette yayınlamışlardır.
KİMDİ BUNLAR? BUNLARA
PARA VERİP GETİREN KİMDİ?
LİNCİ ÖRGÜTLEYENLER KİMDİ? SENDİKA YÖNETİCİLERİ
NE YAPTILAR?
NEDEN HİÇBİR DİSK
YÖNETİCİSİ OYA BAYDAK’IN
LİNÇ EDİLMESİNE MÜDAHALE ETMEDİ? ARZU ÇERKEZOĞLU’NA LİNÇÇİLERLE
FOTOĞRAF ÇEKTİRTEN
ÖFKENİN NEDENİ NEDİR?
Yetmedi Ankara’da genel kurullarının yapıldığı yerin önüne gittiğimizde polis çağırtıp, saldırttılar. Polis
şefi açıktan “sendika şikayetçi, sendikacıların talebi, sizi burdan uzaklaştıracağız “ diyordu. Ve saldırı sonucu bayıldım. Ben yerde baygın
yatarken sendika yöneticileri polis
kalkanı arkasında, zebaniler gibi gülerek “polisi dinleyin, çıkın gidin “
çağrısı yapıyorlardı. Ve de saldıran
polisten sayı alıp yemek dağıttılar.
İşte benim 120 günlük iş, ekmek,
onur mücadelemde DİSK sendikası
önünde yaşadıklarım.
Daha bunları nasıl ifade edebilirim ki?
Bugün bu gerçeklerle direniyorum, bu gerçeklerle açlık grevimi
sürdürüyorum.
Kimseye dağıtacak 1. 000’er TL
param yok.
Ben sadece işimi, ekmeğimi geri
istiyorum.
Ve bu yolda tüm işçi arkadaşlarımın ve tüm direnenlerin bana
destek olmasını istiyorum.
Bu nedenle yapılacak olan iş
mahkememi tüm halkımızı şimdiden sahiplenmeye çağırıyorum, işimi geri istiyorum!
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Çayeli Bakır İşletmelerinde Grevde Olan 320 İşçi Arkadaşımızın
Direnişini Destekliyoruz, Direnişiniz Direnişimizdir!
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Yürüyüş
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2015

Diren Çayeli! Basına ve İşçileri,
Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük bakır
madeni olan Inmet Mining Corporation
(INMET) firması tarafından işletilen Çayeli
Bakır işletmelerinde çalışan 320 işçi arkadaşımız, 30 Ekim’de Grev kararı aldılar.
Nedeni, tüm madenlerde olduğu gibi, 4
aydır yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde patronun %0 zam dayatmasıydı. Bu
dayatmayı kabul etmeyen maden işçisi 30 Ekim 2015
tarihinde direnişe geçerek Grev başlattı.
Grev kararlarını 30 Ekim tarihinde, Madenli belediyesi
önünden Bakır işletmelerinin olduğu yere “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız, Direne Direne Kazanacağız” sloganlarıyla
yaptıkları yürüyüş ile duyurdular.
Çayeli Bakır Madeni işçisinin talepleri.
– İnsanca yaşayacak bir ücret,
– Meslek hastalığına karşı sağlıklı çalışma koşuludur.
Bu madende çalışan 320 işçiden 90’ında, bakır madeninde
çalışanlarda görülen akciğer meslek hastalığı şüphesi bulunmakta,
bu işçilerin tedavilerinin düzenli ve daha iyi yapılması da
Çayeli Bakır işçisinin haklı talepleri arasında yer almaktadır.
Biz de Devrimci İşçi Hareketi olarak işi, ekmeği, onuru
için direnen Çayeli Bakır Madeni işçisi 320 arkadaşımızın
yanında olduğumuzu bir kez daha buradan duyuruyoruz.
“Direnişleri Direnişimizdir! Çayeli Bakır İşçisi Yalnız
Değildir!”
Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız,

ALO AVUKAT: 0545 814 01 18
ALO İŞÇİ HATTI: 0545 960 49 71
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız
Devrimci İşçi Hareketi - 4 Kasım 2015

Oya Baydak İşe Geri Alınsın!
3 Kasım’da saat 16.00’da Şişli Cevahir AVM önünde
DİH’liler, Oya Baydak’ın direnişinin 119. gününde, işi,
ekmeği, onuru için imza masası açtılar. Saat 18.00’a kadar
açık kalan masada halka çağrı yapılarak “Oya Baydak’ın
işe geri alınması için bir imza da siz verin” denildi.
İnsanlar “nasıl olur bir sendika işçisini işten mi atar?”
diyerek şaşkınlıklarını ve tepkilerini ifade ettiler. İmza
vermeye gelenler arasında çeşitli sendikalardan üyeler de
vardı. Sendikacıların şaşkınlığı daha fazlaydı. Çünkü Oya
Baydak’ın, bir şirketten işten atıldığını düşünüyorlardı.
“Bazıları da sendikasızız diye boşuna dert ediniyoruz biz
de demek ki” diye var olan duruma tepki gösterdi. 2 saat
süren çalışmada, 120’den fazla imza toplandı.

Moral Üstünlük Yetmez, Fiziki Güç de Gereklidir!
Spor yapmak, sağlıklı yaşamak insanın en temel haklarından
birisidir. Tıpkı yaşam, eğitim hakkı gibi. Bugün bu haklarımız bir
hak olmaktan çıkmış, bir “ayrıcalık” halini almıştır. Nasıl mı? Parası
olan, zengin olan bu haklardan istediği gibi faydalanabiliyor, yoksul
olan ise her türlü haktan mahrum ediliyor. Sağlıklı bir yaşam sürmek,
spor yapmak, halkımızın en temel haklarındandır. Halkımız, parası
olmadan da sportif faaliyetlere katılabilmelidir. Bu düşünce temelinde
açtığımız spor salonumuz, halkımıza ücretsiz spor hizmeti vermektedir.
Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki halkımız her şeyin en iyisine, en
güzeline layıktır. Spor merkezimizi halkımızla birlikte, halkımızın
emeğiyle sahiplenmesiyle açtık. Berkan Abatay Spor Merkezi olarak
tüm halkımızı spor merkezimize, spor yapmaya çağırıyoruz.
Halk İçin Halk Yararına Ücretsiz Spor!
Ücretsiz Spor Yapmak Halkın Hakkıdır!
Sağlıklı Yaşamak Haktır!

BERKAN ABATAY 589 SPOR MERKEZİ
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Spor salonumuzun kirası ve ihtiyaçları tamamen halkımız tarafından karşılanmaktadır.
Spor Salonumuzun İhtiyaç Listesi
– Her çeşit spor aleti
– Temizlik malzemeleri
İletişim: 0212 238 32 42
Facebook: berkanabatay589
Mail: berkanabatay589589@gmail.com
ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi: KAPALI
Diğer Günler: 08.00 – 11.00 Spor Saati
11.00 – 14.00 Öğlen arası
14.00 – 22.00 Spor Saati
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Devlet, Bütün Yasadışı Kirli İşlerinde, Katliamlarda Kullamak İçin
Kontrgerillayı, Mafyayı, Sivil Faşist Terörü Yedeğinde Tutar

AKP Faşizmi, Halka Karşı Savaşta Kullanmak İçin

Sivil Faşist Suç Örgütü; Osmanlı Ocakları’na
Kaynaşlı’da Kontrgerilla Eğitimi Yaptırıyor

16 Ekim
2015 tarihli Taraf gazetesinde çıkan bir haberde Düzce’nin Kaynaşlı
ilçesinde kurulan at çiftliği görünümündeki yerlerde gençlere kontrgerilla eğitimleri verildiği yazıldı. Emniyet ve TSK’dan ayrılmış kişiler
tarafından verilen derslerde “Saldırı,
yaralama, dövüş, polis takibine yakalanmama, ifade teknikleri" öğretiliyor. Eğitime alınan gençlerin büyük
kısmı Osmanlı Ocakları ve AKP
Gençlik Kolları'na üye olan isimlerden
seçiliyor. Ve yine aynı habere göre
PKK’nin Dağlıca saldırısından sonra
ülkenin her tarafında özellikle BDP
ve Kürtlere yönelik faşist saldırılarda
başı çekenler bu çiftliklerde eğitim
görenler.
Resmi internet sitesi "Recep Tayyip ERDOĞAN namusumuzdur!" sloganıyla açılan Osmanlı Ocakları,
2009 yılında kuruldu. Ocağın kurucusu ve başkanı A. Kadir Canpolat,
Alperen Ocaklarından yetişmiş biri.
Her ne kadar “ bir partinin ön ya da
arka bahçesi değiliz” deseler de bütün
konuşma ve açıklamaları, sosyal
medya mesajları AKP ve Erdoğan
sevdasıyla(!) dolu.

“Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Osmanlı Ocakları’nı ona
borçluyuz. O olmasaydı, şimdi bizler
olmazdık…” (Kadir Canpolat, 6 Nisan 2015, Isparta Şubesinin açılış
konuşmasından).
Derneğin internet sitesinde yer
alan 18 Ocak 2015 tarihli bir duyuruda; “Osmanlı Ocaklarında görev
alacak olan kişilerde aranan başlıca
özellikler” başlığı altında aynen şöyle
bir madde bulunuyor: “Kefenli liderin
kefenli askeri olmak.”
Kefenli asker olmaları işin demagojik yanı. Onlar asla çıkarlarının
söz konusu olmadığı bir savaşta, ölümü göze alarak çarpışamazlar. Gerçek
olanı ise halka karşı eğitildikleri ve
silahlandırıldıkları...
Kurumları lüks plazalarda bulunan
Osmanlı Ocakları’nın, başkanlarının
Nokta Dergisi’ne verdiği röportaja
göre aidatlardan başka geliri yok.
Kısa sürede 73 ilde üstelik pahalı
yerlerde şube açacak mali olanağa
nasıl ulaştıklarını işadamı olarak tanıttıkları Gençlik Kolları Başkanı
Levent Çiçek’in yaptığı işler gösteriyor. Levent Çiçek, Ankara’nın yeniyetme mafyalarından. 2012 yılında
uyuşturucu ticareti, gasp, hırsızlık
ve yağma gibi çok sayıda suça karışan
bir mafyanın elebaşılarından olduğu
gerekçesiyle tutuklandı.
Dünyanın en büyük ordularından
birine ve bir o kadar da polis gücüne
sahipken, AKP neden böyle bir oluşuma ihtiyaç duydu? Saray Ocakları,
Alperen Ocakları, Ülkü Ocakları ve
bütün benzer yapılanmalarla kontrgerilla örgütlenmelerinin varlık nedenleri devletin niteliğiyle doğrudan
bağlantılıdır. Ülkemiz faşizmle yönetiliyor. Faşizm halka karşı açtığı
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savaşta asker ve polisiyle resmi faşist
terörü kullanırken, devletin bütün
yasadışı kirli işlerinde, katliamlarda
her zaman yedekte tuttuğu kontrgerillayı, mafyayı ve sivil faşist terörü
kullanır. Bu örgütlenmelerle yapılan
her şey “devlet sırrı”dır. Bunlar için
yapılan bütün harcamalar “örtülü
ödenek”ten yapılır.
Faşizm ne kadar pervasız olursa
olsun belirli sınırlar içinde hareket
etmek zorundadır. Aksi takdirde halkın tamamını karşısına alır ki bu da
varlığının sonu demektir. Devletin
işleyiş mekanizması ve faşizmin yöntemleri hakkında fazlasıyla bilgi
sahibi olan halk düşmanlarından biri
Demirel’in başbakan olduğu zamanların birinde “bazen devlet rutinin
dışına çıkar” demişti. İşte resmi olarak yapamayıp, rutin dışına çıkan
devletin bütün pis işlerinde kullandığı,
tetikçiliğini yaptırdığı örgütlenmelere
ihtiyacı vardır.
Ülkemizin son 13 yılına damgasını
vuran AKP faşizmi, ihtiyaç halinde
kullanacağı yedek güçler örgütledi.
Halka karşı açtığı savaşta bir yanda
pervasızca kullandığı, katliamlar yaptığı resmi terörü var. Diğer yanda
Berkin’in cenazesinden sonra devreye
soktuğu 1453 Kartalları’na; 7-9 Eylül
olaylarında Diyarbakır’da, Dağlıca
saldırısı sonrası ülkenin dört bir yanında linç ve milliyetçi kışkırtmalarda
kullandığı Osmanlı Ocaklarının sivil
faşist terörü...
Faşizmin resmi-sivil teröre başvurma sıklığı ve uyguladığı terörün
büyüklüğü yönetememe krizinin derinliğiyle doğru orantılıdır. Biz o
krizi çok daha fazla derinleştireceğiz.
Ta ki faşist devletin çarklarını, onun
eli silahlı ve silahsız katilleriyle birlikte parçalayıncaya kadar!

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015
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Umudun Sesi Yürüyüş’ü Anadolu'nun Her Yanına Ulaştıracağız!
İstanbul'un mahallelerinde ve Anadolu illerinde coşkuyla dağıtılan Yürüyüş dergisi, halkın açlığının, yaşadığı
zulmün, sömürünün ve öfkesinin sesi olmaya, umudu ve direnişi yaymaya devam ediyor.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015
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İSTANBUL
Gazi:
HFG (Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi) çalışanları
30 Ekim’de 75. Yıl Mahallesi’nde kapı
çalışması yaptı. 7 kişinin katıldığı çalışma
2 saat sürdü. Çalınan kapılarda evine
davet edenler ve sorunlarını paylaşanlar
oldu. Çalışmada 53 dergi halka ulaştırıldı.
Bağcılar: 31 Ekim’de Dilek Doğan’ın
neden infaz edildiğini soran, AKP’nin
katliamcılığını teşhir eden dergiye halkın
ilgisi yoğundu. Çalınan kapılarda Dilek
Doğan'la ilgili sohbet edildi. 4 dağıtımcı
tarafından 60 dergi halka ulaştırıldı. 1
Kasım'da ise Yenimahalle'de evlere dağıtım yapıldı. Dergi dağıtımı seçim günü
yapıldığından konuşmalar seçim üzerine
de oldu.
Sarıgazi: 28 Ekim’de dernek çevresinde yapılan çalışmada toplam 50 dergi
halka ulaştırıldı. Çalışma 1,5 saat sürdü.
Gülsuyu: 2 Kasım'da Emek Caddesi'nde yapılan kapı çalışmasında Yürüyüş
dergisi ve 6 Kasım boykot bildirileri dağıtıldı. 1,5 süren çalışmada toplamda 78
dergi ve 150 tane boykot bildirisi halka
ulaştırıldı.
Beykoz: Dev-Genç’liler 31 Ekim’de
Beykoz’daki Yenimahalle bölgesinin gecekondularına Yürüyüş dergisini ulaştırdı.
Halkın ilgisinin yoğun olduğu mahalledeki
insanlarla, uyuşturucu, fuhuş sorunu ve
çözümleri üzerine konuşuldu. Ayrıca
Dilek Doğan’ın nasıl katledildiği anlatıldı.
3 Dev-Genç’linin katıldığı çalışmada 50
Yürüyüş dergisi gecekondu mahallesi
halkına ulaştırıldı.
Dağevleri: Dev-Genç’liler 30 Ekim’de
Çayırbaşı’nın Dağevleri Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Dağıtım
sırasında seçimler ile ilgili yapılan sohbette; yoksulluğun, işsizliğin çözümünü
seçimlerde arandığı, ancak oligarşinin
insanları boş vaatlerle oyaladığı anlatıldı.

2 saat süren çalışmada 26 Yürüyüş dergisi
Dağevleri halkına ulaştırıldı.
DERSİM: Merkezde 28 Ekim’de
Halk Cepheliler tarafından Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. Yapılan sohbetlerde “asıl terörist Ankara’da halkı katleden
devlettir, devrimciler değildir” denilerek
95 Yürüyüş dergisi Dersim esnafına ulaştırıldı. 29 Ekim’de üç saatlik çalışmada
135 dergi halka ulaştırıldı.
Dersim Hozat esnafı 1 Kasım’da tek
tek gezilerek Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. Dağıtım sırasında esnaflara seçimlerin çare olmadığı ve çarenin mecliste
değil, halkların örgütlü gücünün daha
da büyümesinde olduğu anlatıldı. Girilen
kahvehanelerde oturan insanlara ajitasyon
çekilerek dergi dağıtıldı. Yapılan çalışmada
65 Yürüyüş dergisi halka ulaştırırdı.
Ayrıca Hozat’ın Çaytaşı köyüne gidilerek,
Cephe şehitleri Arzu Güler, Erkan Dilsiz
ve Ali Hüseyin Avcı’nın ailelerine ziyarette
bulunuldu. Ovacık’ta Yürüyüş dergisi
dağıtımı 30 Ekim’de yapıldı. Ovacık esnafına katil polislerce katledilen Dilek
Doğan ve bu ülkede adaletin olmadığı,
adaletin halkın ellerinde olduğu anlatıldı.
Yapılan dergi dağıtımında 70 Yürüyüş
dergisi Halk Cepheliler tarafından halka
ulaştırıldı.
ESKİŞEHİR: 29 Ekim’de Gültepe
Mahallesi ve Halk Caddesi üzerinde esnafa Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı.
Toplamda 5 Yürüyüş dergisi esnafa ulaştırıldı. Ayrıca yine Halk Caddesi üzerinde
10 adet Metris Belgesel filminin gösterimi
için afiş yapıldı. Ayrıca 2 Kasım'da Halk
Caddesi’nde, Yürüyüş dergisinin 493.
sayısından 6 adet dergi esnaflara verildi.
ANTEP: 30 Ekim’de Düztepe Mahallesi’nde Liseli Dev-Genç’liler, Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Dergi dağıtımı
boyunca, Dilek Doğan’ı AKP’nin polisinin
vurduğu, hesabının sorulacağı ajitasyonlarla halka anlatılırken "Dilek Doğan
Ölümsüzdür" sloganı atıldı. Yedi kişinin

Gazi’de, çöpe atılmış Yürüyüş’ü
gören kağıtçı çocuk dergimizi
okumaya koyuldu...

katıldığı çalışmada 17 dergi halka ulaştırıldı.
ADANA: 29-31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Şakirpaşa, Akkapı, Dağlıoğlu,
Karasu ve Gülbahçesi mahallelerinde
Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı.
Dergi dağıtımında seçimler ve polis kurşunuyla katledilen Dilek DOĞAN hakkında konuşmalar yapıldı. 7 Haziran seçimlerinin çare olmadığı, 1 Kasım seçimlerinin de çare olmayacağı ve AKP’nin
krizinin derinleştiğinden bahsedildi. Esnaflar artık devrimci olsak da olmasak
da katledilmek için halk olmamız yetiyor
diyerek AKP’nin yönetememe krizinin
farkında olduklarını söylediler. Toplamda
173 dergi halka ulaştırıldı.
İZMİR: 26 Ekim'de İzmir Güzeltepe
Mahallesi’nde yapılan çalışmada, 70 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. 3 Halk
Cepheli’nin katıldığı ve 4 saat süren
dergi dağıtımında halkla seçimler, katliamlar üzerine sohbet edildi. Seçimin çare
olmadığı katliamlarında halkı sindirmek
için olduğu konuşuldu.
27 Ekim'de İzmir Balatçık’ta 70 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Yapılan
dergi dağıtımı sırasında halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. 4 Halk Cepheli’nin
katıldığı dergi dağıtımı 2 saat sonra sonlandırıldı.

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

Halk Cepheliler
Ailelerle Birlikte
Kahvaltıda Buluştu!
Avcılar: Yürüyüş dergisi okurları, 25

Gazi

Kerbala’dan Gazi’ye, Suruç’tan Ankara’ya, Dilek Doğan’a…

Zalime Boyun Eğmeyeceğiz!
Aşure gününde acılarımızı, değerlerimizi, geleneklerimizi paylaşarak, birliğimizi büyütüyoruz.
Gazi: Gazi Halk Cephesi, 31
Ekim’de Günay Özarslan Direniş
Sokağı’nda aşure dağıttı. “Halka
ait ne varsa bize yabancı değildir”
diyerek halkın değerlerine sahip çıkan Halk Cepheliler, mahallede
dolaşarak aşure dağıtacaklarını
duyurdular. Daha sonra kazanlar
kuruldu, aşure dağıtıldı. Kurulan
masada hep birlikte aşure yendi.
Kerbala’da zalime direnenlerin
dayanışmasıyla ortaya çıkan aşurenin öneminden bahsedildi. Yaklaşık 1000 kişilik aşure, çevredeki esnaflara ve evlere dağıtıldı.

Okmeydanı-Örnektepe:
Okmeydanı Örnektepe Mahallesi’nde Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği Beyoğlu Şubesi, 26
Ekim’de Muharrem ayı faaliyetleri

kapsamında Alevi halkımızın geleneklerinden olan aşure dağıtımı
yaptı. Dernek binasında yapılan
programa halkın katılımı yoğun
oldu. Programda yapılan konuşmada değerleri yaşatmanın, bir olmanın önemi üzerinde duruldu.

Antalya: 28 Ekim’de Halk
Cepheliler tarafından, 31 Ekim’de
yapılacak olan, Grup Yorum’un da
katılacağı aşure programına çağrı için, Kızılarık Cemevi bölgesinde 2 saat süren kapı çalışması
yapıldı. Çalışmada, yaklaşık 150
ev gezildi. Kapı çalışmasında
olumlu tepkiler alındı. İnsanlar
mutlaka katılacaklarını belirtti.
Çalışma sırasında bir mahalle sakini, Halk Cephelileri evine davet
edip ikramlarda bulundu, saz çalındı, türküler söylendi. Ardından
kapı çalışması bitirildi.

Anadolu Bir Kültür Mozaiğidir!
Kültürümüze Sahip Çıkıyoruz!
Okmeydanı Halk Meclisi, 24
Ekim’de yöre faaliyetlerinin üçüncüsü olan Dersimliler Günü’nde
halkla buluştu. Yağışlı havaya rağmen hazırlıklar coşku içinde tamamlandı. Okmeydanı Halk Meclisi’nin yaptığı açılış konuşmasında; yöre faaliyetlerini birleştirici, örf
ve adetleri yaşatmak adına Anadolu
halklarının kültürel miraslarının
bir sonraki nesile taşınmasındaki
önemine değinildi. Dersimli bir
konuğun, Dersimli olmanın ne anlam taşıdığını içeren konuşmasından sonra program, sanatçı Neza-

hat Doğan’ın seslendirdiği türkülerle devam etti. Dersim efsaneleri konulu afişler asılıp, Dersim
katliamı ve Seyit Rıza konulu fotoğrafların sergilendiği programa,
yöresel yemeklerin hep birlikte
yenmesi için ara verildi. Babiko,
kömbe gibi farklı lezzetlerin buluştuğu sofraya dostluğun sıcak
sohbeti eşlik etti. Yemek sonrası Nihat Behram’ın ”Dersim’i Unutma” şiiri okundu. Grup Mara’nın
seslendirdiği Zazaca ve Türkçe
söylenen türkülerin ardından 60 kişinin katıldığı program sona erdi.

TEK YOL DEVRİM!

Ekim’de Avcılar’da kahvaltıda biraraya
geldi. Kahvaltıda yapılan sohbetlerde Avcılar’ın geçmişi üzerine konuşuldu. Bir
sonraki hafta hep birlikte, halka açık bir yerde aşure verilmesine karar verildi. Birlikte türküler söylendi. Daha sonra dergi bölgeleri konuşuldu, dergiyi daha erken alma
ve zamanında halka ulaştırma kararı alındı. Kahvaltıya 8 kişi katıldı.

Bağcılar: Karanfiller Kültür Merkezi’nde 1 Kasım’da kahvaltı yapıldı. Hep birlikte kahvaltı edildikten sonra sohbete geçildi. Devam eden adalet kampanyası konuşuldu. Dilek Doğan, hastane süreci ve cenaze, sahiplenme konularında bu faaliyetlere katılanlar söz alıp düşüncelerini belirtti.
Yeni çıkan “Kurtuluş dergisi” ve “Düzen
Çürütür Devrim Yaşatır” kitapları tanıtıldı.
Mahalledeki cenaze, doğum, düğün gibi konularda bilgilendirme ve iş bölümü yapıldı. Son olarak da bu yılki aşure programı
hep birlikte yapıldı. Bir sonraki kahvaltıda
tekrar görüşme sözü alındıktan sonra grup
dağıldı. Kahvaltıya 30 kişi katıldı.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

İzmir: Doğançay Mahallesi’nde DevGenç’liler 30 Ekim’de kahvaltıda buluştu.
Dernekte yapılan kahvaltının ardından yürüyüşe çıkan Dev-Genç’liler; 6 Kasım
boykotu, adaletsizlik, YÖK ve Öğrenci
Meclisleri hakkında sohbet etti. Kahvaltıya 9 kişi katıldı.

Alibeyköy: Tacizleriniz
Bizi Yıldıramaz!
Alibeyköy’de 8 Kasım Pazar günü yapılacak büyük adalet yürüyüşünün çalışmaları kapsamında, 2 Kasım’da Alibeyköy
Cengiz Topel Caddesi Trafoya 30 adet afiş
asıldı. Afiş asan Halk Cephelileri S-57 zırhlı polis aracı fotoğraflarını çekip taciz etmesine rağmen afişler asıldı.

Grup Yorum Korolarını
Anadolunun Her Köşesine Yayacağız!
İzmir Güzeltepe’de kurulacak Grup
Yorum Çiğli Korosu için mahalle pazarında
ve gecekondu mahallesinde 1 Kasım’da
koro bildirileri dağıtıldı.
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Hatay

Gazi

Umudumuzu, Öfkemizi, Direncimizi ve Hesap Soran
Cüretimizi Halkın Hafızasına ve Duvarlara Nakşediyoruz!
“Yaşasın Halkın Adaleti/Cephe”, “Fedanın Adı İbrahim Çuhadar/DHKC”,
“Dilek Doğan Ölümsüzdür/Halk Cephesi”, “DHKC”, “Dilek Doğan Ölümsüzdür/ Cephe”, “Elif Şafak Bahtiyar
Yıkılacak Saraylar/ DHKC” yazılamaları yapıldı.

Çayan

Gülsuyu

Çayan: Cepheliler Çayan Mahallesi’nde ve Güzeltepe Mahallesi’nde, yazılama yaptı. 28 Ekim’de
Çayan Mahallesi’nde “Dilek Doğan’ın Hesabını Soracağız / Cephe”
yazılaması yapıldı. Güzeltepe Mahallesi’ne ise 3 adet “Dilek Doğan
Ölümsüzdür / Cephe” yazılamaları yapıldı. 31 Ekim’de “Adalet Cephe’nin
Namlusundadır”, “DHKC/SPB” yazılamaları yapıldı.
Armutlu: Armutlu Mahallesi’nde, 28 Ekim’de, “Dilek Doğan’ın Hesabını Soracağız!”, “Adaletsizliğe Teslim Olmayacağız”, Dilek’in Katili Bu Düzendir, Hesabını
Soracağız”, “Cephe” ve “Halk Cephesi” imzalı yazılamalar yapıldı.
Alibeyköy:

Zeytinburnu

İSTANBUL:
Gülsuyu – Gülensu:

Maltepe Beşçeşmeler’de, 29 Ekim’de
25 adet “Dilek Doğan’ın Hesabını Soracağız” ve “Dilek Doğan Ölümsüzdür” yazılamaları yapıldı.

Gazi: Cepheliler Dilek Doğan’ın
hesabının er ya da geç sorulacağını
dosta düşmana ilan ettiler. Cepheliler
tarafından 28 Ekim’de “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez/DHKP-C”,
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Dilek Doğan’ın
şehit düştüğü gün olan 25 Ekim’de
Cepheliler, Cengiz Topel bölgesinde
3 adet “Dilek Doğan Ölümsüzdür”,
“Galoş Giymeyenlere Kefen Giydireceğiz-Cephe” imzalı yazılamalar
yaptı. 30 Ekim’de ise “Adalet İçin 8
Kasım’da, saat 15.00’da Gülpa Meydandayız”, “6 Kasım’da Boykottayız”, “Dev-Genç”, “Dilek Doğan
Ölümsüzdür”, “Dilek Doğan’ın Katili AKP’nin Katil Polisi” yazılamaları yapıldı. Yazılamalar White Hill civarına yapıldı.

Altınşehir: Şahintepe Mahallesi’nde Cepheliler, 31 Ekim’de ya-

zılamalar yaptı. Duvarlara: “Dilek Doğan Ölümsüzdür / Cephe”, “Dilek Doğan’ın Katili AKP’nin Polisi”,
“DHKP-C”, “Dilek Doğan Yaşıyor
Parti-Cephe Savaşıyor”, “DHKP-C”,
“Katillerden Hesabı DHKC Soracak” ve bir adet de “Mahir’den Dayı’ya Dev-Genç 46 Yaşında” yazılamaları yapıldı.

ANTALYA: Şafak Mahallesi’nde ve öğrencilerin yoğun olduğu
Gülveren’de, 27 Ekim’de DevGenç’liler yazılama yaptı. Yapılan yazılamada “Dilek Doğan Ölümsüzdür”,
“Katil Polis Hesap Verecek”, “Dilek
Doğan’ı Katleden Devlettir Hesap Soracağız”, “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Katiller Halka Hesap Verecek”
Dev-Genç imzalı 8 adet yazılama ve
2 adet de Dev-Genç yazısı duvarlara
yazıldı.
ADANA: AKP’nin eli kanlı
katilleri tarafından katledilen Dilek
Doğan için Adana’nın Namık Kemal
Mahallesi ve Kanal-1 durak çevresinde, 28 Ekim’de, “Dilek Doğan
Ölümsüzdür”, “Dilek’in Katili
AKP’nin Polisi” yazılamaları yapıldı.
ESKİŞEHİR:

Bağlar Mahallesi’nde, 28 Ekim’de 4 adet “Dilek Doğan Ölümsüzdür/Halk Cephesi ” yazılaması yapıldı.

KIRŞEHİR: Mehtap Tepesi
Mahallesi, Hastane civarı, Bağbaşı
Mahallesi, Bağbaşı kampüs civarı,
Kırşehir Hacı Bektaş yolu ve Hacı
Bektaş İlçesi’nde, 31 Ekim’de, “Umudun Adı DHKP-C”, “DHKP-C” yazılamaları duvarlara nakşedildi.

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

Halk Düşmanı Cemaat’in Gazetelerine Geçmiş Olsun Diyen HDP'liler; Yürüyüş Dergisi Onlarca
Kez Özel Timlerle, Helikopterlerle Basıldı. Kapıları, Duvarları Balyozlarla Kırıldı, Onlarca İnsanı
İşkencelerle Gözaltına Alındı. Bir Kez Olsun Gelip Geçmiş Olsun Dediniz mi?

AKP ve Cemaat Çatışmasında Taraf Olmak

İki Katilden Birini Tutmaktır!
Koza - İpek Grubu'na bağlı 22 şirkete
kayyum atanmasının ardından Kanaltürk
ve Bugün televizyon kanallarının yayınları, 28 Ekim günü durduruldu. Kayyum heyeti, televizyonların yayın yaptıkları binalara, polisin kilitli demir kapıları demir makaslarıyla kesmesiyle
girdi. Bu sırada protesto için bina önünde
toplananlara polis TOMA ve biber gazı
kullanarak saldırdı. Polisi içeri sokmak
istemeyen kişiler ters kelepçeyle gözaltına
alındı.
Daha düne kadar AKP ile kolkola
halka saldıran Fethullahçılar, özgür basın
nakaratlarıyla ortalığı ayağa kaldırdılar.
Öte yandan da hem CHP, hem HDP
bunun üzerinden basın özgürlüğüne darbeden söz ettiler. Gazeteler boy boy
manşetlerle özgür basına yapılan saldırıyı,
ters kelepçenin işkence olduğunu, biber
gazının işkence olduğunu söylediler.
Polisin demir makaslarla bir basın
kuruluşuna girmesi, çalışanlara kelepçe
takması, gözaltına alınması “demokrasi
ayıbı”ymış! "Demokrasiye yapılan darbe"ymiş!
Bahsettikleri “demokrasi ayıbı”, “demokrasiye darbe” bu ülkede yıllardır
devrimcilere karşı yapılıyor. Söz konusu
devrimciler olunca görmezden, duymazdan, bilmezden geliyorlar. Bugün
en sıradan basın açıklamalarında bile
insanlar ters kelepçeyle gözaltına alınıyor.
Yürüyüş dergisine gecenin bir vakti
demir makaslarla, balyozlarla, itfaiye
araçlarıyla giriliyor. İçeride insanlara
plastik mermilerle, biber gazlarıyla saldırılıyor.
"Ayağınıza galoş giyin" dediği için
Dilekler'imiz katlediliyor. Bunlar şimdiye
kadar "demokrasi ayıbı", "işkence" değildi; ama Fethullahçılar söz konusu
olunca “demokrasi ayıbı”, "demokrasiye
yapılan darbe" oldu, öyle mi? Kontrgerillanın 40 yıllık sözcüleri şimdi "özgür
basın" oldu, öyle mi?
Kanaltürk de, Bugün de düzene kendilerini kabul ettirmek için devrimcilere,

halka saldıran burjuva medya
Kanaltürk de, Bugün de düzene kendikuruluşlarıdır. Yayın faaliyetleri lerini kabul ettirmek için devrimcilere,
boyunca hep kontrgerillanın gö- halka saldıran burjuva medya kuruluşlanüllü sözcülüğünü yaptılar. AKP rıdır. Yayın faliyetleri boyunca hep kontriktidara geldiğinden bu yana ara- gerillanın gönüllü sözcülüğünü yaptılar.
larındaki çıkarları çelişinceye kaAKP iktidara geldiğinden bu yana aradar sürekli halka, devrimcilere larındaki çıkarları çelişinceye kadar süsaldırdılar, devrimcilere her türlü rekli halka, devrimcilere saldırdılar.
iftirayı attılar, karaladılar. DevDevrimcilere her türlü iftirayı attılar,
rimci, demokrat güçlere karşı if- karaladılar.
tiralarla, karalamalarla dolu yapDevrimci-demokrat güçlere karşı iftitığı saldırılarda, halka karşı yü- ralarla, karalamalarla dolu yaptığı saldırütülen psikolojik savaşta hep rılarda, halka karşı yürütülen psikolojik
en önde yer aldılar. Bugün AKP, savaşta hep en önde yer aldılar.
kendi çıkarlarına zarar verdiği
Bugün AKP, kendi çıkarlarına zarar
için Fethullahçılar'a, Fethullah- verdiği için Fethullahçılar'a, Fethullahçıçılar'ın kurumlarına saldırıyor.
lar'ın kurumlarına saldırıyor.
CHP'lilere, HDP'lilere soruyoruz: Yürüyüş dergisi bugüne
yoktur. Gerek AKP, gerekse Fethullahçılar
kadar onlarca kez helikopterlerle basıldı.
ABD’nin kuklasıdırlar. ABD işine gelKapıları, duvarları balyozlarla kırıldı,
diğinde onları kullanır. Şimdilik devir
onlarca insanı işkencelerle gözaltına
AKP’nin devridir. Devir değiştiğinde
alındı. Bir kez olsun gelip geçmiş olsun
aynısı AKP’nin başına gelecektir.
dediniz mi? Basın özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Siz burjuva anlamda bile
Sonuç Olarak;
demokrat değilsiniz. Siz faşizmi besleyen,
1- Kanaltürk de, Bugün de yıllar
büyüten bir güç olmanın ötesine geçeboyunca kontrgerillanın sözcüsü olmuşmezsiniz. Fethullahçılar iktidarla işbirliği
lar, halk düşmanlığı yapmışlardır. Bugün
içindeyken aynı hukuksuzlukları birlikte
AKP’nin saldırısı, kendi aralarındaki
halka ve oligarşi içinde çıkarlarının çaçıkar, intikam, egemenlik kavgasıdır.
tıştığı kesimlere yapıyorlardı. Şimdi
AKP Cemaat’e yapıyor. Bu çatışmada
2- Basın özgürlüğü temelinde Fethalkın “yesinler birbirlerini” demek dıhullahçılar’ın yanında saf tutmak, oligarşi
şında taraf olacağı bir konu yoktur.
içi çatışmada bir tarafa yedeklenmektir.
AKP, seçim öncesi kendi içlerindeki
AKP’siyle, Fethullahçılar’ıyla bütün
kavgada bir atak daha yaptı. Öte yandan
olarak faşizme karşı çıkmadan basın
da Fethullah Gülen hakkında kırmızı
özgürlüğünü savunamazsınız. Basın özbültenle aranma kararı çıkartarak aragürlüğünü sahiplenmek için önce devnanlar listesine eklettirdi. Aynı zamanda
rimci basına sahip çıkmalısınız. Kurtuluş
seçimler öncesi kendisine karşı çıkan
gazetesi satarken sokak ortasında katFethullahçılar'ın seslerini de böylece
ledilen İrfanlar'a, sokak ortasında vurulup
kesmiş oldu.
felç bırakılan Ferhatlar'a, Yürüyüş dergisi
Faşizm; gerek hukukuyla, gerekse
sattığı için gözaltında ve hapishanede
şiddetiyle halka karşı baskı yaptığı gibi
işkencelerle katledilen Enginler'e sahip
kendi içindeki çıkarı çatışan herkese
çıkmalısınız. Devrimcilerin yanında yer
bunu yapar. Bugünkü yaşanan süreç
almalısınız. Çünkü gerçekleri yazan da,
budur. Bugün AKP'nin iktidarını korumak
için, çıkarları için yapmayacağı eşkiyalık
savunan da sadece devrimcilerdir.
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Avrupa’da
BOYUN EĞMEMEK BİR
GELENEKTİR BİZDE!
DİLEK’İ DÜNYANIN HER YERİNDE,
MÜCADELEMİZDE YAŞATACAĞIZ!
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Dilek Doğan bütün dünyaya şunu
göstermiştir: Boyun eğmemek bir gelenektir bizde. Bu geleneğin sesi taşınıyor Avrupa ülkelerine de.
Türkiye’ye Dilek’imizi uğurlamaya gidip gelen amcası ve akrabaları, 30 Ekim
Cumartesi günü ziyaret edildi. Genel olarak halklar üzerinde uygulanan faşizm, faşizmle barış ve yapılan katliamlar konuşuldu. Şehit ailemizle konuşulup, 8 Kasım
Pazar günü anma yapma kararı alındı.
Berlin: 25 Ekim’de Türkiye Büyükelçiliği’nin önünde Halk Cepheliler
basın açıklaması yaptı. Eylem boyunca
sloganlar hiç susmadı. Yaklaşık 1 saat süren eylemde sloganlarla sona erdi.
Berlin’de, Radikale Linken ve Halk
Cephesi’nin çağrısıyla, 30 Ekim 2015
Cuma günü Türkiyeliler’in yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde miting
yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren eylem Direne Direne Kazanacağız, Halkız Haklıyız Kazanacağız, AKP Halka Hesap
Verecek” sloganları haykırıldı. Eyleme
80 kişi katıldı.
Köln: 26 Ekim 2015 günü saat
18.00’ da Kşln Wiener Platz’da toplanan Anadolu Federasyonu taraftarları,
“Faşizmi Dilekler’in Kanında Boğacağız” pankartı açarak protesto gösterilerini başlattılar. Almanca ve Türkçe sloganların atıldığı, yaklaşık iki saat süren
eylemde halka bildiriler dağıtıldı, bilgi
verildi.
Dortmund: 27 Ekim 2015 Salı saat
18.30’da Dortmund Hauptbahnof’ta bir
araya gelen Halk Cepheliler “Faşizmi
Dilekler’in Kanında Boğacağız” yazılı
pankart açtılar. Dilek Doğan’ın fotoğraflarının olduğu Türkçe ve Almanca dövizler
taşındı. Yere mumlarla Dilek Doğan yazıldı. Eylem sırasında 100 adet bildiri çevredeki insanlara dağıtıldı.
Açıklamayı duyup dinleyen insanlar

Basel

Hamburg

arasında üç
genç, bildirileri alıp kendileri dağıttılar.
25 kişinin katıldığı eylem
yaklaşık bir
saat boyunca
sloganlarla
sürdü.
Selanik: 27 Ekim Salı günü akşam
saat 18:00’da, Yunanistan Halk Cephesi’nin çağrısıyla, Türkiye Konsolosluğu
önünde gerçekleştirilen protestoya yaklaşık 30 Yunanlı katıldı.
Eylemde 200 bildiri dağıtılırken, Yunanca ve Türkçe sloganlar atıldı. Yunanistan Halk Cephesi’nin konu hakkındaki açıklaması Yunanca olarak sık sık
okundu. Faşizmin bugünkü iktidarının başı
faşist Tayyip Erdoğan’ın iki büyük fotoğrafı sloganlarla yakıldı ve eylem sona
erdirilirken pankart bölgenin etkili bir yerine asılı bırakıldı.
Atina: 01 Kasım günü Atina’da, Yunanistan Halk Cephesi tarafından Küçükarmutlu’da katledilen Dilek Doğan için
anma yapıldı. Saat 13.00’da başlayan
anma programında, Dilek Doğan ve tüm
devrim şehitleri adına yapılan saygı duruşu
yapıldı. Yunanistan Halk Cephesi’nin
açıklamasının okunmasının ardından Grup
Yorum’un “Halkız Biz ve Çağrı” marşları hep birlikte söylendi. Anma programı,
Dilek için hazırlanan sinevizyonun izlenmesinin ardından son buldu.
Zürich: Halk Cepheliler Zürih Konsolosluğu’na, 27 Ekim günü saat 11:00 da
siyah çelenk bıraktılar. “Dilek Doğan
Ölümsüzdür” yazılı siyah çelengin yanına
ise çeşitli dövizler konuldu.
Siyah çelenk eylemi bitirilirken, bu ve
benzer katliamların peşinin bırakılmayacağı, suçluların cezalandırılması talebin-

den asla vazgeçilmeyeceği vurgulandı.
Hamburg: Dilek Doğan için Hamburg
Halk Cephesi tarafından, 1 Kasım 2015 Pazar günü bir anma gerçekleştirildi. Anma,
sunuş konuşmasıyla başladı. Sunuş konuşmasının ardından, Pablo Neruda’nın
“Bir Ceza İstiyorum” şiiri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
75 kişinin katıldığı anmada Dilek Doğan’ın akrabaları ve köylüleri de yer aldı.
Mannheim: Mannheim Hauptbahnhof’ta 30 Ekim'de gerçekleştirilen anmada ilk önce mumlardan yere “Dilek Doğan Ölümsüzdür” yazısı yazıldı. Toplanan
kitleye sırası ile Almanca ve Türkçe açıklamalar okundu.
Stuttgart’da çalışmalarını sürdüren
Grup Boran’dan gelen arkadaşların da
gitarı ile destek verdikleri anma hep bir
ağızdan söylenen türküler ve marşlar ile
sona erdi. Saat 19:30’a kadar devam
eden anmaya 40’ı aşkın katılım oldu.
Basel: İsviçre Basel şehrinde 29 Ekim
Perşembe günü bir oturma eylemi düzenlendi.
Basel’in merkezi meydanlarından
Marktplatz’ta yapılan oturma eylemine
Halk Cephesi’nin yanısıra Yurtsever Genç
Kadınlar Örgütü de katıldı. Almanca ve
Türkçe “Dilek Doğan Ölümsüzdür” pankartları açıldı.
Ardından Yurtsever Genç Kadınlar
adına Almanca bir açıklama okundu ve
tekrar sloganlarla eyleme devam edildi.
Bildiri dağıtıldı, şiirler okundu.
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KONSER ÇALIŞMALARIMIZDAN
KORKUYOR ALMAN DEVLETİ!
EMPERYALİZM BİZİM
ÇALIŞMALARIMIZI
ENGELLEYEMEYECEK!

14 Kasım’da yapılacak olan IRKÇILIĞA
KARŞI TEK SES TEK
YÜREK 4. GRUP
YORUM
KONSERİ
için, Avrupa’nın birçok
şehrinde Grup Yorum
Gönülleri durmadan emekle çalışıyorlar. Emek demek örgütlenme demektir, sonuç
demektir. İşte Alman devleti de 50 yıldır, kölesi gibi
çalıştırdığı Türkiyeli halkımızı örgütlememizden, haklarını arar duruma getirmemizden korkuyor.
Baskılar bizim çalışmalarımızın önüne geçemeyecek.
Belçika: 28 Ekim’de Anvers Alevi Derneği’nin
lokalinde yapılan söyleşiye 100 kişiyi aşkın katılım
oldu. Söyleşi öncesi bir ailenin hazırladığı lokma ve
aşure beraberce yendi. Ankara katliamında kaybettiklerimiz ve Dilek DOĞAN anısına saygı duruşunun ardından yapılan konuşmada, dernek adına Grup Yorum’a
hoşgeldin denildi.
Liege’de, Liege Alevi Kültür Merkezi’nde ise 29
Ekim’de bir Grup Yorum söyleşisi yapıldı.
Saat 18:30’da başlayan söyleşide dernek adına dernek başkanı tarafından yapılan, konuşmada Grup
Yorum’un halkın tüm kesimleri tarafından sahiplenmesi
gerektiğini anlattı. Söyleşiye 80 kişi katıldı.
İsviçre-Wintertur:
Grup Yorum’un Konser öncesi Avrupa’da yaptığı
söyleşilerine İsviçre’de devam edildi. İsviçre’nin
Wınthertur Şehri’nde bulunan Alevi Kültür
Merkezi’nde, 31 Ekim cumartesi günü gerçekleşti.
Bugün çalışmalarını yaptığımız 14 Kasım Oberhausen
konserinin önemi anlatıldı. 100 kişinin katıldığı söyleşinin sonunda Grup Yorum türkülerinden oluşan küçük
bir dinleti verildi.
İsviçre-Basel: 31 Ekim saat 14:00’da Basel ve çev-

resi Bektaşi Alevi Kültür merkezinde söyleşi yapıldı.
Söyleşiye katılan Grup Yorum üyesi, 14 Kasım’da
tüm halkı konsere katılmaya çağırdı. Konuşmasına
video eşliğinde 25. Yıl İnönü konserleriyle başladı. 80
kişinin katıldığı söyleşi, söylenen Grup Yorum türküleriyle sona erdi.
Bremen: Bremen Grup Yorum Gönüllüleri’nin, 14
Kasım’da Oberhausen’da yapılacak olan Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek Grup Yorum Konseri çalışmaları,
Bremen’de devam ediyor. Sielwall, Steintor, üniversite
civarına yaklaşık olarak 150 adet afiş yapıştırıldı.
Limburg: Yapılan çalışmada toplam 60 afiş asıldı.
Pullamalar yapıştırıldı. Coşkulu geçen çalışmaya toplam üç kişi katıldı.
Bergisch Gladbach: 30 Ekim 2015 saat 19.00’da
Almanya’nın Bergisch Gladbach kentindeki Eğitim ve
Kültür Merkezi’nde Grup Yorum söyleşisi yapıldı.
60 kişinin katıldığı söyleşide Grup Yorum’un tarihi,
perspektifi anlatıldı ve güncel konulara ilişkin gelen
çeşitli sorular yanıtlandı. Grup Yorum üyelerinin verdiği küçük konser ile sonuçlanan toplantıda kitlenin dikkatle izlediği konuşmalar ve tartışmalar yapıldı.
Londra: Grup Yorum Gönüllülerinin her çarşamba
dört ayrı mahallede (Dolston, Wood Green, Edmonton
ve Enfield) açtığı stantlarla halklara ulaşmaya devam
ediliyor.
Çok miktarda konser bildirilerinin dağıtıldığı stantlarımızda 10 Yürüyüş dergisi halklarımıza ulaştırıldı.
Hollanda: Hollanda'da, Amersfoort, Zwolle,
Enschede, Amsterdam, Rotterdam ve Den Haag şehirlerinde söyleşi yapıldı.
İlk olarak 24 Ekim’de Amersfoort Alevi Kültür
Merkezi’nde 15 kişinin katıldığı söyleşi yapıldı.
Ardından Zwolle Alevi Kültür Merkezi’nde yaklaşık,
90 kişiyle beraber oruç açma yemeğine katılıp söyleşi
yapıldı. Aynı akşam Enschede Pir Sultan Abdal
Derneği’nde, yaklaşık 70 kişinin katılımıyla söyleşimizi yaptık ve coşkuyla türküler söylendi.
Ertesi gün ilk olarak Amsterdam şehrinde 35 kişiyle
Alevi Kültür Merkezi’nde söyleşi yapıldı. Ardından
Rotterdam şehrine gidilip burada da yaklaşık 30 kişinin
katılımıyla söyleşi yapıldı. Son söyleşi için Den Haag
Şehri’ne geçildi.

TEK YOL DEVRİM!

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

53

AVRUPA’dakiBİZ
20 Bin Kişi Olmak, Emperyalizmin Yasaklarına, Baskılarına,
Irkç ılığa ve Konserimizi Engellemeye Karşı Güç lü Bir Cevap Olacaktır!

K onsere Katılımcı Olarak Değil,

Örgütleyen Olarak Katılalım!
Bu Konserin Sahibi Biziz!
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“20 bin kişi emperyalizme karşı BİZ
VARIZ!” demek için, yüzlerce söyleşi,
on binlerce afiş, bildiri, aile ziyaretleri,
kitle çalışması tüm hızıyla devam ediyor.
Evet biz emperyalizme karşıyız:
- Irkçılığı körükleyen,
- Irkçı terör örgütlerini destekleyen,
- Irkçı terör örgütlerinin örgütlenmesine engel olmayan,
- Halkları birbirine düşman eden,
- Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren,
- Ortadoğu'da çoluk çocuk demeden
kalteden,
- "Yardım" adı altında mültecilere
sınır kapılarını açıp, evsiz barksız bırakıp köle olarak kullanan,
- Çoluk-çocuklu mülteci aileleri istasyonlarda süründüren,
- Vatanımızı, halkımızı azgınca
sömüren, açlık-yoksulluk içinde bırakan,
- Irkçılığa karşı konser düzenledikleri için arkadaşlarımıza hapis cezası veren EMPERYALİZMDİR.
14 Kasım'da yapacağımız IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES TEK
YÜREK GRUP YORUM KONSERİMİZİ ENGELLEYEN DE EMPERYALİZM!
Evet bunun için emperyalizme karşıyız. Bütün bu nedenlere bir neden daha
ekliyoruz ve emperyalizme karşı öfkemizi büyütüyoruz. Almanya devleti
Grup Yorum'un vize başvurularını reddetti, hatta Schengen yasağı koydu.
Neden? Türkülerimizi söylediğimiz, halaylara durduğumuz bir etkinlikten neden korkulur, neden engellenmek istenir?
Çok basit, bizim türkülerimiz halaylarımız çok anlamlı. Bizim halaylarımız, türkülerimiz emperyalizme
karşı öfkemizi gösterir.
Emperyalizme baş eğmediğimizi,
ırkçılığa, yozlaşmaya, yoksulluğa, açlığa, yani emperyalizme karşı mücadele
ettiğimizi gösterir türkülerimiz, ha-

laylarımız. Bunun için bizden korkuyorlar, korkacaklar.

“Grup Yorum Halktır,
Susturulamaz!”
“Grup Yorum Biziz!”
Bu sloganlar sadece birer slogan
değildir. Biz bu sloganları pratikte somutluyoruz. Grup Yorum'un sadece on
kişilik bir müzik grubu olmadığını konserlerimizle gösteriyoruz. Bu sene Türkiye’de, 30. Yıl Grup Yorum Konserleri işbirlikçi oligarşi tarafından yasaklandı.
İzmir'de 60 bin kişilik bir stadyum
konseri yapacaktık ama AKP iktidarı
tarafından yasaklandığı için stadyumda yapamadık. Bu bizde, halkta çok büyük bir öfke yarattı ve gereken cevabı halk verdi.
Evet, stadyumlarda yapamadık, ama
meydanlarda yaptık. “Stadyumlar sizinse
meydanlar bizimdir!” dedik. 5-10 stadyumun alamayacağı kadar kitlesel meydan konserleri yaptık. İzmir konseri
stadyumda değil Gündoğdu Meydanı'nda yapılarak 700 bin kişi AKP iktidarına karşı cevabını vermiş oldu. Halkımız Grup Yorum'u sahiplenmeye devam etti, çünkü Grup Yorum'un kendisi HALKTIR.

Adana’da 70 bin
İzmir’de 700 bin
İstanbul’da 1 milyon
Evet bunları yapan halk oldu, Grup
Yorum'a desteğini sunan konsere katılımcı olarak değil de, örgütleyen olarak
katılan halktı. Bir adım öne çıkarak, daha
fazla emek harcayarak. AKP iktidarına,
stadyumları aşan kitlesel katılımla cevap
verdi halk.
Hiçbir engel işe yaramadı. Tam tersine biz daha da büyüdük. Konserlerimizi
yasaklarak bizi bastırmaya çalışıyorlar,
ama yapamayacaklar. Bizi bu baskılar
daha çok öfkelendiriyor. Avrupa konse-

rimizin yasaklanması da bu şekilde tepki yaratacaktır. Öfkeleniyoruz, konserimizi engelleyen emperyalizme karşı öfkemizi büyütüyoruz.
10 kişilik bir müzik grubuna vize
vermeyerek engellemek çok ama çok
ucuz bir taktik. Grup Yorum, sadece 10
kişilik bir grup değil, aynı zamanda
Grup Yorum halktır. Onlar olmasa da
biz bir yolunu, yöntemini bulup o
konseri yapacağız. Konserimizde 20
bin kişi olup HEP BİRLİKTE EMPERYALİZME KARŞI OLDUĞUMUZU HAYKIRACAĞIZ!
Biz milyonlarız, bu ucuz taktiklerle, baskıyla birkaç kişiyi susturabilir
ama milyonları ne yapacaksınız, nasıl
zaptedeceksiniz?.. Gördük, İstanbul'da
milyonları susturamadınız, susturamazsınız.
Avrupa'da da 20 bin kişiyi susturamayacaksınız. Engeller örgütlenmemizi büyütecektir, emperyalizmin gerçek
yüzünü görmemizi sağlayacaktır.
Kadrolarımıza, taraftarlarımıza,
ilişkilerimize, sempatizanlarımıza, Avrupa'da yaşayan Türkiyeli halkımıza
sesleniyoruz.
Emperyalizm kendi düzenini döndürebilmek için karşısına çıkan herkesi
engellerle, baskılarla, tutuklamalarla
susturmak istiyor. Ama biz buna rağmen
konser örgütlenebileceğini göstereceğiz.

Nasıl Yapacağız?
Bir Adım Öne Çıkıp
Kitle Çalışması
Yapacağız;
1- Otobüslerimizi tutarken herkes
yanında getirdiği bir kişiye emperyalizmi anlatmalı, Schengen yasağını,
reddedilen vize başvurularını ve çözümün mücadele ve kitleselleşmek
olduğunu anlatmalıyız.
2- Tutulan otobüslerimizi tek katlı değil de iki katlı tutup doldurmayı hedeflemeliyiz.
3- Okullara gitmeliyiz, üniversitelerde
masalarımızı açıp öğrencileri örgütlemeliyiz. Gençlik; dinamik, coşkulu, militan, yeniliğe açık yanıyla bizi sahiple-

SEÇİMLE FAŞİZMİ YENEMEZSİNİZ!

necektir. Biz yeter ki emek harcayalım onların olduğu yerlere gidelim.
4- Türkiyelilerin yoğun olduğu
mahallelerde, sokaklarda, konserimizi engellemeye çalışan emperyalizmi tehşir eden, ırkçılığı anlatan
kısa kısa tiyatrolar oynamalıyız.
5- Daha önce yaptıysak bile
yeni bir söyleşi daha örgütlemeyi hedefleyelim, hiç düşünmediğimiz,
aklımıza gelmeyen, gitmediğimiz bir
şehirde yapabiliriz bunu.
6- Afiş asarken, bildiri dağıtırken
yeni birini daha almalıyız yanımıza.
Onunla birlikte yapmalıyız. Birken
iki olmak böyle başlar.
7- Irkçılığı sorgulatan anketlerle,
Avrupa'da yaşayan Türkiyeli halkımıza gitmeliyiz, anketleri onlarla doldurup ırkçılığa karşı konserimizi anlatmalıyız, onları davet etmeliyiz.
8- En yakınımızda olanlarla bir
toplantı yapmalıyız. İdealize etmeden, az kişi de olsak en yakınımızdakilerle toplanıp emperyalizmin
konserimizi yasaklamak istediğini, bizim de buna karşı bir adım öne
çıkıp çalışmalarda daha fazla EMEK
ve SABIR göstermemiz gerektiğini, COŞKULU olmamız gerektiğini anlatmalıyız.

Sonuç olarak:
Evet, bizim sihirli değneğimiz, biziz! Her şey bizim elimizde, biz ne kadar emek harcarsak, ne kadar sabır
gösterirsek, ne kadar coşku yaratırsak
o kadar sonuç alırız.
14 Kasım'da yapılacak olan konserimizde 20 bin kişi olmak, emperyalizmin yasaklarına, baskılarına, konserimizi engelleme çabasına
güçlü bir cevap olacaktır.
ÇAĞRIMIZDIR;
20 BİN KİŞİ, EMPERYALİZME VE ONUN IRKÇI POLİTİKALARINA KARŞI OLMAK İÇİN, KONSERE KATILIMCI OLARAK DEĞİL, ÖRGÜTLEYİCİ OLARAK YER
ALMALIDIR!
GRUP YORUM BİZİZ, BU
KONSER BİZİM KONSERİMİZ!
GRUP YORUM HALKTIR
SUSTURULAMAZ!

HALK TOPLANTILARIMIZLA
UMUDUMUZU
BÜYÜTÜYORUZ
Haftalık halk toplantımız her zaman
olduğu gibi kahvaltıyla başladı.
Bu haftaki konumuz gene Grup
Yorum’un 4. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek Almanya Konseri konuşuldu ve
yapılan çalışmalar anlatıldı. Dilek
Doğan’ın ailesi ziyaret edildi, orada ailenin durumu ve politikalarımız anlatıldı.
21 kişinin katıldığı toplantıda
Yürüyüş dergisi “Biz Diyoruz Ki”
yazısı ve Öğretmenimiz köşesi okunularak bitirildi.

YÜRÜYÜŞ, HALKIMIZIN
DİLEK’İN SESİDİR
Her hafta cumartesi olduğu gibi üç
mahallede açılan yürüyüş standlarımızda seçimlerin çare olmadığı, tek çözümün halkın adaleti olduğu konusunda
halklarımızla sohbetler edildi.
Wood Green’de 6 Yürüyüş dergisi,
4 Bizim Gençlik, Edmonton’da 7
Yürüyüş dergisi ve Dolston’da 3 dergi,
2 Bizim Gençlik ve 1 İngilizce Halk
Cephesi broşürü halklara ulaştırıldı.

EVİN TİMTİK'İN EYLEMİ
AÇLIK GREVİ İLE DEVAM
EDİYOR!
Evin Timtik direnişinin 81. ve açlık
grevinin 21. gününde.

HALKIMIZIN GELENEĞİ
AŞURE GÜNLERİ
Halk Cepheliler, Sivas köylüleri ve
Anadolu Alevi Hareketi’nin birlikte
çalışmasıyla yüzlerce kişi bir araya
geldi. 29 Ekim Perşembe günü Kervan
Düğün Salonu’nda kadınların hazırladıkları ikramlar yenerek kahvaltıyla başlandı aşure gününe.
Armutlu’da katledilen Dilek Doğan
için ve tüm dünya devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Etkinlik boyunca açık kalan standımızda
Yürüyüş Dergisi ve Grup Yorum Konser
el ilanları dağıtıldı.
Saat 11’de başlayıp 14.00’da sona
eren aşure gününe gelip gidenlerle
yaklaşık 400 kişi katıldı.

Selanik Halk Cephelilere
Beraat
Yunanistan devletinin faşist Türkiye
devleti ile işbirliği sonucu uzun süredir
Halk Cepheli devrimcilere karşı sürdürülen saldırıda, düzmece ve zorlama
iddialarla yargılanan Hasan Koşar ve 1
senedir hapishanede tutulan tanıdığımız
Mustafa Lafçı’nın duruşması 27 Ekim
günü yapıldı. Mahkemenin girişine
Yunan solundan yaklaşık 45 kişinin
katıldığı duruşma da sanıklar için beraat
kararı çıktı.

Sayı: 494

Yürüyüş
8 Kasım
2015

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!
Bu yıl Almanya Oberhausen’de gerçekleştirilecek konserde hedef 20
bin yüreği bir araya toplamak.
Ancak bu konser emperyalist Alman devletince engellenmeye çalışılıyor. Emperyalist Alman devleti bir kez daha ırkçılarla ve faşist Türk
devleti ile birlikte hareket etmeyi yeğleyerek, Grup Yorum üyelerinin
önüne vize engeli çıkartıyor.
Bizler Grup Yorum Gönüllüleri olarak, Alman emperyalizminin bu
tavrını şiddetle protesto ediyoruz. Demokrasi şampiyonu geçinen Alman
Devleti artık insanların düşüncelerini türkülerle dile getirmesinden bile
rahatsız oluyor…
Bu nedenle, tüm devrimcilerin, demokratların ve emekçi halkların bu
mücadelede bizlere omuz vermesi gerektiğine inanıyoruz. Temel demokratik haklara saldırı hepimizin sorunudur…

AVRUPA GRUP YORUM GÖNÜLLÜLERİ
TEK YOL DEVRİM!
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“Bilmiyorum, ama öğrenir, yaparım.”
Tülay Korkmaz

17 Kasım - 23 Kasım

Sevcan Yavuz

Sevcan YAVUZ
Halkın direnişini ve örgütlenmesini dağıtmak için İstanbul Küçükarmutlu’ya işgal
güçleri gibi yerleşen, çocukların okulunu karakola dönüştüren polis işgalinde, okul bahçesinde bir panzer tarafından 17 Kasım
1992’de ezilerek katledildi.

İmdat BULUT
1966 Kars, Akyaka köyü doğumludur.
Terekeme milliyetindendir. O, halktan biriydi.
Ve bir Halk Kurtuluş Savaşçısı’ydı. Sömürenleri, zulmedenleri köyünde tanıdı. Büyük
şehirlere çalışmaya gitti, sömürüye ve zulme
İmdat Bulut
daha yakından tanık oldu. Sadece ilkokulu
okuyabilmişti; Kars’ta 1994’te devrimci hareketle tanıştı.
Tanıştıktan kısa bir süre sonra gerillaya gitmek istediğini
söyledi. Kısa süre sonra da bu isteğine ulaştı. Karadeniz
dağlarında bir gerillaydı artık. Özgür bir ülke düşüyle
dağlarda mücadele etti. 2000 Mart’ında tutsak düştü. 3
Haziran 2001'de 5. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak
ölüm orucu bayrağını şehit yoldaşlarından devraldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde 19 Kasım 2002'de ölümsüzleşti.

Ayhan PEKTAŞ
1962 Malatya doğumludur. Liseye başladığı
yıl devrim kavgasına girdi. İzmir Liseli DevGenç'in yöneticilerinden biri oldu. Çalışkan,
dinamik, yokluklardan, baskıdan yılmayan
bir yoldaşımızdı. Faşist Teröre Karşı Silahlı
Ayhan Pektaş
Mücadele Ekipleri içinde yer aldı. Faşistlere
ve emperyalistlere karşı gerçekleştirilen birçok
eyleme katıldı. Cunta işbaşına geldiğinde en küçük bir
tereddüt göstermeksizin, hiçbir kaygı duymaksızın mücadelesini sürdürdü, görevlerini eksiksiz yerine getirmeye
devam etti. İzmir Alsancak’ta emperyalist bir kuruluşa karşı
gerçekleştirilen bir eylem sırasında elinde bomba patlaması
sonucu 22 Kasım 1980’de şehit düştü.

Tülay KORKMAZ
1976 İskenderun doğumlu. Kendisine
sunulan burjuva yaşamı değil, 1995 Mayıs’ında devrimci mücadeleyi seçti. Tutsak
düştüğü 1999 Kasım’ına kadar gençlik içinde
Tülay Korkmaz başladığı mücadelesini farklı alanlarda sürdürdü. 4. Ölüm Orucu Ekibi’nde direnişe
başladı. 19 Kasım 2001’de şehit düştü.

KAYBEDİLDİ:
Hayrettin EREN
Kafkasya’dan Biga’ya göç etmiş Çerkez
kökenli bir ailenin çocuğuydu. 1954 yılında
Çanakkale’de doğdu. İstanbul, Hasköy ve
Hayrettin Eren
Okmeydanı’nda anti-faşist mücadele içinde
yer aldı. 12 Eylül faşist cuntası koşullarında da halka ve
mücadeleye bağlı kaldı. 20 Kasım 1980’de İstanbul’da
gözaltına alındı. İşkenceciler tarafından kaybedildi. Gözaltında kayıpların ilklerinden biriydi.

Seyyid Rıza ve Yoldaşları
38’ Dersim İsyanının önderleriydi onlar.
Zulme karşı ulusal hakları, kimlikleri ve
gelecekleri için isyan bayrağı açtılar. Seyyid
Rıza, Dersim İsyanının önderlerindendi. İkSeyit Rıza
tidar, bir hile ile onu Erzincan’a getirttikten
sonra tutukladı. 18 Kasım 1937’de Elazığ
Buğday Meydanı’nda; içlerinde oğlunun ve kardeşinin de
bulunduğu 11 yoldaşıyla birlikte idam edildi.

Enver Gökçe

Enver GÖKÇE
O direniş şiirleri, sosyalizm için yazan
kalemi ve ödediği bedellerle tanınan, sosyalist
şairlerimizdendi. "Dost Dost İlle Kavga" ve
"Panzerler Üstümüze Kalkar" isimli şiir kitaplarını, devrimci sanatçı tavrını miras bırakarak 19 Kasım 1981’de aramızdan ayrıldı.

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı İmdat Bulut’u Anlatıyor

Yarım Kalmaz
Senin Yaşam Öykün...
İmdat Abi’yi bundan beş yıl önce tanıdım. Kırdan daha
yeni gelmişti o zamanlar. Yani yeni dediysem geldikten
sonra beklemek dışında bir şey yapmadığından diyorum.
Şehre alışık değildi. Şehre alışık olmamasının dışında kültürel
olarak da uyumsuzluğu vardı. Bize çok doğal gelen davranışlar
tavırlar ona çok anlamsız gelebiliyordu. Bu onun "taşralı"lığından değil bizim "kentli"leşmemizden kaynaklanıyordu
aslında.
Bir yanıyla kısa zamanda kaynaştık, öyle bir sıcaklığı
vardı çünkü. Ama öte yandan sürekli didişip dururduk birbirimizle. Farklı kültürlerden geliyor olmamız bunun bahanesi
değildi. O zamanlar bunu bilmiyorduk ikimiz de belki. Ama
daha sonra... birbirimizi anlamaya başladıktan sonra hangi
kültürden geldiğimizin değil hangi kültürde buluştuğumuzun
önemli olduğunu da anladık. İşte o zaman gerçek anlamda
yaşamaya başladık "yoldaşlık" denen şeyi.
Her şehidimiz için rahatlıkla söyleyebileceğimiz kimi
özellikler vardır: emekçilik, fedakârlık, samimiyet, hesapsızlık...
bunlara daha onlarcasını ekleyebiliriz. Ki zaten öyle olmasa
kendi canlarına varıncaya kadar ortaya koyamazlar her
şeylerini. İmdat Abi’de de tüm bunların yanında en çok öne
çıkan özelliğin saflık olduğunu söyleyebilirim. Kimi zaman
kabalığa varacak kadar sade olması onun "kaba" biri olduğunu
değil, bu düzenin pisliğine hiç bulaşmamış biri olduğunu
ifade ediyor benim için.
...
Kars'ta bulunan Mücadele Dergisi temsilciliği sayesinde
dergi okumaya başlamış. Daha sonra köyün gençlerini kendi
çevresinde toplamayı başarmış ve kahve köşelerinden kurtarmış
onları. Eh öyle küçük bir çevrede bunu yapınca dikkatli gözlerden kaçmayı başarmak da mümkün olmaz. Jandarmanın
kulağına kadar ulaşmış sonunda yeni gelişen kıpırtılar.
Baskılar da başlamış, ama onlar kendilerine ait bir lokal gibi
kullandıkları kahvehanede okuma ve bilinçlenme faaliyetlerine
devam etmişler. Kimi zaman babasını "konuk" etmiş jandarmalar, kimi zaman kendisini. Ama bir kez olsun korkutamamışlar gözünü. Bu dönemde şeker pancarı çiftçisinin çeşitli
eylemlerine de önayak olmuş.
...
Gerillacılık İmdat Abi’nin iliklerine kadar işlemişti tanıştığımızda. Ne zaman konusu açılırsa açılsın gözlerinde o
özlemi okuyabilirdiniz. Öyle açık yürekli bir insandı ki tüm
duygularını gözlerinde yansıtırdı. Kimi zaman yaptığı şakalarda
da o gözleri yüzünden ele verirdi kendini. Ali Haydar'ı,
Bülent Pak'ı şehit vermişti silah arkadaşlarından. Ve Mete
Nezihi Altınay, Cömert Özen, Dursun Ali ve diğerleri...

Dergide resimlerine bakarken ister
istemez yaşarırdı gözleri. Şimdi ben
onu anlatırken gözlerim nasıl doluyorsa öyle olurdu. Anlatması zor
şeyler bunlar...
*
... Birebir paylaştığımız iki yılın büyük bölümü eğitim çalışmaları içinde
geçti. Birbirimizin birçok zaafını, eksiğini
gediğini deştik durduk o süre boyunca. Belki de
en az tartıştığımız kişidir O. Her zaman en iyi koşar... O
dönemi düşününce ilk aklıma gelenlerden biri bu. Bizim de
daha hızlı, daha çok koştuğumuz hiç olmadı değil, oldu tabi
ama yine de her zaman en iyi ve hızlı o koşardı. Onun
gelişmesi "yapamam edemem" diyenlere ders olarak anlatılabilecek kadar çarpıcıdır. Alfabeyi tam bilmez İmdat Abi,
çarpım tablosunu bilmez. Bizim eleştirilerimiz sonunda öyle
bir noktaya gelir ki "kardeşim bana böyle şeyler söylemeyin,
alır başımı giderim" diyecek kadar abartılı bir tepki gösterir.
Ama birkaç ay içinde bilgisayar kullanmaya kadar öğrenir.
Ve hiç kibirlenmez, kendini yüceltmez, olabildiğince doğal
ve sade...
...
Akşamüstü kendimi çok iyi hissetmiyordum. Zaten yaralı
oluşuma verdim ve öylece yattım yatağa. Kanepeyi bana bırakmış yerde yatıyor İmdat Abi. Sabah ezanı daha okunmamıştı.
Birden midemin ayağa kalkmasıyla uyandım ve daha ne olduğunu dahi anlamadan akşam ne yediysem çıkarmaya başladım. Ağzımı tutmaya çalışsam da ne fayda her taraf battı.
Bu arada uyanan İmdat abinin de ne olduğunu anlayamadan
battı üstü başı. Ben banyoya doğru koştum hemen. Geri
döndüğümde sanki hiç birşey olmamış gibi ortalığı toparlamaya
temizlemeye çalışıyordu O. Beraber ortalığa çekidüzen
vermeye çalışırken benim bile midem bulanırken onun
yüzünde en küçük bir tiksinti belirtisi yoktu. Şaşırdım. Onun
yerinde ben olsaydım kesinlikle o kadar rahat olamazdım
diye düşünüyorum. Çok ilginç bir anı değil belki anlattığım,
ama benim için anlattıkları büyük...
Sayfalar doldursam seninle doyar mıyım sanıyorsun anılarına? Yok be “İhtiyar” kolay değil öyle... Ama gözünün
arkada kalmayacağından emin olsam da yine de söz sana,
seni öyle bir anlatacağım-anlatacağız ki yüreğin soğuyacak.
Bir tek ahın bile kalmayacak emin olasın bundan. Sen yoksan
bile biz varız usta! Biz yaparız sen gönlünü hoş tut. Özlemin
olan dağların yolunu da tutarız, o dağları zalime dar da
ederiz. Ve her adımda sen de bizimle olursun, bizim içimizde
bizimle vurursun.
Yazarız seni usta, hiç merak etme yazacağım, en güzel
nasıl anlatılırsan sen, öyle anlatacağım. Öyle kitaplara, kağıt
kalemle değil, daha kalıcı daha unutulmaz nasıl kazınırsa
belleklere işte öyle...
Yarım kalmaz senin yaşam öykün, dağlara çıktığın gibi
nasıl indiğini, nasıl şehirleri zulme dar ettiğini, vatan özlemini,
savaş hasretini, hücrelere sığmayıp da özgürlüğe özgürlük
için ölüme koştuğunu da anlatırız. Anlatacağız. Gönlünü hoş
tut sen; dağları düz, acıyı tuz eden yoldaşım.

Kıssadan Hisse

Şiir
Bizim Caddelerimizde de...
Açmaz
Açamaz
Deme
Hiç
Bir
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Çiçeği.
Açacaktır
Elbet!
Bizim
Caddelerimizde de
Bayram
Olacak
Halkın
Üstüne
Böyle
Kalksa da
Faşist
Namluları
Namert
Ellerdir
En
Sonda
Bir
Bir
Kırılacak
Enver Gökçe

Özlü Söz
Yarış
Bir ihtiyar, yaşlandığı için kendini yormamasını ve istirahat etmesini isteyenlere
şu cevabı vermiş:
Eğer yarışa katılmış olsaydınız. Hedefinize yaklaştığınızda yavaşlar mıydınız?

AKBABA İLE ÇAYLAK
Akbaba ile çaylak, güneşli bir yaz
günü, beraberce uçuşa çıkmışlar.
Akbaba çaylağa demiş ki:
-Uzağı benden daha fazla gören
bir kuş veya bir insan olduğunu
zannetmiyorum.
-İddiayı ortaya atmak kolaydır.
Haydi bakalım, şu ovanın etrafında
neler görüyorsun?
Akbaba: “Ona gördüklerimden
öyle bir şey söyleyeyim ki, benim
gözlerimin ne keskin olduğunu anlasın.” diye düşünmüş.
Eğer sözüme inanırsan, ovanın şu
tarafındaki ağaçların yanında bir tanecik buğday görüyorum, demiş.
Akbabanın bu sözüne çaylak şaşırmış. Fakat soğukkanlılığını elden bırakmadan:

-Pekala! Haydi öyleyse, inelim
bakalım! Gerçekten orada bir buğday
tanesi var mıdır?
Akbaba gördüğü buğday tanesinden gözünü ayırmıyor, ona yaklaştıkça heyecanlanıyormuş.
Çaylak, hemen o yakınlardaki
ağaca konmuş. Akbaba, buğday tanesine doğru uçmuş.
Fakat o bir tuzağın buğdayıymış.
Akbaba, buğdayı alayım derken
tuzağa yakalanmış.
Zavallı akbaba, bir buğday tanesi için tuzağa esir olacağını bilememiş.
Akbabanın tuzağa tutulduğunu
gören çaylak ona seslenerek:
-Tuzağı göremedikten sonra, taneyi görmüşsün bundan ne çıkar?…
demiş.

Karikatür

Ö ğretmenimiz
Dünyanın Türkiye’sinde devrim yapacağız. Yolundan sapmayan bir yürüyüşü sürdürüyoruz. Düşmana Anadolu’da devrimciliği bitiremeyeceğini gösterdik.
Umudu yok edemeyeceğini gösterdik. Ancak henüz, zaferi kazanmış değiliz. Savaş sürüyor. Düşman her alanda saldırıyor. İdeolojik olarak saldırıyor. Kültürel olarak saldırıyor. Psikolojik olarak saldırıyor.
Devrimin mümkün olamayacağı inancını yaymaya çalışıyor. İdeolojik,
fiziki, psikolojik saldırılarla devrim umudunu kafalarda bitirmeye çalışıyor. Bu konuda düşman genel olarak solda bir başarı elde etmiş olsa da
özel olarak Parti-Cephe nezdinde tek bir adım atamamıştır. Çünkü düşmanın ideolojik, fiziki, psikolojik saldırılarına karşı koyacak çok güçlü
barikatlarımız var.
İddiamız büyük; Değişmeyeceğiz! Dünyada tek başımıza da kalsak değişmeyeceğiz. Zaferi şehitlerimize armağan edeceğiz. Bu iddiayı hayata
geçirecek olan Partimiz önderliğindeki örgütlü halktır.
Bütün sapmalar, savrulmalar, M-L’den kopuş ve cüretten yoksunluktur .Emperyalizm tarafından işgal edilen, dahası işbirlikçiler aracılığıyla, emperyalizmin, içsel olgu haline geldiği bir ülkede, savaş uzun sürelidir. Çok cephelidir. Çok yönlüdür.
Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı verilen mücadelede, öncelikle doğru stratejinin belirlenmesi şarttır. Bu stratejinin her dönem doğru uygulanması için, ana halkayı yakalamak esastır. Ana halkayı yakalamak, temelde iki şeye bağlıdır.
Marksist-Leninist bakış açısı ve siyasi cüret. Bütün sapmaların, savrulmaların, düzeniçileşmelerin altında yatan Marksist-Leninist bakış açısından ve cüretten yoksunluktur.
Hareketimizi, diğer sol’dan ayıran en temel özellik, mücadele tarihimizin her anına damgasını vuran M-L bakış açısı ve cürettir. Stratejik hattımız, anti-emperyalist, anti-oligarşik halk devrimidir. Bu hattı değiştirmedik. Değiştirmedik çünkü; dünyamızda ve ülkemizde bu stratejik hattı değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir gelişme, değişme yaşanmadı. Yolumuzdan sapmadığımız için sağa, sola savrulmadık.
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