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Yoksullar içinde örgütlenmek, yozlaşmaya karşı mücadele etmektir aynı
zamanda. Kültürel, ahlaki, ideolojik tüm boyutlarda ısrarlı bir çalışma
gerekiyor.
Yozlaşmaya karşı mücadelede dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta,
yozlaşma batağına sürüklenmiş insanların durumudur. Bu insanlarımızı,
başta da gençlerimizi dışlanması değil, örgütlenmesi gereken güçler
arasında görmeliyiz.
Gençlerin öfkelerini umutlu bir öfkeye dönüştürmek, doğru hedefe
yönlendirmek de bizim işimiz olmalıdır. Kimse bu işin kolay olduğunu
söyleyemez elbette. Eğitimsizlik, ekonomik çaresizlikler, hayatın onlar için
bir karabasana dönüşmesi, vahim ölçülerde bir apolitikleşmeyi de beslemektedir.
"Varoş devrimciliği", sadece burjuvazinin değil; küçük burjuva reformist çevrelerin dilinde de bir küçümseme ifadesi haline geldi. Proleter
olmak, mizahi bir hale dönüştürüldü. Bu "teori"lerin sonucunda ayaklarına gecekondu çamuru bulaşmayanların "sosyalist", "devrimci" partileri çıktı ortaya.
"Yoksulluk edebiyatı yapmayalım" diye diye, yoksulluk gerçek
anlamda da edebiyatımızdan kaybolmuştur. Emekçi halkın yaşamını,
sorunlarını ele alan şiirler, romanlar, öyküler yazılmaz olmuştur. Tam
tersine oysa, yoksulluğun edebiyatını yapmalıyız. Halkın gerçek yaşamı
budur. Düşünceleri, duyguları, aşkları, tarihi, bunun üzerinde şekilleniyor.
Yoksulluğu yazmayan edebiyat, ancak fantaziler, gerçek üstü öyküler,
polisiye ürünler veya küfür romanları yazabilir. Nitekim de böyle oluyor.
Mesele "yoksulluğun edebiyatını" yapıp yapmama değildir. Yoksullar
içinde çalışıp çalışmama, yoksulluk temelinde emperyalist ve işbirlikçi
te-kelci burjuvazi ile karşı karşıya gelip gelmeme meselesidir.
"Yoksulluk edebiyatı yapmayalım" diyenler, yoksulluk temelinde
emperyalizmle ve oligarşiyle savaşmaktan kaçanlardır.
Yoksulların örgütlenmeleri ve mücadelesi militan bir örgütlenme ve
mücadeledir. Eşyanın doğası gereği böyledir bu. Bu mücadele son derece
geri, ılımlı, düzen içi biçimlerde de başlayabilir, bu önemli değildir. Ama
bir kez başladıktan sonra hızla radikalleşir.
Yoksulların kavgasını "sivil toplumculuğun" içine hapsedemezsiniz.
Hareket ve örgütlenme bir kez radikalleşme yoluna girdi mi, önüne geçemezsiniz. "Yoksulluk edebiyatı yapmayalım" sözüyle ifade edilen kaçış
bundan dolayıdır. Bu söz, reformizmin ve sivil toplumculuğun sözüdür.
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Gerçek güç; silahların çıkardığı
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sağlıkçılar halkı eğitmeli,
halkı tedavi etmelidir!
Halkın Mühendis Mimarları:
Tayyip’e “aşık”,
halka “düşman” olanların
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Adaleti biz sağlayacağız!
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her CV, öğrenci gençliğin
geleceği ve hayalleridir!

İnsanca çalışma koşulları ve
katledilen madenciler için “İşçi
Meclisleri”nde örgütlenelim şiarıyla yapacağımız ücretsiz Grup Yorum konserine tüm
işçi arkadaşlarımızı ve halkımızı bekliyoruz.
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Gerçek Güç;
Silahların Çıkardığı Seste Değil,
Onları Yöneten Düşüncelerdedir! -2

(Aşağıdaki yazı, Ağustos 2015
Tarihli Devrimci Sol Dergisi’nin
24. sayısından alınmıştır)
İKİNCİ BÖLÜM

7- Devrimci Eylem
Bir Araçtır, Amaç Değil!
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Alman savaş uzmanı Clausewitz
“Savaş politikanın başka araçlarla
devamıdır” demiştir. Lenin bu sözü,
Marksistlerin her savaşın özünü kavramada teorik temel olarak gördüklerini belirterek uyarır:
“Teorik olarak her savaşın, politikanın başka araçlarla bir devamı
olduğunu unutmak büyük yanılgıdır.”
Bu teorik temeller bizi, devrimci
eylemin amaç değil, politik amaçları
gerçekleştirmede bir araç olduğu gerçeğine götürür.
Parti-Cephe çizgisine yön veren
budur. Parti-Cephe’nin devrimci eylem ilkesi de buna göre şekillenir:
Silahlı eylemin hedefinin kitlelerin
anlayabileceği ölçüde açık ve net
olması.
Devrimci Sol’dan Parti-Cephe’ye uzanan çizginin, silahlı eylem
konusunda bakışı başından itibaren
açık ve nettir. Geleneklerini bu
devrimci ilke üzerinden yaratmış
ve geliştirmiştir. Eyleminin gücü
de buradan gelir.
"... İktidarın alınmasında temel
yöntem olarak silahlı mücadelenin
seçilişi yetmemektedir. Silahlı mücadelenin, mücadele yolu olarak
seçilmesinden sonra, bu mücadelenin nasıl, ne zaman, hangi şartlarda
ve hangi hedeflere yöneleceğinin
perspektifini çizmek gerekir.
"... Vuracağı hedefin kitleler
içerisinde ne tür sonuçlar yaratacağını, siyasi sonuçlarının ne olacağını, karşı-devrimin propagandasının ne tür gelişeceğini düşünerek, eylemin amacı kitlelerce an-

laşılabilecek kadar açık ve net olmalıdır." (Devrimci Sol Dergisi)
İşte bu anlayış, bu ilke doğrultusunda;
- Amaçsız, halka zarar veren eylemlere her zaman karşı çıkmıştır.
Politik amaç taşımayan, salt askeri
bakış açısının ürünü olarak gerçekleştirilen eylemleri yanlış bulmuş ve
bu eylemlerin devrimcilerin mücadelesine zarar vereceğini söylemiştir.
- Devrimciler halkın nezdinde her
zaman haklılık zeminini korumalı,
eylemleri bu zeminde geliştirmelidir.
Amaç salt eylem yapmak değildir.
Önemli olan yapılan eylem etrafında
kitleleri tartıştırabilmek, bilinçlendirmek ve mücadeleye kazanmaktır.
Silahlı eylem kitleleri örgütleyici olmalıdır. Eylem hedefi, planı ve uygulanışı itibariyle kitlelerin sempatisi

ve desteğini kazanacak tarzda örgütlenmeli ve gerçekleştirilmelidir.
- Oligarşinin her halükarda devrimcileri karalamaya yönelik, antipropagandası olacaktır. Bunu etkisiz
kılmak için öncelikle eylemlerin hedefi açık ve net olmalı, suçlu ile
suçsuzlar ayırt edilmeli, sıradan insanlar, rastgele yerler hedef yapılmamalıdır. Ve yine eylemlerin niçin
yapıldığının, amacının ne olduğunun
mevcut olanaklar ölçüsünde (bildiri,
yazı, gazete ilanları, duvar gazeteleri
vb. ile) halka anlatılmasına önem
verilmelidir.
Devrimci Sol’un eylem anlayışı
bu olmuştur. Ve bu anlayış doğrultusunda hareket etmiştir.
"DEVRİMCİ SOL'un, eylemlerinden dolayı tarih önünde veremeyeceği hesabı yoktur. Gerçekleştirdiği
eylemler, halkların daha ileri bir
toplumsal düzen kurma mücaParti-Cephe, İsrail’in ülkemiz- delesinin bir parçasıdır. Ve meşdeki ajanı konsolos Elrom’dan rudur. Ve bunların hiçbiri de tarih
NATO kuryesi John Gandy’e... önünde haksız değildir, suç deNihat Erim’den Adalet Bakanı M. ğildir. Aksine tüm insanlık tariTopaç’a... Kazım Çakmakçı’dan hinin onayladığı ve insanlığın
daha ileri adımlar atmasını sağAydın Barış’a, Kürdistan kasapları layan eylemlerdir. Bu açıdan
İsmail Selen’den Hulusi Sayın’a, DEVRİMCİ SOL görevini yapTemel Cingöz’e... Hiram Abas’tan, manın, yapmaya devam etmenin
Sabancı’ya... Emperyalizme ve iş- verdiği rahatlık içindedir.
"Oysa oligarşinin bütün eybirlikçisi oligarşiye; kurumlarına
lemleri tarihe ve insanlığa karşı
ve sözcülerine, koruyucularına işlenmiş bir suçtur. Tarih, olikarşı irili-ufaklı binlerce eylem garşinin hiçbir eylemini onaylayaptı. Savunamayacağı hiçbir ey- mayacaktır. Oligarşinin halka
lemi olmadı. Halk kitleleri nezdinde karşı işlediği suçlar insanlık tamahkum edilebilecek iradi, tek rihinin olumsuzlukları olarak
bir eylemi dahi olmadı. “Parti- genç kuşaklara aktarılacak, lanetlenecektir. Her 1 Mayıs'ta,
Cephe yapmışsa doğrudur”, “bu her 24 Aralık'ta, her 30 Mart'ta,
Parti-Cephe’nin eylemidir”, “bu her 16 Mart'ta... Oligarşi ve onun
Parti-Cephe’nin eylemi değildir” uşakları lanetle anılmaya devam
anlayışını düşmanda ve halkta yer- edilecektir.
"Bu anlayışla gündeme getileştirdi.
rilen kampanyalar, kamuoyunun
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dikkatini bu konulara çekmiş, belirli
bir bilinçlenme yaratmış ve oligarşiye
devrimcilerin gücünü duyurmuştur.”
"Karakollardaki işkenceleri (ve
ayrıca İzmir'de işçilere karşı polis
şiddetini) protesto etmek için 3 tane
karakol baskını düzenlendi. Bu amaçla karakollardaki polislerin yalnızca
silahları alındı. Bir eylemde, politik
yanın ağırlık kazanması, politik amacına uygun olarak askeri eylemin
yapılması son derece önemlidir. Karakol baskınları bunu açıkça göstermiştir. DEVRİMCİ SOL'un eylemlerinin rastgele adam öldürme, rastgele jandarma vurma gibi politik
amaçlarından ziyade; askeri yanı,
'kendini koruma' yanının ağırlık kazandığı eylemlerle farkı bir kere daha
somutlanmıştır.
"Bu eylemler sonrası oligarşi; karakolları özel bir korumaya almış,
halkın gücünü yakından hisseden işkenceciler daha dikkatli davranmaya
başlamış, dolaylı yollardan DEVRİMCİ SOL'a mesajlar göndererek
kendi karakollarında işkence yapılmadığını, halka çok iyi davrandıklarını ve davranacaklarını belirtmişlerdir. İşkencecilerin huzuru kaçmıştır
bir kere; o döneme kadar halkın etrafından geçmeye korktuğu karakol
binaları artık kendini korumaktan
başka bir iş yapmayan, özel takviye
askeri birlik gelmeden çevreye müdahale edemeyen birimler haline gelmiştir." (Haklıyız Kazanacağız, Devrimci Sol Bir Halk Hareketidir)
Devrimci Sol’la başlayan bu çizgi,
bu gelenek DHKP-C ile devam ettirilmiş ve bugüne taşınmıştır.
Eylem amaç değil araçtır. Eylem
halkın devrimci iktidarını, sosyalizmi
kurmanın bir aracıdır. Buna hizmet
etmelidir. Bunu yansıtmalıdır.

8- Bir Düşünceyi
Askeri-Fiziki
Olarak Bitirmek,
İdeolojik-Politik
Olarak Yok Ettiğiniz
Anlamına Gelmez!

Bir düşünceyi ancak başka, alternatif bir düşünceyle, yine düşünce
temelinde bitirebilirsiniz.

Tarih ezenlerle ezilenlerin, sömürenlerle sömürülenlerin sayısız
çatışmasıyla doludur.
Sayısız kitle katliamlarına, her
türlü zulme rağmen ezilenlerin mücadelesi bitirilememiştir. Çünkü tarihsel ve siyasal olarak haklı olan
biziz. Düşmanın hiçbir saldırısı bu
haklılığı bitiremez.
Devrimcilerin bu haklılığı güce
dönüştürmesi; eylemiyle, söylemiyle,
yaşamıyla buna uygun hareket etmesinden geçer.
Devrimci Hareket bugüne kadar
yüzlerce şehit verdi. Önder kadrolarını
savaşta kaybetti. Ancak yenilmedi.
Mahir ve yoldaşları Kızıldere’de katledildiler. THKP-C fiziksel olarak
tasfiye edildi ancak THKP-C ideolojisi ve düşüncesi bitirilemedi. Devrimci Sol, önderiyle, önder ve ileri
kadrolarıyla tutsak edildi ancak devrimci hareket kendisini yeniden yarattı.
Sömürenler tarihsel tecrübeleriyle
öğrenmişlerdir ki sadece fiziki saldırılarla sınıf düşmanlarını bastıramazlar... Bunun için fiziki saldırısını
ideolojik-psikolojik saldırı araçlarıyla
tamamlar.
Düşman devrimcilerin haklılığını,
meşruluğunu hedef alır. Bunu da
fiziki saldırıyla yapamaz. İdeolojikpsikolojik saldırı araçlarıyla yapar.
Bu noktada hiç kuşkusuz düşmanın en büyük dayanağı devrimcilerin,
yurtseverlerin kendi haklılığını ve
meşruluğunu gölgeleyecek eylem
tarzı ve anlayışıdır.
Meşruluk ve haklılık doğrudan
eylemin muhtevasında ifadesini bulur.
Ne kadar haklı olursanız olun eyleminizin de buna uygun olması gerekir.
Örneğin, Kürt milliyetçi hareket, talepleri, istemleri yanıyla haklıdır.
Ancak öylesine yanlış bir eylem tarzına sahiptir ki, haklılığını çoğu kez
gölgede bırakmaktadır.
Mavi Çarşı, Çetinkaya eylemleri,
yolcu otobüslerinin içine molotof atmak vb. pek çok eylemleri halkta
sempati değil nefret yaratmış; oligarşinin halkı şovenizmin etkisi altına
almasına zemin yaratmıştır.
Kürt milliyetçi hareketinin yanlış
eylem tarzı, düşmanın askeri-fiziki

saldırısıyla verdiğinden daha çok ve
telafi edilmesi zor zararlar vermiştir.

9- Bedel Ödemeyi
Göze Almadan,
Siyasi Bir Cürete
Sahip Olmadan;
Halkın Devrimci İktidarı
Kurulamaz!

“Uğruna ölünecek değer yok” der
burjuvazi. “Yaşam hakkı kutsaldır”
der sahte hümanistler.
İnançları uğruna bedel ödemenin
karşısına “ölü sevicilik”, “ölümü kutsamak” saldırısıyla çıkarlar.
Burjuvazinin, sömürü düzeninin
sahiplerinin bir amacı vardır: Kendi
iktidarlarını korumak.
Oysa pespaye burjuva düşüncelerini savunan, burjuva ideolojisinden
beslenen reformizmin, oportünizmin
hiçbir amacı kalmamıştır. Amacı olmayanların inancı da olamaz.
Onlar devrim, iktidar, sosyalizm
hedeflerini yitirmiştir. Dolayısıyla
da uğruna ölünecek bir değer göremiyorlar. Çünkü düşmanın yarattığı
ölüm korkusuna teslim olmuşlardır.
Bedel ödenmesine, feda ruhuna saldırıyorlar.
Bakın ölüm oruçlarına. Bakın
feda eylemlerine. Yitirdiğimiz her
yoldaşımız bir kayıptır. Ancak aynı
zamanda bir zaferdir.
Kayıptır, çünkü hiçbir devrimci
kolay yetişmemektedir.
Kayıptır, çünkü bu savaşta en
önce en iyilerimiz gitmektedir.
Kayıptır, çünkü devrimin ihtiyacı
olan daha çok kadro, daha çok savaşçıdır.
Ama aynı zamanda zaferdir.
Zaferdir, çünkü değerlerimiz, düşüncelerimiz, ideallerimiz şehitlerimizde somutlanır.
Zaferdir, çünkü her şehidimiz
devrim yolunu aydınlatan birer meşaledir.
Zaferdir, çünkü her şehidimiz halka umut taşıyan sembollerdir.
Zaferdir, çünkü her şehidimiz
düşmana bir meydan okumadır.
Cellat uyandı yatağında bir gece
"Tanrım" dedi. "Bu ne zor bilmece:
Öldürdükçe çoğalıyor adamlar. Ben
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ise tükenmekteyim öldürdükçe..."
Sorun ne uğruna, ne için ölündüğüdür.

10- Düşmanın Dahi
Bulandıramayacağı,
Karartamayacağı
İdeolojik-Politik
Bir Netliğe Sahibiz!
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Çağlayan eyleminin gücü hedefinin netliğinde, istemlerinin haklılığındadır. Kararlılık ve feda ruhundadır. Siyasi cüretindedir. Öyle ki
düşman bile "isteselerdi savcıyı öldürüp gidebilirlerdi, ama bunu yapmadılar, ölümü göze aldılar" diyebilmiştir.
Normal koşullarda şiddete karşı
olduğunu söyleyebilecek aydın, demokrat pek çok kesim eylemi bir
“terör eylemi” olarak nitelemeye
karşı çıkmış ve eylemin haklılığını
savunmuştur.
Alişan Şanlı’nın Ankara’daki ABD
başkonsolosluğuna yönelik feda eylemi de böyledir. Dünya’da ABD’ye
yönelik irili-ufaklı pek çok eylem
yapılmaktadır. Ancak devrimci hareketin eylemi bunlardan çok daha
etkili ve sarsıcı olmuştur.
Devrimci eylemin etkisi düşmanda
olduğu kadar halk saflarında da yankısını bulmuştur. Düşman saflarını
dağıtırken halk saflarında umut ve
moral olmuştur.
Parti-Cephe, İsrail’in ülkemizdeki
ajanı konsolos Elrom’dan NATO
kuryesi John Gandy’e... Nihat
Erim’den Adalet Bakanı M. Topaç’a...
Kazım Çakmakçı’dan Aydın Barış’a,
Kürdistan kasapları İsmail Selen’den
Hulusi Sayın’a, Temel Cingöz’e...
Hiram Abas’tan, Sabancı’ya... Emperyalizme ve işbirlikçisi oligarşiye;
kurumlarına ve sözcülerine, koruyucularına karşı irili-ufaklı binlerce eylem yaptı. Savunamayacağı hiçbir
eylemi olmadı. Halk kitleleri nezdinde
mahkum edilebilecek iradi, tek bir
eylemi dahi olmadı. “Parti-Cephe
yapmışsa doğrudur”, “bu Parti-Cephe’nin eylemidir”, “bu Parti-Cephe’nin eylemi değildir” anlayışını
düşmanda ve halkta yerleştirdi.
Bu güç haklılığından, ideolojik-

politik anlayışından gelmiştir. Asla
günlük düşünmedi. Asla ne için savaştığını; iktidar, devrim ve sosyalizm
iddiasını yitirmedi.
Köklü bir gelenek yarattı. Öyle
bir gelenek ki; yöneticileri, komutanları, savaşçıları ile ölürken dahi
destanlar yaratan, son nefesinde dahi
düşmana zarar vermeyi düşünen, örgütüne kazandırmayı düşünen, ölen
ama teslim olmayan “asıl siz bizim
adaletimize teslim olun” diyen bir
gelenektir. Duvara kanlarıyla örgütünün adını yazan bir gelenektir.

11- Uzun Soluklu
Bir Savaşta Kadroların,
Savaşçıların En Büyük
Kaynağı İdeolojik-Politik
Yetkinliğidir!

“Gerçek güç silahların çıkardığı
seste değil, onları yöneten düşüncelerdedir. Düşüncelerin zayıf ya da
yanlış olduğu yerde silahlar nihai
hedefe varmayı sağlayamaz; rotasını
şaşırır, sağa sola vurmaya ve etkisizleşmeye yol açar. Ulusal ve toplumsal mücadeleler tarihi bunların
çokça örneği ile doludur. Savaşçılarımız büyük bir devrimci miras, bir
gelenekle hareket etmişlerdir. İnançla,
kararlılıkla, özveriyle, direnişle, cüretle yoğrulmuş bir gelenektir.”
(DHKC, 444 Nolu Açıklamadan)
Alçak bir düşmanla karşı karşıyayız. Ahlaksızlığı ahlak edinmiş;
sömürü ve zulüm iktidarının devamı
için; yüzbinlerle milyonlarla katletmekten çekinmeyen, kuralsızlığı kural
haline getirmiş; tecritiyle, ambargosuyla, komploları, provokasyonlarıyla,
psikolojik savaşı, ideolojik hegemonya araçlarıyla çok yönlü saldıran
bir düşmanla karşı karşıyayız.
Devrimci, Marksist-Leninist düşüncelerin taktik olarak, dönemsel
olarak güç kaybettiği, gerilediği bir
süreçte savaşıyoruz.
Devrimci, Marksist-Leninist hareketlerin boşluğunu İslami, milliyetçi
anlayışların doldurduğu, bu anlayışların yanlış strateji ve taktiklerinin
emperyalizmin eline “terör” demagojisini verdiği... Kendine sol, sosyalist, yurtsever diyen hareketlerin;

solla, sosyalistlikle hiçbir alakalarının
kalmadığı, teslimiyetin meşrulaştırıldığı, devrimciliğin ayaklar altına
alındığı, devrimciliğin yeniden tanımlanması gereken bir süreçten geçiyoruz.
Kısacası zor bir süreç. Uzun soluklu olunması gereken, ideolojikpolitik olarak net ve güçlü olunması
gereken bir süreç.
Silahların sesi yükseldiğinde, kitleler ayağa kalktığında “yakın devrim
hayallerine kapılan”, motive olan...
Silahlar susup, kitleler geri çekildiğinde umutsuzluğa kapılan, yılgınlaşan, inançsızlaşan, motivasyonunu
kaybedenlerin altından kalkamayacağı
bir süreç.
Süreç, feda ile, cüret ile, atılganlık
ile yürüyen bir süreçtir. Kastettiğimiz
kişisel yetenek ve nitelikler değildir.
Siyasal niteliklerdir.
Parti-Cephe çizgisi buna sahip
bir çizgidir. Böyle olduğu içindir ki
7 yıl boyunca tecrit hücrelerinde de
direnmiş, teslim olmamıştır. Silahlarını ateşlemediği yıllarda, “sustuğu”
yıllarda dahi konuşmuş, konuşulmuştur. Çoğu kez yalnız kalmıştır.
Zorlu süreçleri yalnız başına göğüslemek durumunda kalmıştır. Ancak
çizgisinden şaşmamıştır.
Savaşta kalıcı ve usta olmak isteyen her Cepheli bu çizgiyle donatmalıdır kendisini.

12- Burjuva Düzeni
Sürüp Gittikçe
Düşmandan Fiziki Olarak
Daha Güçsüz Olacağız!

Daima emperyalizmin ve oligarşinin yeni bir saldırı tehdidi altında
bulunacağız.
Ancak ideolojik birliğimizi, devrimci saflığımızı, siyasi uyanıklığımızı, politik dinamizmimizi diri tuttukça, ileriki savaşlarda başarı kazanacak daha da güçlenerek zafere
ulaşacağız.

YENİLMEZ OLACAĞIZ!
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P BİZ DİYORUZ Kİ;

DEV-GENÇ;
BU HALKIN ÇOCUĞUDUR!
DEV-GENÇ’LİLER;
BU HALKIN EN ONURLU EVLATLARIDIR!

HALKIN İKTİDARI İÇİN, HALK SAVAŞININ EN ÖNÜNDEDİR!

6 Kasım Boykot'unda bir kez daha görüldü ki; YÖK sadece gençliğin sorunu değildir.
YÖK tüm halkın sorunudur.
İŞTE BUGÜN YÖK'E KARŞI TÜM HALKI BİRLEŞTİREN YİNE DEVGENÇ’LİLER OLMUŞTUR. DEV-GENÇ FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI
HALKI BİRLEŞTİREN TEK GÜÇTÜR.

P Biz diyoruz ki; Dev-Genç’li, halkın parçasıdır, ona yönelik saldırıları kendine yapıl-

mış gibi hisseder. Dünya halklarına yönelik saldırıları da kendi halkına yapılmış sayar ve
acısını hisseder. Öfke duyar, tepkisini gösterir.

P Biz diyoruz ki; Dev-Genç’li; halkın en coşkun, en militan, en cüretli damarı olarak da

kavgada öncüdür.

P Biz diyoruz ki; Dev- Genç, Türkiye halklarının tek kurtuluş yolu olan silahlı müca-

deleyi başlatan ve sürdüren devrimci kadroların yetiştiği okuldur.

P Biz diyoruz ki; Dev-Genç’li, bütün sorunların gerçek çözümünün iktidarın alınmasın-

dan geçtiğini aklından çıkarmaz.

P Biz diyoruz ki; Dev-Genç’li, oligarşik düzenin yoz kültürünün karşısına halk kültü-

rüyle yoğrulmuş devrimci kültürü kuşanarak çıkar.

P Biz diyoruz ki; Liseli Dev-Genç’li, ezilen sömürülen halkın çocuğudur ve onun kav-

gasının en önünde döğüşendir. Yaşı küçük, yüreği büyüktür.

P Biz diyoruz ki; Dev-Genç’li, halktan öğrenen ve halka öğretendir. Halktan emekçi

olmayı öğrenir, ama kendi aydın zihniyle o emeği bilinçli kullanıp halkın savaşına katmayı
öğretir.

P Biz diyoruz ki; Dev-Genç’li, kararlılığıyla, sabrıyla, cesaretiyle, emeğiyle ve

olmasıyla aşamayacağı şeyin olmadığının bilincindedir.

iddialı

P Biz diyoruz ki; eğitim halk çocukları için lüks haline gelmiştir.Ayrıcalıklı ve paralı

eğitime karşı halk çocuklarını örgütleyendir.

P Biz diyoruz ki; Dev-Genç'in anti-emperyalist mücadelesi "Ya Özgür Vatan Ya Ölüm"

kararlılığıdır.

P Biz diyoruz ki; Dev-Genç’li, örgütlenmek, savaşmak için politika, insan, araç gereç

ne gerekiyorsa yaratır, hazır beklemez.

YÖK Kaldırılsın!

Berkin’in Katilleri Cezalandırılsın!

Dev-Genç’liler
Boykottaydı!

6 Kasım’da Trakya’dan Akdeniz’e,
İç Anadolu’dan Ege’ye, Güneydoğu Anadolu’ya

Dev-Genç'liler, faşizmin katliamlarından işgallerle, boykotlarla,
direnişlerle hesap soruyor.
Dev-Genç'liler 46 yıllık şanlı tarihlerine yeni sayfalar ekledi.
12 Eylül 1980 faşist cuntasının
ürünü olan YÖK, bu yıl da kuruluşu
olan 6 Kasım'da Dev-Genç'liler tarafından direnişlerle, boykotlarla, işgallerle karşılandı. Reformistler ve oportünistler şenlik havasında, günü kurtarmak için YÖK protestoları yaparken;
YÖK'ün kaldırılması, Berkin'in katillerinin cezalandırılması talebiyle yapılan eylemlerde Anadolu’nun birçok
il ve ilçesinde boykotlar ve işgaller
örgütledi Dev-Genç'liler.
Faşizm katlediyor. Kitlesel katli-
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amlar ile halkı teslim almak istiyor.
Dilek Doğan'ı, Günay Özarslan’ı direndiği için, teslim olmadığı için infaz
ediyor. Hiçbir aykırı ses çıkmasın
istiyor faşist AKP iktidarı. Dev-Genç'lilerin eylemleri faşizmin halkı teslim
alamayacağının, adalet talebimizden
vazgeçmeyeceğimizin göstergesidir.
Faşizmin saldırıları direnişlerle
püskürtülebilir. İddiasız, hedefsiz, geçiştirmeci eylemler ile sonuç alınamaz.
İddialı olmak ideolojik olarak net
olmanın ürünüdür. İddialı olmak iki
kişi de olsa, on kişi de olsa hesap
sorma bilinci ile hareket edip okulu
boykot etmektir. Diğer sol kendine
güvensizliklerinin, iddiasızlıkların ürünü olan eylemler örgütlerken, Dev-

Amed

Ankara

Antalya
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Genç'liler hesap sorma bilinci ile örgütlediler boykotlarını. Bizler tek de
kalsak, YÖK'e karşı mücadelemizi
sürdüreceğiz, bu düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz!
Faşizm işte bizim bu iddiamıza,
hesap sorma bilincimize saldırdı. Eylemler sırasında onlarca Dev-Genç’li
gözaltına alındı, boykotun gerçekleşip
de polisin saldırmadığı okul yok neredeyse. Düşmanımızı tanıyoruz, faşizmi tanıyoruz. Onu icazetle, uzlaşarak
değil direnerek yeneceğiz. Mücadeleyi
daha büyük direnişler, boykotlar, işgaller örgütleyerek büyüteceğiz.

Antalya

ANTEP

Antep

Dersim

Dersim

Çanakkale

Edirne

Antep Liseli Dev-Genç ve DevGenç günlerdir bildirilerle, yazılamalarla, kuşlamalarla, kulaktan kulağa,
evden eve tüm liseli ve üniversiteli
gençliği 6 Kasım’da YÖK’e karşı
boykota çağırıyordu. Düztepe Mahallesi’nde ve okullarımızda herkese boykot ve neden YÖK’e hayır denildiği
anlatıldı.
6 Kasım günü de sabah saatlerinden
itibaren bir araya gelen Dev-Genç'liler
hep birlikte kahvaltı yaparak sohbetler
edip halay çekerek, eylem saatini beklediler. Saat 11.00’dan itibaren Yeşilsu
Meydanı’nda biraraya gelen DevGenç'liler, flamaları ve pankartlarıyla
oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma
eylemi boyunca ajitasyonlar ve sloganlarla halka YÖK’e karşı verilen
mücadeleyi anlattı. 23 kişinin katıldığı
oturma eyleminin ardından basın açıklamasını okuyan Dev-Genç'liler, eylemlerini sloganlarla sonlandırdı.
Dev-Genç'liler 6 Kasım’da yurdun
dört bir yanında faşizmin YÖK’üne
hayır demek için boykotlarla, işgallerle
basın açıklamalarıyla sokaklardaydı.
YÖK’e hayır demek onurunu bu kadar
cüretli sürdüren Dev-Genç geleneğidir.
Bu cüretle iki Halk Cepheli, Düztepe
Mahallesi’ndeki Şehit Şahin Lisesi
müdür yardımcısının odasını işgal etmiştir. İşgal; demokratik, bilimsel eğitim içindir, YÖK’e hayır demek içindir.
İşgal sırasında işgalin talepleri bildirilmiş ve "DEV-GENÇ" pankartı pencereden açılarak tüm okula ve mahalle
halkına eylem anlatılmıştır. Halk Cepheliler’in gür sesinden korku içinde

kalan işbirlikçi idare, polis çağırarak
Ali Dönmez ve Hüseyin Kütük’ü işkencelerle gözaltına aldırmıştır.
Gözaltılar emniyette bekletilirken
katil polisler Hüseyin Kütük ve Ali
Dönmez ’in evine giderek arama bahanesiyle evlerini dağıtmış, Yürüyüş
ve Tavır dergileri ile devrimci yayınlara
el koymuştur. Gözaltındaki Hüseyin
Kütük ve Ali Dönmez çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanarak Antep H
Tipi Hapishanesi’ne götürülmüştür.

AMED

6 Kasım günü Amed’de KİPTAŞ
Lisesi’nde Liseli Dev-Genç’liler YÖK
KALDIRILSIN! BERKİN, UĞUR
VE CEYLAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ! pankartı açtılar.
Pankart açıldıktan sonra öğrencilere
YÖK’ün ne olduğu, liselileri nasıl etkilediği ve bugün ülkemizde katledilen
halk çocukları için adalet istenildiği
anlatıldı. Bildirileri alan öğrenciler bir
süre sonra Liseli Dev-Genç'lilerin yanına gelerek sohbet etti. Pankartın
okul duvarına asılmasını istemeyen
bekçiyle tartışma yaşandı. Bekçiye de
kim olduğumuz anlatıldıktan sonra
eylem bitirildi.

ÇANAKKALE

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
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6 Kasım 2015 tarihinde Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
YÖK için basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında YÖK’ün
MOBESE’siyle, ÖGB’siyle, polisiyle
üniversitelerimizi kışlaya çevirdiğine,
üniversitelerde bireyci ve yoz bir gençlik yaratmaya çalıştığına değinildi.
Harç parası, yemekhane ve yurt parası,
kayıtta istenilen belgelerle ‘parası olan
okusun’ düşüncesinin dayatılmakta
olduğu vurgulandı. Taleplerimizin
YÖK’ün kaldırılması ve parasız, bilimsel, halkın ihtiyaçlarına yönelik
eğitim verilmesi olduğu dile getirildi.
Basın açıklamasına 7 kişi katıldı.

DERSİM

Dersim’de Atatürk Anadolu Lisesi,
İsmet İnönü Ticaret Meslek Lisesi ve
Spor Lisesi’nde 6 Kasım YÖK Boykotu yapıldı.
Dersim’de 6 Kasım sabahı saat
6.30’da kalkan Liseli Dev-Genç'liler,
Gazik Mahallesi’ne doğru yola ko-
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yuldular. Saat 7.15’te Atatürk Anadolu
Lisesi yurdunun önünde olan Liseli
Dev-Genç'liler, daha sonra yurda girdiler. Atatürk Anadolu Lisesi önünde
pankart açan Liseli Dev-Genç'liler burada “Halkımız ve öğrenci arkadaşlarımız, bugün devletin Ankara, Suruç
ve Cizre Katliamı’na karşı boykottayız.
Bugün devletin apolitikleştirme ve liselileri yozlaştırma politikası olarak
kullandığı YÖK’e karşı boykottayız.
Öğrenci arkadaşlarımız, sizi katliamlara
ve YÖK’e karşı boykota çağırıyoruz”
denilerek okulun içindeki liselilere
seslenildi.
Buradaki açıklamadan sonra 15
kişilik Liseli Dev-Genç'liler, İsmet
İnönü Ticaret Meslek Lisesi önüne
doğru yürüdüler. Yolda AKP’nin katil
polisleri karşıdan liselilerin geldiğini
görünce, hemen kenara çekilip kendilerini gizlemeye çalıştılar. Lisenin
önüne gelen Liseli Dev-Genç'liler ıslık
çalıp alkış tuttular ve “BERKİN ELVAN ÖLÜMSÜZDÜR!” sloganı attılar. Sloganı atarken Liseli Dev-Genç'lilerin yanına beyaz Ford Connect ve
beyaz Hundai marka araç yaklaştı.
Connect’ten inen işkenceci katil polisler
Caner Koç’un üzerine saldırdı. Caner’in
elindeki pankarta saldıran işkenceciler
daha sonra ters kelepçe takarak yerde
işkenceye devam ettiler. Bunun üzerine
okuldan arkadaşımızı tanıyan liseliler
ve öğretmenleri indi. Aynı zamanda
işkenceci polisler okulun önünden
Bünyamin Kılıç ve Diren Turgut’u da
gözaltına aldılar. Daha sonra alınan
bilgiye göre işkenceci katil polisler,
okul önünden 2 liseli arkadaşımızı
daha, kimsenin haberi olmadan almış
ve çarşı merkeze kadar getirip yol ortasında bırakmıştır. Gözaltına alınan
arkadaşlarımız, saat 16.00 gibi savcılık
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Daha sonra Liseli DevGenç'liler çarşıya geldiklerinde boykota
her okuldan katılım olduğunu öğrendiler. Aynı zamanda saat 12.00’da
Yeraltı Çarşısı üzerinde yapılacak basın
açıklamasına 15 liselinin katıldığını
ve onları sahiplenmek için Dev-Genç'lilerin 30 kişiyle 2 buçuk saatlik bir
oturma eylemi yaptıklarını öğrendiler.
İl genelinde tam bir boykot havası
yaratan Liseli Dev-Genç'liler, tüm

halka YÖK’e karşı tepkilerini anlattı
ve Dersim’de YÖK’e karşı boykot
havası estirdi.

Dersim’de 6 Kasım
Gözaltılarıyla İlgili
Oturma Eylemi

Dersim Merkez Yeraltı Çarşısı’nda
6 Kasım’da saat 12.00’da gözaltına
alınan Dev-Genç'liler için eylem yapıldı. Eylemde “YÖK KALDIRILSIN!
ANKARA’NIN FAİLLERİ YARGILANSIN! DEV-GENÇ” yazılı pankart
açıldı. Boykot bildirisi dağıtımıyla
başlayan eylem, bir süre “Gözaltılar
serbest bırakılsın!” sloganı atıldıktan
sonra caddeyi trafiğe kapatarak meydana yapılan yürüyüşle sürdü. Meydana
gelindiğinde gözaltılar serbest bırakılıncaya kadar oturma eylemi başladı.
Oturma eyleminde YÖK’ün nasıl oluştuğu, gençliğin üzerinde ne gibi olumsuzluklara yol açtığı anlatıldı. Oturma
eyleminin amacını Dersim halkına
sözlü olarak, “DERSİM onurdur, onurlu
halkın yeridir. Yıllardır zulümlere tanıklık etmiştir. Bugün çocukları AKP
zulmüne karşı direnmektedir. Yıllar
öncesindeki gibi Mahirler, İbolar, Denizler ve Kemal Pirler gibi yeni devrimciler çıkartıyor. Katil sürüleri her
zaman olduğu gibi kendi topraklarımızda bizlere zulüm etmeye çalışıyor.”
denilerek halka ajitasyon çekildi. Oturma eyleminde polisin tacizini gören
yoldan geçen halk, kapısını açmaya
çalışan sivil polis aracını tekmeleyerek
kovdu. İlk başta 4 kişiyle başlayan
eylem, saatler ilerledikçe 30 kişiyi
buldu. Ayrıca oturma eylemindekileri
sahiplenmek için 300’ün üzerinde
insan, polis saldırısına karşı çevrede
sürekli bekledi. 3 saat sonra eylem,
gözaltılar adliyeye çıkarıldığı duyurulduktan sonra bitirilerek adliye önüne
geçildi.
Dersim Anadolu Lisesi Boykotu
6 Kasım Cuma günü Dersim’de
Sihenk Mahallesi’nde, Dersim Anadolu
Lisesi önünde gerçekleştirilecek olan
boykot için Liseli Dev-Genç’liler okulun önüne gitti. Dersim’deki katliamcı
AKP’nin polisleri, okulun çevresini
ve bahçesini boykotu engellemek için
kuşatmışlardı. Bundan dolayı Dersim
Anadolu Lisesi’nden çıkamayan öğ-

1 Mayıs

Alibeyköy

Armutlu

Bahçelievler

Çayan

Çayan
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leri sahiplendi. 2 Dev-Genç’li tekrar
sınıfa girdikten sonra öğretmenler ve
ardından da katil polisler geldi. Sınıfa
girmek isteyen polislere karşı öğretmenler “burası sınıf, giremezsiniz”
diyerek engel olmaya çalıştı; fakat
katil polisler “biz işimizi biliyoruz”
diyerek işkenceci yüzünü bir kez daha
gösterdi. İşkenceyle gözaltına alınan
iki Dev-Genç’li, polis aracında da işkenceye maruz kaldı. 1 gün gözaltında
kalan Dev-Genç'liler ertesi gün Karşıyaka Adliyesi’ne getirildi. Mahkemeye sevk edilen Dev-Genç'liler 17.00
da serbest bırakıldı.

Ege Üniversitesi: Dev-Genç'liler
6 Kasım Cuma günü okul içinde DevGenç imzalı ozalitle oturma eylemi
yaptı. Katil polis Dev-Genç'linin fotoğrafını çekmekten başka bir şey yapamadı. Gözaltının yaşanmadığı eylemde TEK BAŞINA da olsa DevGenç'liler faşizme karşı okullarda barikat olacaklarını göstermişlerdir. Bu
cüret tek başına olsa da meşruluk temelinde direnmenin Dev-Genç’li olmanın getirdiği meşruluktur. Bu cüret
ve meşrulukla yarın binler, on binler
olacağız.
İzmir Liseli Dev-Genç; 6 Kasım
Cuma günü İzmir Liseli Dev-Genç'liler
Güzeltepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Lisesi'nde 'Katiller Cezalandırılsın YÖK Kaldırılsın Dev-Genç'
yazılı pankart astı. Liseli Dev-Genç'liler
sabah 8.30 da okula girerek ikinci
katta bir sınıfta tüm öğrencileri Berkin
Elvan için boykota çağırdılar. Öğrenciler sınıfı boşalttıktan sonra pankartı
sınıfın pencerelerine astılar. Bu sırada
okul müdürü sınıfa girip Dev-Genç'lilere saldırarak okulun merdivenlerine
kadar sürükledi. Müdürün bu faşist
saldırısına karşı öğrenciler Dev-Genç'li-

SAMSUN

İZMİR

Gazi

İkitelli

renciler, boykota aktif olarak katılamadılar. Bu engellemelere rağmen Liseli Dev-Genç'liler kendi okulundan
çıkarak Gazik Mahallesi’ndeki Atatürk
Anadolu Lisesi’ne gittiler. Okulun
önünde öğrencilere sesli çağrı yapan
arkadaşımız Neslihan Albayrak’ı işkenceci polisler gözaltına aldı. Arkadaşımız “Ülkemizde her gün yeni bir
katliam yaşanıyor, bu katliamlara karşı
bizi duyarsızlaştırmaya çalışan, halkın
sorunlarını çözmeye çalışan bireyler
olmamamızı isteyen YÖK’e karşı boykottayız” dedi ve bu sırada okulun
öğrencileri, arkadaşımızın gözaltına
alınmaması için polise direndiler.
Ancak arkadaşımız yine de işkenceyle
gözaltına alındı ve Tunceli İl Emniyeti’ne götürüldü. Ve başka okullardan
gözaltına alınmış Liseli Dev-Genç'lilerin yanına getirildi. Burada katil polisler arkadaşlarımıza işkence yapmaya
devam ettiler. Ardından arkadaşlarımız
saat 14.30 gibi adliyeye çıkarıldıktan
sonra serbest bırakıldılar.

Okmeydanı

EDİRNE

6 Kasım 2015 tarihinde aralarında
Dev-Genç'lilerin de olduğu Trakya
Üniversitesi öğrencileri faşist YÖK’ün
kuruluşu olan 6 Kasım’da Ayşe Kadın
Yerleşkesi önünde buluşup YÖK’ü
protesto edip öğrencileri boykota çağırdı. Ayşe Kadın Yerleşkesi önünde
basın açıklaması yapan öğrenciler sık
sık “YÖK Kaldırılsın!”, “Parasız Bilimsel Anadilde Eğitim İstiyoruz!”
şeklinde sloganlar attılar.
6 Kasım Cuma günü Samsun DevGenç'liler, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde 6 Kasım YÖK'e hayır demek
ve boykot yapmak için okula gittiler.
Birçok fakültede derslerin olmadığını
gördüler.
6 Kasım'da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde birçok sınıf boştu, dersler
işlenmedi. Gün boyunca TEM, resmi
polis araçları, sivil polisler okul içlerinde
gezdiler. Birçok yerde kimlik kontrolü
yaptılar. Boykottan korkan faşist polisler gün boyunca okulu abluka altına
aldı ve boykot eksikleriyle, gedikleriyle
tamamlandı.

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

ANTALYA

6 Kasım 2015 Cuma günü Akdeniz
Üniversitesi’nde Dev-Genç'liler Olbia
İş Bankası önünde toplanarak, rektörlüğe faşist YÖK’ü protesto etmek
için yürüyüşe geçtiler. Sloganlarla başlayan yürüyüş, Dev-Genç'liler rektörlüğe yaklaştığı esnada çevik kuvvet
tarafından durdurulmak istendi. Çevik
Kuvvet Dev-Genç'lilere saldırdığı esnada Dev-Genç'lilerin direnişiyle kar-
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şılaştı, katil polisler Dev-Genç'lileri gözaltına aldı. Öğlen gözaltına alınan 4
Dev-Genç’li, Uncalı-Fatih Polis Merkezi’nde akşama kadar bekletildikten
sonra savcılığa sevk edilmeden serbest
bırakıldılar.

ANKARA

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Ankara ODTÜ’de 6 Kasım günü
Dev-Genç’liler hazırlık bölümünde sınıflara tek tek girerek boykot çağrısı
yaptılar. Saat 12’ye çağrı yapan DevGenç’liler, sonrasında A1 kapısı önünde
basın açıklaması yaptılar. Açıklama yapıldığı sırada TEM şube ekipleri kamera
ile çekime başlayarak Dev-Genç’lileri
taciz ettiler. Bir Dev-Genç’li bu keyfi
durumu engellemek için kamera önüne
geçti. Gözaltı otobüsleriyle gelen katil
sürüleri ODTÜ önünde Dev-Genç’lilere
herhangi bir saldırı, gözaltı yapamadan
geri gittiler. Dev-Genç’lilerin basın açıklaması bittiğinde bittiğinde sonradan
içeri giren öğrencilere tacizde bulunan
ahlaksız polis 'bugün girme başını yakarsın' şeklinde tehditler savurdu. Sonuçta
hiçbir keyfi uygulamayı, baskıyı amacına
ulaştıramayan katil polis üniversitenin
önünde yaklaşık 2 saat bekledikten sonra
gitti.

İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi: Okulda sabah
saatlerinden itibaren boykot çağrısı ile
sınıflar boşalmaya başladı. Saat 11'de
okuldaki eylem sonrası yapılan oturma
eylemine polis saldırdı. Okulda oturma
eylemi yapan Ahmet Atılgan, Alişan
Taburoğlu ve Gürkan Türkoğlu isimli
Dev-Genç'liler gözaltına alındı.
Ardından eyleme katılımları engellemek için İstanbul Üniversitesi’nin
faşist yönetimi, okula öğrenci alımını
kapattı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Mimar Sinan Üniversitesi’nde Dev-Genç'liler tüm sınıfların kapısına boykot çağrı afişleri asıp tüm
öğrencileri boykota katılmaya çağırdı.
Sınıflar büyük oranda boşalırken öğrenciler saat 11'de okulun ana girişinde
bir basın açıklaması yaptı. Yapılan
açıklamada YÖK’ün baskı politikalarına, paralı eğitime değinildi ve parasız
eğitim mücadelesinin süreceği, artık

12

AMLARINA KARŞI BOYKOTTAYIZ"
ülkemizde halkımızın yüzer yüzer öldürüldüğü katliamların her geçen gün
pankartı astılar. 1 dersi boykot ettiler.
dahada arttığı ve bunların hesabının
Çekilen ajitasyonda "AKP her geçen
sorulcağı söylendi.
gün halkımızı katlediyor. Berkin Elvan’ın,
Taksim: Lise ve üniversitelerde
Uğur Kaymaz’ların katili bu devlettir.
boykotun yapıldığı sırada Taksim Burger
Dilek Doğan’ı katleden yine bu devlettir"
King önünde "Parasız eğitim özgür bir
dendi . Okul idaresinin saldırısına uğrayan
gelecek için YÖK kaldırılsın / Liseli
LİSELİ DEV-GENÇ’liler dövülerek
Dev-Genç" pankartı açan iki Liseli Devokuldan dışarı çıkarıldılar. Okul idaresinin
Genç’li gözaltına alındı.
okula polis çağırması üzerine okul önüne
Bağcılar Yavuz Selim Lisesi
1 adet zırhlı akrep aracı geldi. 1 saat
Okul idaresi boykottan birkaç gün
ders boykotu yaptıktan sonra parasız
önce öğretmenlerle 6 Kasım Boykotu
eğitim isteklerini yenileyen DEViçin bir toplantı yaptı. Toplantıda boykotun
GENÇ’liler okuldan ayrıldılar. İkitelli’de
etkisiz hale getirilmesi için kararlar
6 Kasım günü 5 Kat Bölgesi’nde boykota
alındı. Ne alınan bu kararlar, ne boykot
katılım %100 oldu.
günü yaşanan polis saldırıları, ne
de boykot öncesi tehditler boykotu
önlemeye yetmedi.
6 Kasım sabahı tüm Bağcılar'da
polis terörü yaşandı. Sabahın erken
saatlerinden itibaren Yavuz Selim
Lisesi önünde ağır silahlı özel harekat
polisleri nöbet tuttu. Boykota kepenk
kapatarak katılacak olan Yenimahalle’de polis sabahtan bu yana akÇayan
replerle dolaşarak halkı taciz etti.
Kepenk kapatma saatinde esnafa
çağrı yapmak için Yürüyüş Yolu’nda
dolaşan devrimcilerden Ali Murat
Işık ve Ercan Güneş işkence ile
gözaltına alındılar. Yürüyüş Yolu
üzerinde kapalı olan işyerleri zorla
açtırıldı.
Kartal: Kartal'da Liseli DevGenç Milisleri 6 Kasım günü sabaha Mimar Sinan Üniv.
karşı YÖK protestosu için ''Ders
Yok Boykot Var'' şiarı ile Kartal
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman
Meslek Lisesi’ne bomba süslü pankart astılar. Eylem esnasında Milisler’e silah çeken okul içindeki
bir şahıs korkudan silahını yere düşürüp oradan uzaklaşırken, Milisler
6 Kasım’ı neden boykot ediyoruz
diye ajitasyon çekerek okul içindeki Taksim
kişiye anlattı. Geri çekilirken resmi
polis ekibi aracı ile karşılaşan Milisler, gereken cevabı halk düşmanlarına verecekleri an oradan hızlıca
uzaklaştılar. Milisler’in çekilmesinden sonra polisler okulu abluka
altına aldılar.
İkitelli: İkitelli’de Gülten Özaydın Lisesi’ne LİSELİ DEVGENÇ’liler "AKP’NİN KATLİ- Okmeydanı
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Sarıgazi: Sarıgazi’de 6 Kasım boykotu için bir araya gelen Liseli DevGenç'liler, yaklaşık 25 kişilik kitle ile
Sarıgazi Ticaret Lisesi’ne doğru yürüyüşe
geçtiler. Okul, katil polislerce abluka
altına alınmıştı. Öğrencileri okula almak
istemeyen polise Cepheliler havai fişeklerle karşılık verdiler. Bu arada Liseli
Dev-Genç'liler ajitasyonlarla öğrencilere,
Dilek Doğan ve Berkin Elvan için boykot
yapma çağrısında bulundular. Bu sırada
katil polisler Liseli Dev-Gençlileri akreplerle kovalamaya çalıştı. Bunun üzerine
Liseli Dev-Genç'liler taşlarla polise karşılık verdi. Ticaret Lisesi öğrencileri
pencerelere çıkıp alkışlarla boykota
destek verdi.
Gazi Mahallesi: AKP’nin katliamlarına, adaletsizliğe, YÖK’e karşı 6 Kasım’da yapılan boykot ve kepenk kapatma
eylemi Gazi Mahallesi’nde yüzde yüz
katılımla gerçekleşti. Boykotu ve kepenk
kapatmayı engelleyemeyen katil polis
gün boyunca halka saldırdı. Hazımsızlıkla
saldıran katil polisin hiçbir saldırısı yanıtsız kalmadı. 6 Kasım günü Gazi Mahallesi’nde saatler süren saldırı ve direniş
vardı. Her zamanki gibi kazanan yine
devrimcilerdi.
6 Kasım sabah saatlerinde DEVGENÇ’liler hep birlikte kahvaltı yaparak
güne başladılar. Sonrasında boykot örgütlenecek okullara gitmek üzere iki
gruba ayrıldılar. Bir grup Şair Abay Konanbay Lisesi’ ne giderken, bir grup da
Gazi Ticaret Lisesi’ne geçti. Şair Abay
Konanbay Lisesi’ne giren Dev-Genç’liler
pankartlarını astılar, sloganlar attılar. Neden boykot yaptıklarını, 6 Kasım’ı, 12
Eylül’ü, 12 Eylül’ün AKP ile daha pervasızca sürdürüldüğünü, her gün yeni
yeni katliamlar yapıldığını, çocukların
katledildiğini, bunlar için adalet istediklerini anlattılar. Tüm lise gençliğini boy-

Gazi

kota dahil olmaya, eyleme katılmaya
çağırdılar. Bu arada okul müdürünün
odası da işgal edildi. Eylemin amacı anlatıldı. Eyleme engel olma çabasının
yanlış bir girişim olacağı anlatıldı. Uyarıldı. Boykot yüzde yüz katılımla gerçekleşti.
Ticaret Lisesi’nde de boykot yüzde
yüz katılımla örgütlendi. Liseli DevGenç’liler tüm lise gençliğini boykota,
eylemlere katılmaya çağırdılar. Tüm lise
%100 oranında okulu boşalttı. Sloganlar
atıldı ve pankart asıldı. Sonrasında liseliler
yürüyüşe geçtiler. Gazi Ticaret Lisesi’nden Şair Abay Lisesi’ne yürüdüler.
Oradan da ana cadde üzerinden yürüyüşlerine devam ettiler. Sloganlarla,
marşlarla caddeyi trafiğe kapatarak yürüyen liseliler Günay Özarslan Direniş
Sokağı’nda bir açıklama yaptılar. AKP’nin
katliamlarına karşı boykottayız, diyen
liseliler, oradan Gazi Özgürlükler Derneği
önüne geçerek hep beraber halay çektiler,
marş söylediler. Oradan hep birlikte yemek yemek üzere Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş Ve Kurtuluş Merkezi’ne geçtiler.
Gazi Ticaret Lisesi önünde öğleden
sonra ders görecek olan öğrencilere
neden boykot yaptıklarını anlatan DevGenç’liler, KATLİAMLAR VARSA,
ADALET YOKSA DERS DE YOK,
dediler. Tüm liselileri boykota çağırdılar
ve okulun giriş kapısını kilitlediler. Bir
süre sonra akrep denen üç zırhlı araçla
polisler geldi. Boykotun hazımsızlığıyla
eylemi kırmaya çalışan katil polis okul
girişinde bekleyen liselilere ve DevGenç'lilere saldırdı. O anda okul önünden
başlayan ve mahalleye yayılan bir direniş
başladı. Katil polisler Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ne, Merkezin karavanına gaz bombalarıyla saldıran polis, halka düşman-

lığını bir kez daha göstermiş oldu.
Saldırı sonrası toplanan liseliler hep
birlikte ana caddeye geçtiler. Yolu kesip
yürümeye başladılar. Hazımsızca saldıran
polise her yerde karşılık verildi ve öğlen
vakitlerinde başlayan direniş gecenin
ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
Çatışmanın bir anında akrep denen zırhlı
araç, bir binada sıkışan katilleri kurtarmaya çalışırken, direnen Gazi halkının
taşlarının hedefi oldu. Taşla direnen
halka, katiller kurşunlarla karşılık verdi.
Ayrıca pek çok yerde doğru dan gaz
bombasını hedef alarak atan katil polis
birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.
Gazi Mahallesi’nde katliamlara karşı
kepenk kapatma eylemi de yüzde yüz
katılımla, tüm esnafların çağrıyı sahiplenmesiyle sonuçlandı. İki gün öncesinden
çağrısı yapılmış, esnaf tek tek dolaşılmıştı.
6 Kasım günü de kepenk kapatmaya
yakın saatlerde araçla gezilerek sesli
çağrı yapıldı. Katliamlara karşı esnaf
kepenk kapatmaya çağrıldı. Saat 11.00
olduğunda esnaflar kepenklerini kapattılar
ve 6 Kasım Boykotuna dahil oldular.
İki lisede yüzde yüz katılımlı boykotun
örgütlenmesi, esnafın tamamının çağrı
üzerine kepenk kapatması sonucu katil
polis iyice saldırganlaştı. Halkı yıldırmak,
devrimcilerle karşı karşıya getirmek için
pervasızca saldıran katil polis, mahallede
üç kişiyi yan yana görse gaz sıktı, tazyikli
su ile saldırdı. Saldırılar karşısındaki direniş saatler sürdü. Akşam mahalleye
yönelik polis saldırısı sona ermeyince
Cepheliler de eylemde yerini aldı. Halkın
güvenliğini alan Cepheliler taş ve molotoflarla katil polise mahalleyi dar ettiler.
Okmeydanı: İTO Lisesi'ndeki 6 Kasım Boykotuna polis saldırdı. Polisin
saldırısına Dev-Genç'liler molotoflarla
cevap verdiler. Polisin saldırısı ile başlayan
çatışma Okmeydanı sokaklarına taşındı.
Sokaklarda barikatlar kurularak saldırıya
karşı direnildi.
Okmeydanı'ndaki Halil Rıfat Paşa
Lise'sinde de boykot vardı. Liseli DevGenç'liler Halil Rıfat Paşa Lisesi’nde
pankart astılar. Bunun üzerine okula
gelen polis okulu ablukaya aldı.
Armutlu: Behçet Kemal Lisesi'nde
boykota başlayan Liseli Dev-Genç'lilere
okul idaresi ve faşist öğretmenler saldırdı.
Saldırıya rağmen boykot gerçekleştirildi.
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AKP'NİN HALKA KARŞI SAVAŞINI
HALKIN SAVAŞIYLA KARŞILAYALIM!

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

AKP'nin 1 Kasım seçimlerinin
ardından tek başına iktidarını garantilemiş olması oligarşinin krizinin
sona erdiğini göstermez.
Tersine bu kriz derinleşerek sürmektedir ve süreceğine dair göstergeler de her zamankinden daha fazladır. AKP borç üzerine kurduğu
ekonomiyi bugüne kadar ülke kaynaklarını satıp savarak idare etmeyi
bilmiş ve para akışını kontrol edebilmiştir. Ancak gelinen noktada
bunu artık eskisi gibi sürdürebilme
olanaklarından yoksundur. Bu da
ekonominin görünen dengesinin her
an bozularak daha derin krizlerin
yaşanabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.
Öte yandan AKP siyasal olarak
da krizi derinleştiren bir rol oynamaktadır. Seçim sistemiyle istediği
gibi oynayabilmesinden halk kitlelerini kendi denetimi altında tutabilmek için izlediği tüm yollara kadar
sürekli kriz besleyen bir iktidardır.
Gücüyle krizi gözler önünden kaldırması onu yok ettiği anlamına gelmemektedir. Tersine; gizlense dahi
içten içe devam eden kriz, daha
büyük sonuçları açığa çıkaracaktır.
Sosyal olarak ise halkın yaşam seviyesinde hiçbir ilerleme sağlamayan,
halkı her geçen gün daha fazla yoksullaştıran bir iktidar olmuştur AKP.
Bu genel gerçekler AKP iktidarının bu haliyle iktidarını sürdürebilmek
için halka karşı savaşı geliştirmekten
başka bir çıkar yolu olmadığını da
ortaya koymaktadır. Krize dair genel
göstergelerin yanı sıra, AKP'nin hazırlıkları ve mevcut pratiğine baktığımızda da bunu net olarak görebiliyoruz.

AKP İktidarı
Eski Kontrgerillacıları
Devreye Sokuyor

AKP'nin bir süredir savaş hazırlıkları yaptığı ve halka karşı savaş
açtığı bilinmektedir. Bunun daha da
boyutlanacağını son pratiklerinden
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görmek mümkündür.
Küçük Armutlu'da galoş giymeleri için polisleri uyaran Dilek
Doğan'ı katleden
kişinin eski bir
kontrgerillacı, katil olduğu; ailenin
konuya ilişkin beyanlarıyla bilinmektedir. AKP şu
ana kadar bu kişiyi
açığa çıkarıp yarmahkemeler eliyle beraat ettirerek
gılama yoluna gitmemekle kendi poyeni bir adım daha atmıştır.
lisini korumaya devam edeceğini
Cizre'de 21 insanın katledilmesi
göstermesinin ötesinde eski kontrve kaybedilmesinden sorumlu olan
gerilla elemanlarını hem devreye
dönemin Cizre İlçe Jandarma Kosoktuğunu, hem de koruyarak güçmutanı Albay Cemal Temizöz, eski
lendirmeye çalıştığını göstermektedir.
Cizre Belediye Başkanı ve korucubaşı
Halk düşmanı katil kontrgerilla eleKamil Atağ, Kukel Atağ, Tamer Atağ,
Adem Yakin, Fırat Altın (Abdulhakim
manlarını yeniden devreye sokarak
Güven), Hıdır Altuğ ve Burhanettin
katliamlarının önünü açmakla AKP
Kıyak beraat ettirildiler.
halka gözdağı vermeye çalışmakta,
Bu kişilere ilişkin gizli tanık bedevrimci mücadelenin önüne geçmek
yanlarından
toplanan delillere kadar
istemektedir.
her
şey
suçları
açıkça ortaya koyduğu
AKP'nin eski kontrgerilla elamanlarını devreye
sokma çabası yeni deBugün çelişkilerin her zamankinden
ğildir elbette. Kontrdaha da derin olduğu gerçeğinden
gerillanın işlediği onhareketle halkı daha fazla örgütlemek
larca katliamdan, kave savaşı büyütmek için hazırlık yapyıplardan sorumlu
mak zorundayız.
olan generaller, koHalkı örgütlemeyen ve halkın sarucular, itirafçılardan
oluşan çeteler de bir
vaşını büyütmek için gerekli hazırbir aklanarak yeniden
lıkları yapmayan bir örgütün gelecekte
önleri açılmaktadır.
yaşam şansı olmayacaktır. Çünkü
Bir dönem büyük
oligarşi tüm güçleriyle saldırıya geçpropagandalarla tutiğinde öncelikle örgütleri dağıtmak
tuklayıp yargılamaya
isteyecektir. Halka dayanmayan, halkı
başladıkları generalörgütleyip savaştırmayan hiçbir gücün
leri Fetullah Gülen
de buna karşılık yaşam şansı olmacemaatiyle yaşadıkları
yacaktır.
çatışmanın ardından
Bu nedenle önümüzdeki temel göbir bir salarak onlarla
rev halkı örgütlemektir. Halkı Halk
işbirliği içine giren
Meclisleri’yle, direnişlerle örgütleyip
AKP, son kalan kontrgerilla çetelerini de
harekete geçirmeliyiz.
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halde savcılık beraat istemiş, mahkeme de buna uyarak karar vermiştir.
Kararın verilmesinde işletilen hukuki süreç bir bütün olarak ele alındığında adaletli bir karar verilmediği
ortaya çıkmaktadır.
Ve zaten olay tek bir dava ile de
ortaya çıkmamaktadır.

AKP Kendi Kontrgerilla
Mekanizmasının
Yetersiz Kaldığı Yerde
Eski Kontrgerillacıları
Devreye Sokuyor

AKP, bir dönem kontrgerillayı
temizliyoruz propagandaları eşliğinde
tutuklamalara giriştiği gibi bu kez
de aynı kişileri beraat ettirmek için
propagandalar eşliğinde mahkemeleri
çalıştırmaktadır. Dün temizliyoruz
diyerek siyasi hesaplarla halkı kandırmaya çalışan AKP bugün kendi
geliştirdiği kontrgerilla mekanizmasının yetersiz kaldığı ve kendi içlerinde Cemaat ile dalaşmalarından
doğan boşluğu eski kontrgerillacılarla
doldurmanın çabası içine girmektedir.

Halka Karşı Savaş Açan
AKP'ye Halkın Savaşıyla
Cevap Vermeliyiz!

AKP kontrgerillacıları beraat ettiren bu vb. davalarla da kontrgerillacılara güç vermekte, yaşadığı krizi
ancak halka karşı savaşla giderebileceğini düşünmektedir.
AKP bugün tek başına iktidar olduğu için halka karşı daha müşfik
olmayacaktır. Tersine daha saldırgan
ve katliamcı olacaktır. Kontrgerillacıların devreye sokulması buna delalettir.
Dahası AKP'nin tek başına iktidar
olmasıyla ağızlarının suyu akan tekeller de coşmuş, AKP iktidarından
kısa süre içinde kendileri için yeni
kararlar almasını istemekte, karlarına
kar katmak için çabalamaktadırlar.
Geçtiğimiz günlerde patronların
bir toplantısında konuşan Güler Sabancı, hükümetin 100 gün içinde alması gereken kararlarından söz etmekte ve üniversiteler üzerinden
genç beyinlerin tekellerin hizmetine
sunulması için yapılması gerekenleri

sıralamaktadır.
Güler Sabancı ve
Halkın tepkilerini kontrol altına
diğer tekel patronları
alma ve patronların düzeninin devaiçin AKP'nin tek bamını sağlama... Kontrgerillacılar buşına iktidar olması sinun için gereklidir... Onların yapacağı
yasal dengeler açısınkatliamlarla halka gözdağı vermek
dan belli sorunlar tave halkın mücadelesini susturmak,
şısa da esas olarak issindirmek istemektedirler.
tenen bir durumdur.
Buna karşı halkın mücadalesini örAKP iktidarı boyunca
gütlemediğimiz her an kayıptır... Olikarlarına kar katan tegarşinin krizinin derinleşmesine pakeller bunun yolunun
tekrar açık olmasının
ralele olarak halkın oligarşiyle olan
sevincini yaşamakta,
çelişkilerinin derinleştiği bir süreçtir
iktidardan taleplerini
yaşanan...
dile getirmektedirler.
Patronlarının ağzısavaşıyla karşılık vermek zorundayız.
nın suyunun aktığı bir dönem halk
Bugün çelişkilerin her zamankiniçin daha fazla sömürü, açlık ve yokden daha da derin olduğu gerçeğinden
sulluk demektir. Buna karşı oluşan
hareketle, halkı daha fazla örgütlemek
tepkilerin daha fazla kanla, işkenceyle
ve savaşı büyütmek için hazırlık yapbastırılması demektir.
mak zorundayız.
İşte AKP'nin hazırlığı da buna
Halkı örgütlemeyen ve halkın sadönüktür. Halkın tepkilerini kontrol
vaşını büyütmek için gerekli hazıraltına alma ve patronların düzeninin
lıkları yapmayan bir örgütün gelecekte
devamını sağlama. Kontrgerillacılar
yaşam şansı olmayacaktır. Çünkü
bunun için gereklidir. Onların yapaoligarşi tüm güçleriyle saldırıya geçcağı katliamlarla halka gözdağı vertiğinde öncelikle örgütleri dağıtmak
mek ve halkın mücadelesini susturisteyecektir. Halka dayanmayan, halkı
mak, sindirmek istemektedirler.
örgütleyip savaştırmayan hiçbir gücün
Buna karşı halkın mücadalesini
de buna karşılık yaşam şansı olmaörgütlemediğimiz her an kayıptır.
yacaktır.
Oligarşinin krizinin derinleşmesine
Bu nedenle önümüzdeki temel
paralel olarak halkın oligarşiyle olan
görev halkı örgütlemektir. Halkı Halk
çelişkilerinin derinleştiği bir süreçtir
Meclisleri’yle, direnişlerle örgütleyip
yaşanan. Oligarşi ekonomik krizini
harekete geçirmeliyiz.
her ne kadar gözlerden uzak tutmaya
Halkı savaştırmak için komiteler
çalışsa da bu krizin en yakıcı gösteroluşturmalı, halkın savaş hazırlıklarını
gesi, halkın yaşamının kendisidir.
güçlendirecek adımlar atmalıyız. HalBu yaşam derin çelişkileri barınkın çatışma ve savaş deneyimini ardırmaktadır. AKP'nin yüzde 50 citırmak, ihtiyaç duyduğu savaş araç
varında oy olmış olması halkın tepve yöntemlerini öğrenmek, öğretmek.
kilerinin olmadığı anlamına gelmez.
temel hazırlıklarımız içinde olmalıdır.
Halkın alternatifsiz olduğu anlamına
Oligarşinin kontrgerilla elemangelir. Dolayısıyla krizin derinliği,
larının katliam ve saldırılarına karşı
çelişkilerin derinliği ve halkın biriken
halkın da onların anladığı dilden ceöfkesi anlamına gelmektedir.
vap vermesini sağlayacak araç ve
Bunu en yakından bilen ise AKP
yöntemleri geliştirmek ve savaşı büiktidarıdır, devlettir. Bu nedenle eski
yütmek, halkın kontrgerillacı devlete
karşı tek kurtuluş şansıdır.
kontrgerillacıları beraat ettirerek,
Halkın savaşını örgütlemek ve
alana salıp katliamlar yaptırarak kribüyütmek
için tüm gücümüzle harezine karşı hazırlıklarını yapmaktadır.
kete geçelim.
Oligarşinin, AKP'nin tüm güçleriyle
halkın tepkilerini kontrol altına alıp
Halkı birleştirelim, örgütleyelim
krizini atlatma hazırlıklarına halkın
ve savaştıralım.
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EGE’de Ölen Göçmenleri Gömecek Yer Kalmadı
Halkları Vatansız ve Mezarsız Bırakan Emperyalistlerdir

VATANSIZ, MEZARSIZ
BIRAKTIĞINIZ HALKLARIN
HESABINI SORACAĞIZ!

mezarlıklarda ve morgda yer kalmadığı için konteynerlerde tutulduğu belirtiliyor." (Cumhuriyet, 4
Kasım 2015)
Ölen göçmenlerin sayısı 20-3050 olmayınca üçü-beşi haber bile olmuyor.
10 Kasım’da Çanakkale’den Yunanistan’a geçmek isteyen Suriyeliler’in bindiği ahşap tekne, bir kayaya
çarparak alabora oldu. 14 Suriyeli
öldü 28’i son anda kurtarıldı.
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2015

310 milyon göçmen vatansız!
3Sadece Ekim ayında 218 bin
394 Suriyeli, vatanını terk edip
göç yollarında!
3Göç yolları değil, ÖLÜM
YOLLARI!
3Onların ne bir vatanı, ne de
ölülerini gömecekleri bir karış
toprakları var!

3Halkları vatansız ve mezarsız
bırakan emperyalistlerden
hesap soracağız!

3Toprakları kan gölüne
çevrilen Suriyeliler... Vatanınızı
terk etmeyin! Bir mezar yeri
için de olsa vatanınız için,
vatanınızda ölün!
16

Aylan bebeğin sahile vurmuş yüzükoyun yatan cesedi hafızalardan
silinir gibi değil...
Artık her gün Ege'nin Yunanistan
ve Türkiye kıyılarına onlarca ceset
vuruyor.
4 Kasım tarihli gazetelerde
“Ege’de ölen sığınmacıları gömecek
yer kalmadı” diye manşet atıldı.
“Başını savaştan kaçan Suriyelilerin çektiği sığınmacıların Türkiye
üzerinden Avrupa'ya akını havaların
soğumasıyla birlikte giderek ölümcül
bir hal alıyor. Ege’nin mezar olduğu
onlarca göçmene mezar yeri dahi
bulunamıyor. Midilli Metropoliti İakovos, Mega kanalına defin için bekletilen cenaze sayısının 25’ten fazla
olduğunu açıkladı. Morgun dolu olması sebebiyle cenazelerin soğutucu
konteynerlerde bekletildiğini belirten Metropolit, belediye ve hastane
yönetimi ile işbirliği yaparak çözüm
bulmaya çalıştıklarını söyledi.
"Midilli mezarlığının bitişiğindeki
hastaneye ait olan 15 dönümlük araziden 2 dönümünün bu amaca yönelik
tahsis edilmesi planlanıyor. Sisam
Adası’nda da 30 sığınmacı naaşının

Ülkeleri İşgal Edip
Halkları Vatansız Bırakan
Emperyalistlerdir!

Sadece son Ekim ayı içinde 218
bin 394 göçmen, Ege denizi üzerinden
Yunanistan’a geçmiş. Ülkelerini terk
edip geçenlerin büyük çoğunluğu
Suriyeli. Diğerleri de yine Afganistan,
Irak gibi emperyalistlerin fiilen işgal
ettiği ya da müdahale ettiği ülkelerin
halklarıdır.
Suriye, Libya; emperyalistlerin
müdahale ettiği birkaç yıl öncesine
kadar kendi kendine yetebilen, dünyanın sayılı ülkelerinden birisiydi.
Ne hale getirdiler. 300 bini aşkın
Suriyeli 3 yıl içinde katledildi. Suriye
devleti emperyalistlere boyun eğmiyor
diye işbirlikçileri aracılığıyla yerle
bir ediliyor. Her yer kan gölü. 5 milyona yakın Suriyeli vatanını terk
etti. Orada, burada, sokaklarda; kendi
vatanında yaşama hakkı tanınmayan
bir halka başka yerler vatan olur
mu?
Kendi boyunca gömüleceği toprak
parçası bile bulunamıyor Suriyeliler’in ölüsünü gömmeye.
Şu resme bir bakın; bu vahşet
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hangi kelimelerle anlatılır?
Birleşmiş Milletler’in bu hafta
açıkladığı raporuna göre kendi vatanlarının dışında doğan 10 milyon
vatansız insan var.
Bunun tek sorumlusu emperyalistlerdir.
Emperyalistlerin çıkarları için Ortadoğu yeniden şekillendirilecekmiş.
Akıtılan Ortadoğu halklarının kanıdır.
Parçalanan Ortadoğu halklarının vatanıdır.
Ve denizlere sığmayıp kıyılara
vuran cesetlerimizdir.
Ölüleri gömmek için bir karış
toprağı bile çok gören emperyalistlerdir.

Halkları Vatansız
Bırakan Emperyalistler,
Göçmen Sorununu
Çözemez!

15-16 Kasım tarihlerinde dünya
halklarının kanını emen, ülkeleri
işgal edip halkları vatansız bırakan
emperyalistler, Antalya Belek’te G20
Zirvesi’ni topluyor. Halkların katili
baş düşman ABD başkanı Obama da
G20 Zirvesi’ne katılacak. Zirve nedeniyle haftalar öncesinden AKP’nin
polisleri terör estiriyor. Ülke çapında
düzenlenen operasyonlarda yüzlerce
kişi gözaltına alındı. Halklara karşı
işledikleri suçları çok iyi biliyorlar:
Katiller toplanacak diye günler öncesinden halka sokağa çıkma yasağı
uygulanıyor. 1000’in üzerinde esnafa
zirvenin yapıldığı günlerde kepenk

dahi açtırılmayacak.
Zirvenin temel konusu ise İŞSİZLİK ve GÖÇMENLER.
İşsizliği yaratan da, ülkeleri işgal
edip, halkların vatanını parçalayıp,
halkları vatansız bırakan da emperyalistlerdir.
Emperyalistler G20 Zirvesi’nde
ne işsizlik sorununu çözmeyi tartışacaklar, ne de göçmen sorununu.
İşsizliğin ve göçmenlerin yarattığı
sosyal sonuçları en az zararla nasıl
atlatırlar, onu tartışacaklar. İşsizlerin,
açların ve vatansız bıraktıkları Ortadoğu halklarının öfkesinden nasıl
kurtulurlar, ve tüm dünya halklarını
en risksiz daha fazla nasıl sömürürler,
onu tartışacaklar.
Emperyalistlerin zirvesinden halkların lehine hiçbir karar çıkmaz.

Vatanı İşgal Altında
Toprakları Kan Gölüne
Çevrilmiş Suriyeliler,
Ortadoğu Halkları...

Göç etmek çözüm değildir. Hiçbir
halk için, hiçbir dönemde çözüm de
olmamıştır. Bu dünyada emperyalist
işgaller sürdükçe, baskı ve sömürü
sürdükçe, işgallere, sömürüye ve emperyalist saldırğanlığa karşı direnmekten, savaşmaktan başka çözüm
yolu yoktur.
Halklar ülkelerinde kalıp emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı tüm
güçleriyle direnmelidir. Savaşmalıdır.
Ülkenizdeki koşullar ne kadar zorlu
olursa olsun vatanınızı terk etmeyin.

Halkların görevi vatanını terk etmek
değil, ölüm pahasına savunmak, emperyalistleri kovmaktır.
Vatanınızı terk ederek, Avrupa’ya
göçerek kurtulamazsınız. Vatanınıza
sahip çıkmazsanız ölüm her yerde
sizinle.
Vatanınızı terk etmeyin. Vatansız
kaldığınız gibi mezarsız da kalırsınız.
Emperyalizmin işgalini kabul etmeyin. Emperyalistlerin oyunlarına
gelmeyin.
Vatansız yaşanmaz da, ölünmez
de. Şu göç yollarına bakın. Kıyılara
vuran, depolarda bekletilen cesetlerimize bakın.
Dünya halklarının düşmanı emperyalistlerin ülkeleri size vatan olmaz.
Vatanınızı terk etmeyin! Kendi
vatanınızda kalın. KENDİ VATANINIZDA ÖLÜN!
Karaya vuran cesetleri düşünün.
Aylan bebeği düşünün... Mezarsız
kalan, Ege kıyılarına vuran cesetleri
düşünün...
Vatanınız için vatanınızda ölmek
şereflerin en büyüğüdür.
Empeyalistleri topraklarımızdan
kovmadan halkların kurtuluşu yoktur.
İşgal altındaki vatanınız için savaşın.
Ölülerinizi gömecek bir karış toprak bile çok görülüyor size.
Vatanınız mezarınızdır! Bir mezar
yeri için de olsa vatanınızda kalın,
vatanınız için savaşın, vatanınız için
ölün. Bir mezar yeri için de olsa vatanınızda ölün.

TÜYAP Kitap Fuarı’nda Boran Yayınları Standı Açıldı

7 Kasım’da stantda kitaplar sergilendi. Özellikle parmaklıklar ardında
sergilenen kitaplar, fuarı gezen okuyucuların ilgisini çekti. Çok yoğun
bir ilgi vardı. Gelenler kitapların
neden zincirlendiğini sordular. Boran
Yayınları çalışanları da bu devirde
düzenin kitapları da zincire vurduğunu
anlatmak için böyle bir yönteme başvurduklarını ifade ettiler.

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Duyuru!

Adres Değişikliği:
Esenyurt Özgürlükler
Derneği Yeni Yerine
Taşındı
Adres: Balık Yolu Caddesi G-114 Sokak No:10
(Dilmen Düğün Salonu
Sokağı)
Yeşilkent
Mahallesi/İstanbul
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Demokratik Mücadelede Bir Mevzi:

DERNEKLER

lerdir. Daha önce de söylediğimiz gibi düzen sahipleri
bir yandan derneklerin açılmasının
önünü açarken diğer yandan da
yasalarla ‘’düzen sınırlarına’’ hapsetmek ister. Mesela dernekler ve
sendikalar. Kanuna göre hem dernek çalışanlarının, hem de oraya
gelip giden kişilerin siyaset yapması yasaklanmıştır. Bizim dernek
anlayışımız elbette yasallık ve icazet sınırlarına hapsedilmez. Derneklerde sürdürdüğümüz mücadele meşruluk üzerinde yükselir.

Ülkemiz tablosuna baktığımızda tüm halk kesimlerinin içinde bulunduğu somut durumu görmek mümkündür. Ülkemiz yeni-sömürge bir ülke olduğundan
mevcut ekonomik, sosyal, siyasal koşullar halkın taleplerini karşılayabilecek güçte değildir. O nedenle en basit
bir hak istemi bile yasaklarla, baskılarla, şiddetle bastırılmaya çalışılır.
Diğer yandan da bu sömürü ve zulüm düzenine karşı
gelişebilecek tepkileri engellemek için demokrasi
oyunu sürdürülür. Bundan dolayı oligarşi kısıtlı da olsa
kimi demokratik hakları, örgütlenme olanaklarını tanıYasallığı Değil Meşruluğu
mak zorunda kalır. Tabi bunu yaparken de çok çeşitli
Temel Almalıyız!
yasalarla düzen için tehlike olmaları engellenmek isteDemokratik alanda meşruluğundan aldığı güçle milinir. Devrimciler her şeye rağmen bu olanakları kullanırtanca hareket edenler statükoları parçalar ve egemenleri
lar. Çünkü halka gerçekleri anlatgerçekte asla tahammül
mak için mevziler yaratılmalıdır.
edemeyeceği
kararlar
Bunun adı dernek, kurum, spor
Mücadelenin ihtiyaçlarına cevap
almak zorunda bırakır.
tesisi de olsa bu mevzilerde
verebilecek planlı, programlı bir
Buna Güler Zere’nin tahliyasalardan ziyade meşruluk
çalışma
tarzı
benimsemeliyiz.
yesini
örnek verebiliriz.
bilinciyle hareket edilir.
Basın
açıklamalarının,
Kimin ne iş yaptığını, hangi görevDernekleşmenin
eylemlerin
yasak
olduğu her
leri üstleneceğini, örgütlenmede
alanda
Güler
Zere’nin
tahliAmacı Nedir?
hangi araç ve yöntemlerin kullanıye edilmesi meşruiyetini
Hedef anti-emperyalist, antilacağını
önceden
planlamalı,
proghaykırdık.
Gözaltına alınoligarşi halk iktidarıdır. Bunu
dık,
tutuklandık,
vazgeçmegerçekleştirmek içinse halkın ramlamalıyız. Çıkardığımız progradik, sonunda Güler Zere’yi
her kesimini örgütlemek gerekir. mı hayata geçirme noktasında
zulmün elinden çekip aldık.
Derneklerimiz yürüttüğü deısrarlı olmalıyız. Fakat programı
Aynı şey 1 Mayıs alanı
mokratik mücadele ile halkı
için
de geçerlidir. Halka
idealize
de
etmemeliyiz.
Bazen
istekendi talepleri etrafında harekeyasaklanan Taksim Meydanı
te geçirir, halkın kendi hak ve diğimiz biçimde hayata geçmiyor
meşruiyet bilinci, kendini
özgürlüklerine sahip çıkmasını olabilir. Böyle durumlarda prograyasal sınırlar içine hapsetmesağlar ve öz örgütlenmelerinin
mı
iptal
etmek
yerine
öncelikli
yen kitlelerin vura-öle verdikurulmasını
amaçlar.
ği kararlı mücadele ile elde
yapacaklarımızı
belirlemeliyiz,
Nihayetinde iktidar mücadelesiedilmiştir.
ni hedefler. Yani dernekler kit- kararlı olmalıyız.
Derneklerdeki faaliyetleleleri eğitir, sistem dışına çeker
rimizde kendimizi düzenin
ve onları örgütler.
sınırlarına hapsetmeden süreçlerin, kitlelerin ve mücaDernekleşme anlayışımız da bu amaç doğrultusunda
delenin ihtiyaçlarını göz önünde tutarız. Farklı dönemşekillenmiştir. Hedefimiz devrimse, demokratik mücalerin ve ülkelerin mücadele biçimini taklit etmek günün
dele ve bu mücadelenin gereği olarak oluşturulan derve ülkemizin ihtiyaçlarına denk düşmeyeceğinden isteneklerimiz de devrim hedefiyle hareket etmelidir.
nilen sonucu vermez. Onun için yaratıcı olup halkın
Bunun için yasal olanaklardan sonuna kadar yararlanihtiyaçlarını zamanında tespit edip ona göre adımlar
makla birlikte, çalışmalarımızı düzenin çizdiği yasal
atılmalıdır. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.
sınırlara hapsetmeyiz.
Dev-Genç örgütlenmeleri, 1980’lerin başında örgütÇünkü düzenin istediği tam da bu tür dernekleşme-
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lenen TAYAD, 1980’lerin sonuna doğru kurulan gençlik
katılmasında, taraftarımız olmasında önemli etkenlerdernekleri, İYÖ-DER, TÖDEF gibi dernekler ve
dendir. Bu noktada hem dost hem de düşman gözünde
1990’ların başında yoksul gecekondu mahallelerinde
değerlendirmede olduğumuz unutulmamalıdır…"
kurulmaya başlanan sayısız dernek kendi döneminin
Derneklerimizde bu bakış açısıyla ilişki yürütmeliyiz.
koşullarına, ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş ve mücadeDerneklerimizde devrimci bir işleyişi hakim kılmalıyız.
leyi büyüten, kitleselleştiren bir görev üstlenmiştir.
Derneğimizin bulunduğu alana hâkim olmalıyız.
Bilinir ki bizim gibi faşizmin sürekli olduğu ülkelerSürekli faal çalışmalar yapmalıyız. Her görev, üstlenilen
de demokratik mücadelenin kurumları olan dernekler
her sorumluluk ciddiyetle ele alınmalı ve yaratıcılık
yasal-yasadışı yöntemlerle sık sık engellenmek istenir.
katılarak zenginleştirilmelidir.
Oligarşi bilir ki, demokratik mücadele örgütlü olduMücadelenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek planlı,
ğunda düzenlerini tehdit edecektir. İşte bu yüzden sık
programlı bir çalışma tarzı benimsemeliyiz. Kimin ne iş
sık devrimcilerin kurduğu ya da etkin olduğu derneklere
yaptığını, hangi görevleri üstleneceğini, örgütlenmede
baskınlar, operasyonlar yapılır. Kitlesel gözaltılarla,
hangi araç ve yöntemlerin kullanılacağını önceden planişkencelerle, tutuklamalarla gözdağı verilmeye çalışılır.
lamalı, programlamalıyız. Çıkardığımız programı hayaBazen de keyfi bir gerekçeyle ya da gerekçesiz valilik
ta geçirme noktasında ısrarlı olmalıyız. Fakat programı
vb. kararıyla dernekler kapatılır.
idealize de etmemeliyiz. Bazen istediğimiz biçimde
Tüm bu saldırılara karşı
hayata geçmiyor olabilir.
koymak büyük bir öneme
Böyle durumlarda programı
Hedef anti-emperyalist, anti-olisahiptir. Kapatılan, saldırıya
iptal etmek yerine öncelikli
uğrayan dernekleri barikatlarla, garşi halk iktidarıdır. Bunu gerçekyapacaklarımızı belirlemeçok çeşitli araçlarla korumalı- leştirmek içinse halkın her kesimini
liyiz, kararlı olmalıyız.
yız. Polisin kendi yasalarını örgütlemek gerekir.
Derneklerimizin bulundahi hiçe sayarak derneklerimiduğu alanda halkın güvenini
Derneklerimiz yürüttüğü demoze girmesine, arama ya da gözkazanmalıyız. Halkımızın
kratik
mücadele
ile
halkı
kendi
altı yapmasına izin vermemeliher kesimi oligarşinin hedeyiz.
talepleri etrafında harekete geçirir, fidir. Katliamlar, işkenceler,
Unutmayalım ki, dernekleri- halkın kendi hak ve özgürlüklerine
kitlesel gözaltılar, tutuklamize yönelik saldırılar karşımalar karşısında zamanında
devrimle yürüttüğümüz savaşın sahip çıkmasını sağlar ve öz örgüttavır almak önemlidir. Her
bir parçasıdır. Bunun için ısrar- lenmelerinin kurulmasını amaçlar.
bedeli göze alarak halkın
lı, kararlı olmalıyız. Bu anlamNihayetinde iktidar mücadelesini yanında olmak, bize olan
da tutsak ailelerimizin on yılgüvenlerini sağlamlaştırahedefler. Yani dernekler kitleleri
lardır verdiği mücadele örnekcaktır.
eğitir, sistem dışına çeker ve onları
tir.
Derneklerdeki tüm yöneTAYAD, onlarca kez basıl- örgütler.
ticiler
gerilla
tarzıyla
mış, kapatılmış, üyeleri işkence
düşünmeli,
yaşamalıdır.
görmüş, hatta tutuklanmıştır.
Demokratik mücadeledeki
Ama TAYAD’lılar sadece çocuklarından değil örgütlentüm faaliyetlere savaşçı gözüyle bakılmalı ve savaşa
me haklarından, kurumlarından vazgeçmeyerek, kapatıgöre şekillendirilmelidir. Yani gerillanın atılganlığı,
lanın yerine yenisini açarak varlıklarını sürdürmüşlercesareti, kararlılığı, zorluklar karşısında boyun eğmeyidir.
şi örnek alınmalıdır.
Yani derneklerimizi bedellerle oluşturuyoruz, yine
Yaratıcı olmalıyız. Örneğin, artık etkisi kalmamış,
bedellerle koruyacağız. Ülkemizde bu anlamda büyük
alışılmış eylem biçimlerinin, propaganda yöntemlerinin
geleneklerin ve değerlerin sahibiyiz.
yerine yenilerini bulabilmeliyiz. Olanaklar vardır,
mesele bunları örgütlü hale getirebilmektir.
Derneklerimizde Demokratik
Günümüzdeki sömürü ve zulüm tarihte hiç olmadığı
Mücadeleyi, Halkın Örgütlü
kadar artmıştır. Böyle bir süreçte tüm halk kesimleri,
diğer bir ifadeyle işçisinden memuruna, öğrencisinden
Gücüne Dönüştürmeliyiz
kadınına, köylüsüne herkesi örgütlemeliyiz.
Peki, bu nasıl olacak?
Eğer halkı örgütleyecek araçları yaratamazsak, sisÖncelikle derneklerimizin devrimci hareketin aynası
tem
bir biçimde kitlelerin düzene olan tepkisini düzen
olduğunu unutmayacağız. Devrimci Hareketin çıkarmış
içi
kanallara
akıtacaktır. Buna izin vermemeliyiz.
olduğu ‘’Demokratik Mücadele Nedir?’’ broşüründe de
Derneklerimiz bu anlamda hayati önem taşımaktadır.
söylendiği gibi "… Halkımız (derneklerdeki) insanlarıBu yüzden derneklerimizi kitlelere ulaştırmanın bir
mızı izlemekte, gözlemekte, incelemekte ve notunu veraracı olarak görüp çoğaltmalı, korumalı ve geliştirmelimektedir…
yiz.
Yaşam tarzımız, üslubumuz kitlelerin saflarımıza
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Basından
‘Gerçeküstü’ günler
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Ölümü DHKP-C üzerinden ‘normalleştirilmeye’ çalışılan Dilek Doğan... Ne acı ki, 25 yaşında gencecik
bir insanın yaşama özgürlüğünün
keyfi olarak elinden alınmasından
bahsetmek zorundayız.
Geçtiğimiz haftalarda kötü bir
haberle sarsıldık: Armutlu’da polisin
keyfi bir şekilde evinde vurduğu Dilek
Doğan hayatını kaybetti, henüz 25
yaşındayken. Ölüm haberini aldığımız
günün sabahı kendisini hastanede
ziyaret etmiştik, Ali İsmail Korkmaz
Çalışma Grubu olarak.
İl yönetim kurulu üyelerimizden
Cemal Coşkun’un önerisiyle, barış
ve demokrasi taleplerinde kesişen
İstanbullularla dayanışma ve işbirliği
içinde olalım diyerek bir araya geldik.
İlk iş olarak Okmeydanı’na Dilek
Doğan’ı ziyarete gittik, basın bildirisini ben okudum, sen misin okuyan?
Tepkiler sadece “CHP neden orada”
demekle kalsa yine iyi, “İnsanların
acılarından prim yapmaya utanmıyor
musunuz” gibi psikolojik saldırıdan
“DHKP-C’lisin, Savcı Kiraz’ın kanı
kurumadı”ya kadar varan geniş bir
yelpazede laf yedim sosyal medyada.
Neden oradaydım? Anlatayım.
Öncelikle Dilek Doğan doğal yollarla, eceli gelip de ölmedi. Evinde
polis tarafından öldürüldü. Okmeydanı, Gazi, Armutlu gibi yerlerde
polis ‘gönlünce’ davranabiliyor, çünkü
bu mahalleler onların gözünde zaten
‘suçlu’. Hangi mahalle tamamıyla
suçlulardan oluşabilir ki? Saçmalık.
Ama bu saçmalığa inanan güvenlik güçleri, bu mahallelerde ‘gönlünce’ şiddete başvurabiliyor.

Siyasi cinayet

Dilek Doğan ilk değil, bu gidişle
son da olmayacak. Yani her şeyden
önce, bunun doğal bir ölüm değil,
siyasi bir cinayet olduğunu anlamak
ve anlatmak lazım. Bunun arkasında
belli mahalleleri suçla etiketleyen
bir siyasi anlayış var.
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Ölümü DHKP-C üzerinden ‘normalleştirilmeye’ çalışılan ...Dilek
Doğan doğal yollarla, eceli gelip de ölmedi. Evinde polis tarafından
öldürüldü. Okmeydanı, Gazi, Armutlu gibi yerlerde polis ‘gönlünce’
davranabiliyor, çünkü bu mahalleler onların gözünde zaten ‘suçlu’...

Haberlerde bile buralar
‘olaylarla anılan mahalleler’,
sabaha karşı yapılan baskınlarda, ‘çeşitli örgüt dokümanlarının bulunduğu evler’. Ne
kadar enteresandır ki bu evler,
müteahhitlerin iştahlarını kabartacak yerdeler. Armutlu’daki o manzara bu gecekondulu insanlara bedavadan
verilmemeli değil mi? Hele
ki oraya bir güvenli siteyle
bir AVM kondurmak varken!
İşin siyasi boyutu bir yana,
ölümlerde öldüreni değil de
öleni suçlu bulan anlayış için
dahi korkulacak bir şey yok mu Dilek
Doğan’ın yazgısında? Bir insanın yaşama özgürlüğünün keyfi olarak elinden
alınmasından bahsediyoruz.
Bu Suruç’ta, Ankara’da ölenlerin
arkasından “Orada ne arıyorlardı”
diye utanmadan soranların, katliamları evlerimizin içine kadar taşımakta bir beis görmediklerinin ispatı
olan bir cinayet, ürkütücü değil mi
gerçekten? Öleceksiniz ve suçlu olan
da siz olacaksınız, öldükten sonra
annenizi miting meydanlarında yuhalatacaklar: Hiçbir kötülük bunu
tasavvur edemez, ama ne yazık ki
yaşadığımız gerçeklik bu! Haliyle
orada olacağım.

Neden oradaydım?

Bir anne olarak annesine sarılıp
onu birazcık olsun teselli etmek için
oradaydım. Bir anne olarak bir daha
böyle ölümler olmasın da kimsenin
çocuğu ecelsiz ölmesin diye oradaydım.
Bir anne olarak kendi çocuklarımı korumak için de oradaydım. Bugün yaşadığımız ‘gerçeküstü’ günler, memlekette hiçbir konuda öngörülebilirlik
olmamasından kaynaklanıyor. Her gün
birileri terörist oluyor, kitaplar bombadan tehlikeli denilip gazeteciler
hapse atılıyor, öte yandan canlı bombaları yakalamak için önce patlamaları
bekleniyor, türlü saçmalık.
Kimin terörist olup kimin olmadığını belirleyecek ortak referans
noktalarımızın kaybolduğu bugün-

08 KASIM 2015-CUMHURİYET

lerde, pırıl pırıl bir genç kız, görmüşsünüzdür fotoğraflarından ne de
güzel, Dilek Doğan hayatını kaybetti,
ölümü de DHKP-C üzerinden ‘normalleştirilmeye’ çalışılıyor. Bu kadar
güzel bir kızın, bir polis tarafından
“Nasılsa başıma iş gelmez” denilerek
öldürülebilmesi, tehlikenin hepimize
çok yakın olduğuna delalettir. Bugün
Dilek, belki yarın Allah korusun, benim kızım. İşte o yüzden oradaydım.

Son söz;

Bir an gözünüzü kapatıp insan
haklarının hak getire olduğu bu ülkede yaşamadığınızı varsayın. Hiçbir
şey olmasa dahi, insan olmak, biraz
da hiç tanımadığın insanların acılarına duyarlı olabilmek, başkalarının
yaşam haklarını savunabilmek, herkesin insanca yaşamasını sağlamak
için mücadele edebilmektir. Zorla
kutuplaştırılan, vatandaşları birbirine
düşman edilen Türkiye’de insan olmanın en temel özellikleri unutturuluyor, hatırlamak ve hatırlatmak için
oradaydım. Olmaya da devam edeceğim. Hastaneye ziyarete giden,
cemevine cenazeye giden bir insana
“Neden oradaydın” diye sorup bu
yazıyı yazdıranlar utansın insanlıklarından, birazcık kalmışsa.
08 Kasım 2015 Pazar
DR. NİMET ELİF ULUĞ
Boğaziçi Üniv. Türk Dili ve
Ed. Öğretim Üyesi
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Katillerinin Cezalandırılması İçin Açlık Grevindeyiz!

Dilek İçin, Günay İçin, Berkin İçin Adalet İstiyoruz! Alacağız!

4 Kasım günü Armutlu’da, Halk Cephesi imzalı,
“Dilek İçin Adalet İstiyoruz! Alacağız” yazılı pankart
ile yapılan ADALET YÜRÜŞÜNÜN ardından yapılan
basın açıklamasında Armutlu’da, Dilek DOĞAN ve
Günay ÖZARSLAN’ın katillerinin bulunması için ADALET ÇADIRI kurulduğu ve 5 kişinin açlık grevine başladığı duyuruldu.
Suruç, Cizre, Ankara katliamlarının katillerinin de
bulunması ve cezalandırılmasının da istendiği belirtildi.
Açıklama Günay ÖZARSLAN’ın annesi de katıldı.
Açıklamadan sonra derneğe geçildi. Grup Yorum’un
türküleri söylendi ve meydana geçilip halaylar çekildi.

Açlık Grevi Çadır Günlüğü:

1. GÜN
Sabah 07.00’da kalktık. 08.30’a kadar çadır ve çevresi
temizlendikten sonra çadır ihtiyaçları yazılıp girişe asıldı.
Gazete okumasından sonra 10.15’te çadırın ihtiyaçlarını
giderildi ve pano (basın, günlük kural ve programlarımızı
astığımız) yapıldı. Slogan saatlerinde sloganlar atıldı.
13.30’da Lower Class Magazine dergisine yazı yazan
Alman gazeteciyle sohbet edildi, röportaj yapıldı. Çadıra
gelen halkımızla beraber türküler, marşlar söylendi. Daha
sonra polis tacizine sloganlarla karşılık verildi.
Bu sırada Halkın Mühendis Mimarları çadırı ziyarete
geldiler.

2. GÜN
Çadır kolektif bir şekilde düzenlendikten
sonra günlük gazeteler okundu. Slogan saatlerinde sloganlar atıldı, çadırımıza gelenlerle sohbet edilip neden açlık grevinde
olduğumuz anlatıldı. Öğlen saatlerinde Dilek’in ailesi çadırımıza ziyarete geldi ve
yanlarında çadırda ihtiyaç olan eşyaları getirdiler.
Aynı gün Grup Yorum ve Eğitim-Sen’den
öğretmenler ziyarete geldi. Saat 15.00'da
mahallede açlık grevini halka anlatmak
için kapılar çalındı. Katil polisler çadırın
önünden geçerken “Polis simit sat onurlu
yaşa, katil polis simit sat onurla yaşa!”
sloganları atıldı.

4. GÜN
08.30-10.30 arası kitap okundu. Çadıra gelen halkımızla
çay içip sohbet edildi ve hep beraber Kurtuluş dergisinden
bir yazı okundu. Öğlen saatlerinde Sakarya’dan iki
arkadaş ziyarete geldi.
Daha sonra DİH’ten bir ablamız destek için 1 günlük
açlık grevine girdi. Çadır ihtiyaçları için mahalle halkı
sürekli ziyarete geldi. Dilek’in abisi Emrah ziyarete
geldi.
Saat 14.00'da mahalle halkının yardımıyla çadıra soba
kuruldu ve ilerleyen saatlerde Dev-Genç’liler geldi.
15.00-17.00 saatleri arasında mahallede çadır direnişini
anlatmak için kapı çalındı ve akşam saatlerinde Grup
Yorum korosundan arkadaşlar geldi. Biraz direniş üzerine
sohbet ettikten sonra hep beraber türküler söylenerek,
büyük bir halay kurarak halay çekildi.
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6. GÜN
Çadırımızı kolektif bir şekilde temizledikten sonra çay
demleyip gazete ve Kurtuluş dergisinden yazı okundu.
Daha sonra Dilek’in babası Metin amca geldi ve onunla
birlikte çay içip sohbet edildi. Slogan saatlerinin bitiminde
biraz kitap okunduktan sonra Hasan Ferit Gedik’in annesi
Nuray anne, Halkın Mühendis Mimarları ve Devrimci İşçi
Hareketi ziyarete geldiler. İşçilerden bir kişi destek açlık
grevine girdi.
Saat 15:00 - 17:00 arası mahalledeki
evlerin kapısı çalınarak adalet mücadelesi anlatıldı.
Saat 15.00-17.00 arası mahalledeki
evlerin kapısı çalındıktan sonra mahallelerden ziyaretler yapıldı ve hep
birlikte türküler söylenip halaylar çekildi. Türkülerden sonra bir şiir okundu
ve hep beraber Maraş'ın yiğit kızı Dilek'in evine gildi. Birer çay içildikten
sonra çadıra geri dönüldü.
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DİLEK DOĞAN’A...

Ellerimizde Büyüdün, Ellerimizle Sardık Kızıllara...
Sana Söz Olsun, Aynı Ellerle Soracağız Hesabını!
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İSTANBUL:
İkitelli: Arenapark AVM karşısına
31 Ekim'de Cepheliler bomba süslü
pankart astı. Polis ekipleri ve bomba
imha uzmanları, “Dilek Doğan’ın
Hesabını Soracağız – Cephe” yazılı
pankartı kaldırmak için yolu trafiğe
saatlerce kapattı. 4 Kasım'da ise mahallenin 10 farklı yerine "Siz Galoş
Giymediniz, Biz Size Kefen Giydireceğiz / Cephe" imzalı yazılamalar
yaptılar.
Alibeyköy: 6 Kasım'da Cepheliler
yazılama yaptı. Cengiz Topel ve Yeşilpınar sokaklarına 5 adet “Dilek
Doğan’ın Hesabını Soracağız- DHKCSPB” yazılamaları yapıldı. 5 Kasım'da
ise Saya Yokuşu bölgesinde bulunan
Büyük Karadolap Parkı'na "Ankara’da
102 Canımızı, Armutlu’da Dilek’i
Katleden AKP’dir! Adaletsizliğe Teslim Olmayacağız" yazan Halk Cephesi
imzalı 5x3 metre boyunda pankart
asıldı.
Armutlu: Halkın Mühendis Mimarları tarafından 5 Kasım'da mahallede "Dilek Doğan Ölümsüzdür" ve
"Dilek Doğan’ın Hesabını Soracağız
/ Halk Cephesi" imzalı 2 adet yazılama
yapıldı.
Bahçelievler: AKP’nin katil
polisleri tarafından vurularak katledilen Dilek Doğan için 5 Kasım'da
“Katil Polisler; Siz Ayağınıza Galoş
Giymediniz Biz Size Kefen Giydireceğiz - Cephe” yazılamalarından

5 adet yazıldı.
Çayan: Cepheliler 2 Kasım'da
mahalledeki bir duvara Dilek Doğan
için yazılama yaptılar. Yapılan yazılama “Berkin İçin Gelen Savaşçılarımız Dilek Doğan İçin de Gelecek
– DHKP-C” imzalı yazılama yapılarak Dilek Doğan’ın hesabını soracaklarını belirttiler.
Yenibosna: Dilek Doğan için
Cepheliler yazılama yaptı. Halkın
matbaası duvarlara 1 Kasım'da “Siz
Galoş Giymediniz Biz Size Kefen
Giydireceğiz / Cephe” yazılaması
yapıldı.
BURSA: Teleferik Mahallesi'nde 2 Kasım'da AKP’nin katliamcı politikalarını teşhir ederek
mahalle halkına sloganlarla ajitasyon çeken Cepheliler, Dilek Doğan
için “Dilek Doğan’ın Hesabını Soracağız” yazılı bir pankart asarak bu
adaletsizliği teşhir ettiler.

Umudun Kara Kaşlı Kızı
Mücadelemizde
Yaşayacak

Isparta Halk Cephesi 10 Kasım’da
bir araya gelerek umudun kara kaşlı
kızı Dilek için anma yaptı. Dilek
için türküler söylendi. Ayrıca 3 Kasım
1999’da geçirdikleri trafik kazasında
hayatını kaybeden şehitler Ahmet
Arıöz ve Orhan Veli Saydemir anıldı.
“Şehitlerimiz Mücadelemizde Yaşa-

Be rki n İçi n Ge le n Sav
aş çıl arı m ız,
Di le k D oğa n İç in de G
ele ce k!
Be kle yi n Bi zi Ha lk Dü
şm a nla rı!

yacaklar” denilerek anma bitirildi.

Dilek Doğan’ın Ailesine
Taziye Ziyareti Yapıldı

Kamu Emekçileri Cephesi, 8 Kasım’da Dilek Doğan için Armutlu'da
başlayan ve 1 ay sürecek olan “açlık
grevi çadırı”nı ziyaret etti. Ataması
yapılmayan öğretmenler kapı çalışmasına da katıldılar ve çalışmadan
sonra çadırda direnişçiler için türkü
söylediler. Akşam saatlerinde ziyarete
gelen öğretmenler de şiir okuyup direnişçilerle sohbet etti. Daha sonra
Dilek Doğan’ın ailesine taziye ziyareti
yaptılar.
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Kürdistan’da

madan geçer!
"Bulmak istediğin şeyi kaybettiğin yerde ara" (Çin ata sözü)
HDP, 7 Haziran seçimlerine göre
Seçimlerin Ardından "Kazananlar" ve "Kaybedenler"
Kürdistan’da yüzde 10, Türkiye genelinde ise yüzde 16 oranında bir oy
Tartışmaya Devam Ededursun; Yanılgı İçinde Olan
kaybına uğramıştır. Bu da yaklaşık
Kürt Milliyetçileri Gerçeği Görmek Zorundadır
1 milyon oya tekabül ediyor.
Ahmet Karaman, 3 Kasım tarihli
Yeni Özgür Politika gazetesindeki
köşesinde; " 'Enseyi karartmayın'
diyeceğim ama, Kürtlerin, Türk tipi
demokrasinin Pazar günkü seçim
sandığından, başları eğik, ruhları
Türkiye'de parlamentonun çözüm ol1 Kasım Genel Seçimleri Yapıldı:
hüzün salkımı olarak çıktıkları da
madığı, demokratik bir çözüm bekleSandıktan Demokrasi Bekleyenler
gerçektir. 1 Kasım seçimleri Kürtlerin
yenlerin yanılgı içinde oldukları bir
Bir Kez Daha Yanıldı!
yenilgisiyle kapanmıştı. Yenilginin
kez daha doğrulandı. Çünkü, parla1 Kasım'da yapılan genel seçim
sayısız nedeni var..." diyor ve semento ve seçimler, faşizmin demoksonuçlarına göre;
çimlerle ilgili olarak; AKP'nin her
rasicilik oyununun bir parçasıdır. Se-AKP: 49, 48
şeyi yapabileceğinden, oy çaldığınçimler de kitleleri uyutmanın bir aracıdır.
-CHP: 25, 31
dan, sandıklarda, sayımlarda, so-MHP: 11, 90
nuçlarda hileler yapıldığından söz
-HDP: 10, 75 oranında oy aldı.
Faşizme karşı “inadına barış” ediyor. "Bütün bunlar olabilir ama
Bu oy dağılımına göre AKP, 317
diyerek direnilmez. 1 Kasım se- HDP'nin oy kaybı da yenilgi de
milletvekili kazanarak parlamentoda
bir gerçektir." diyor.
tek başına hükümet kurma hakkını çimleri de bir kez daha göstermiştir
Karaman, yenilginin sorumlukazanmış oldu. Parlamentodaki diğer ki; faşizmle uzlaşma olmaz, fa- sunun HDP olduğunu belirttiği yapartilerden CHP: 134 milletvekili, şizmden demokrasi beklenmez, zısında şöyle devam ediyor;
HDP: 59 milletvekili ve MHP: 40 faşizmin adaletli olması düşünü- "HDP'nin kusuru bir değil, pek
milletvekilliği kazandı. 1 Kasım gelemez! Öyle olsaydı faşizm faşizm çoktur. Ülkede başını alıp giden ve
nel seçim sonuçlarına göre "kazanan"
Arap faşizmi IŞİD ile bütünleşerek
olmazdı.
AKP oldu.
kurumlaşan terör rejimine karşı
Faşizme karşı savaşmaktan baş- mücadelesinin yetersizliği bir yana,
Yaklaşık 56 milyon kayıtlı seçmenin olduğu 1 Kasım Genel Se- ka yol yoktur. Düzenin parlamen- IŞID eliyle gerçekleştirilen Ankara
çimlerinde 48 milyon 522 bini sandık tosunda değil, halkın meclisle- Katliamı ve Kürtleri hedef alan
başına gitti. Yani yüzde 85,18 oranında rinde faşizme karşı direnişi örgütterör anaforu karşısında HDP'nin
katılımın olduğu seçimlerde yüzde
meydanları terk etmesi yılgınlıktı,
leyelim.
14.82'lik bir kesim sandık başına gitteslim olmaktı. Irkçı saldırılarda
medi. Bu da HDP ya da MHP'nin alkatledilenlerin yakınlarını, yaralı
dığı oylardan daha fazla seçmenin oy
Emperyalizm ve oligarşi adına
kurtulanları, evi, iş yeri talana uğrayan,
kullanmadığını gösterir...
vekaleten yönetenler değişebilir; bir
yangınlara, yıkımlara hedef olanları,
Bu tabloya baktığımızda tek dedüzen partisi gider, yenisi gelir. Ki
kısacası mağdurları sahipsizlik hissiyle
bugün sistem öylesine bir kriz içinğişikliğin, partilerin oy oranları ve
baş başa bırakmaktı. Sonucu ne olursa
dedir ki eskimiş, yıpranmış partilesandalye sayıları olduğunu görürüz.
olsun; faşizmin egemenliğine karşı
rinin yerine koyacak yeni bir parti
Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi
durulmalı, alan terk edilmemeli, yalbile bulamaz durumdadır. Böyle oladına 14 yıldır yöneten faşist AKP'dir.
nızlık hissi yaratılmamalıydı." diyor
duğu içindir ki, bir iki uyarı ve ayarla,
Değişen hiçbir şey yoktur. Kürt Milve devamında "Onun yenilgisi ya da
en güvendiği işbirlikçisi ile
liyetçilerinin, 7 Haziran seçimlerinde
250 tane milletvekili çıkarması sonucu
"istikrarı"nı korumaya devam ede"yeni bir çağın başlangıcıdır" gibi
değiştirmiyor. Sorunun çaresi başka
cektir. Bu istikrarın bekçisi şimdilik
abartılı tespitleri bir yana, partiler,
yerdedir."
yine AKP'dir.
işbirlikçi iktidarlar, düzenin krizi,
HDP, bu yenilgiyi "ateş hattında
Seçimlerin ardından "kazananlar"
baskı, zulüm, işsizlik, yoksulluk...tasseçime girdik" gibi gerekçelerle açıkve "kaybedenler" tartışmaya devam
tamam büyüyerek devam etmektedir.
lamaya çalışıyor. HDP Eş Başkanı
ededursun, yanılgı içinde olan Kürt
Figen Yüksekdağ; "Her yerde sayısız
Yani halklarımız açısından değişen
milliyetçileri
gerçeği
görmek
zorunzorluğun içinde, adeta rüzgara karşı
bir şey yoktur.
dadır; teslimiyete giden yol uzlaşseçim çalışması yürütmek zorunda
Faşizmle yönetilen, yeni-sömürge

Tek Yol Devrim

Teslimiyete Giden Yol
Uzlaşmadan Geçer!
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kaldık" diyor.
Yine diğer Eş Başkan Selahattin Demirtaş da ortada eşit,
adil bir seçimin olmadığını ve
hiçbir kampanya yürütmeden
%11'e yakın oy aldıklarını belirtiyor.
Demirtaş; "Biz sadece katliamlara karşı halkımızı, gençlerimizi korumaya çalıştık. Tek bir
arkadaşımızın canına, tırnağına
zarar gelmesin diye çaba gösterdik" diyor. Şu hassasiyete bakın!
Oysa aynı açıklamada Figen Yüksekdağ son 5 ay içinde 258 kişinin
öldüğünü, 190 parti binasının basıldığını, 500'e yakın üye ya da
yöneticilerinin tutuklandığını söylüyor. Demirtaş ise hassasiyetten,
halka zarar gelmemesinden söz
ediyor. Faşizmin hassasiyetten anladığı bu işte.
Demirtaş devam ediyor; "Bu katliamlar başka bir partiye uygulanmış
olsaydı -ki Allah göstermesin- bugün
silinmiş olurdu siyaset sahnesinden."

HDP eş başkanları
eşitsiz ve adaletsiz
bir yarıştan yakınıyor!

Peki kimden adalet bekliyordunuz? Neden seçimlere girdiniz? Faşizmin seçim yarışına katılarak bu
eşitsizliği ve adaletsizliği daha baştan
kabul eden siz değil misiniz? Faşizmin seçim sisteminde kurallar böyle
ve bunu siz de bal gibi biliyorsunuz.
AKP her yerde saldırırken, Kürt
illerinde olağanüstü hal uygulamalarıyla sokağa çıkma yasakları ilan
ederken, 258 kişiyi katlederken, Ankara'nın orta yerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük kitle katliamlarından
birini daha gerçekleştirirken, siz ne
yaptınız?
AKP'den hesap sormak yerine
düzen sınırları içinde "kabul edilebilir
bir protesto biçimi" olarak "Yastayız-İsyandayız" diyerek, “halkımızı
korumak için” deyip meydanlara çıkmama kararı aldınız. Bırakalım hesap
sormayı, bırakalım katliamları protesto etmeyi, en demokratik haklarınızı bile kullanmaktan, seçim mitinglerinizi yapmaktan vazgeçtiniz.
Düzenin çizdiği sınırlar içinde, fa-

AKP'den hesap sormak yerine
düzen sınırları içinde "kabul edilebilir bir protesto biçimi" olarak
"Yastayız-isyandayız" diyerek, “halkımızı korumak için” deyip meydanlara çıkmama kararı aldınız.
Bırakalım hesap sormayı, bırakalım katliamları protesto etmeyi,
en demokratik haklarınızı bile kullanmaktan, seçim mitinglerinizi
yapmaktan vaz geçtiniz.
Düzenin çizdiği sınırlar içinde,
faşizmin parlamentosunu meşrulaştırma yarışında seçim mitinglerinizi bile yapamayacaksanız,
katliamların hesabını sormayacaksanız neyin mücadelesini vereceksiniz?
şizmin parlamentosunu meşrulaştırma
yarışında seçim mitinglerinizi bile
yapamayacaksanız, katliamların hesabını sormayacaksanız neyin mücadelesini vereceksiniz?
AKP, iktidarını korumak için kararlı bir şekilde, her şeyi göze alarak
mücadelesine devam etti. Tüm şehirlerde, köylerde mitingler yaptı,
katliamlarına meşruiyet kazandırmaya
çalıştı. Çünkü faşist AKP, sınıf kiniyle
hareket ediyordu. Ama siz en demokratik haklarınızdan vazgeçtiniz.
AKP'nin baskı ve katliamlarla halkı
teslim alma politikalarına adeta çanak
tuttunuz. Hayır, kimseyi kandırmayın;
düzene yerleşmenin, uzlaşmanın adı
"sağduyu" değildir.
Bu politika Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacı politikasıdır. HDP,
7 Haziran seçimlerinden sonra çark
etmiştir. Tekellerle el sıkışmalar, patronlara dağıtılan gülücükler, düzenin
krizine çözüm arayışları... Kürt milliyetçileri yenilginin nedenlerini nesnel koşullarda değil teslimiyetçi politikalarda aramalıdır.

Herkes Bilir ki HDP, Kürt
Milliyetçi Hareketin Bir
Parçasıdır
"Şunu vurgulamalıyız ki, Kürt Özgürlük Hareketi'nin yaklaşımı ve öngördüğü çalışma tarzında ısrarlı
olunsaydı yüzde 20'lere kadar çıkmak

mümkün olurdu... Kürt Özgürlük
Hareketi'nin doğrudan toplumu etkilediği yerlerde HDP'nin oy oranının yüksek olması bu gerçekliğin
işareti değil midir?" (Hüseyin Ali,
3 Kasım tarihli Özgür Politika) Sorumluluğu HDP'nin üzerine atınca
sorun çözülüyor. Tıpkı HDP'nin
"Ateş hattında seçime girdik" diyerek sorumluluktan kurtulması
gibi.
Hüseyin Ali; "7 Haziran öncesi
2011 seçimlerine göre şu anki HDP
seçim sonuçları değerlendirilseydi
bir başarısızlık değil, başarı olarak
görülürdü." diyor ve ekliyor; "7
Haziran ve 1 Kasım arasındaki
saldırıları, HDP'nin hedeflenmesi
dikkate alındığında 1 Kasım sonuçları çok başarısız da görülemez.
Sadece beklenen başarıyı göstermemişler denilebilir. (...) Özcesi 1
Kasım'da, 2011 seçimlerine göre yüzde 5 artış sağlanırken, 7 Haziran
seçimlerine göre de yüzde 2,5 kaybetmiştir. Bu çerçeveden bakıldığında,
2011 seçimleriyle kıyaslandığında
ise en başarılı parti HDP'dir." diyor.
Bu kadar zorlamayla bu başarı ancak
elde edilebilirdi!
Hüseyin Ali'nin bu değerlendirmesine paralel, yine aynı tarihli gazete
yazarlarından Cahit Mervan da
HDP'nin seçimlerden başarıyla çıktığından söz ediyor.
Seçimlerin olağanüstü koşullarda
yapıldığını ve asıl olarak da HDP'nin
seçimlerden çekilmesi üzerine hesaplar yapıldığını, bunun başarılamadığı durumda ise baraj altında bırakılmak istendiğini, bu saldırıların
hiçbirinde de başarılı olamadıklarını
anlatıyor.
Evet, Kürt milliyetçileri de, hemen
hemen tüm muhalefetin ve yenilenlerin bu güne kadar yaptığı gibi "her
türlü 'mağduriyet'le karşı karşıya
kaldık ama merak etmeyin dimdik
ayaktayız" diyor.
Bu değerlendirmelere bakacak olursak ortada bir yenilgi filan yok. Oysa
durumun hiç de öyle olmadığı ortada;
Hüseyin Ali, adeta takımı yenilmiş
kulüp başkanları gibi "Aslında iyi oynadık ama maçı kaybettik." diyor ve
"7 Haziran sonuçlarına ulaşamamanın
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getirdiği olumsuz havayı dağıtıp, demokratikleşme mücadelesine öncülük
edilmesi" gerektiğini belirtiyor.
Hüseyin Ali yazısının devamında;
"Türkiye'nin demokratikleşmesi ve
Kürt sorununun çözümü açısından
yeni bir mücadele dönemi başlamıştır.
Türkiye'nin mevcut zihniyeti böyle
bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır.
Yüzyıllık kültürel soykırımcı sömürgeci zihniyetin kendiliğinden demokratikleşmesini kimse beklememelidir..." diyor. Peki faşizm yıkılmadan
demokratikleşme nasıl olacak, bundan
söz etmiyor.
"Seni başkan yaptırmayacağız"
HDP'nin 7 Haziran seçimlerindeki
sloganıydı. Seçim sonrasında da Tayyip'i başkan yaptırmamanın, "haklı
gururunu" yaşıyorlardı. Fakat hesaplar
tutmadı, faşist AKP'nin gazabına uğradılar. "Kazandıkları" seçim, yok
sayıldı ve tekrar başa dönüldü.
HDP'lilerin deyimiyle “adil ve
eşit olmayan bu yarışta” AKP, zorla
seçimin galibi oldu. AKP yeniden
iktidar olunca, "başkanlık" tartışmaları
da yeniden gündemin merkezine oturdu.
AKP, anayasa görüşmeleri çerçevesinde önümüzdeki günlerde meclisteki siyasi partiler nezdinde Başkanlık
turları düzenleyecek ve buna destek
verebilecek partileri tespit etmeye çalışacak. Gündeme getirilen anayasa

önerilerinin AKP'nin daha önce Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki tavrında görüldüğü gibi daha çok, Başkanlık ve AKP'nin “sistem
değişikliği”ne odaklanılacak. Ve haliyle
merkezde de yine HDP olacak. Ki
HDP de daha şimdiden Başkanlık tartışmalarıyla halkın beklediği “yeni
anayasa” talebinin gölgelendiğini düşünerek, asıl tartışılması gereken konunun "sivil, demokratik ve özgürlükçü
bir anayasa olduğunu" belirterek, tartışmalara kapıyı aralamış oluyor.

Hayaller Rojava,
Gerçekler Lice!

Sandıktan demokrasi bekleyenler,
hayal dünyasından uyanmalıdır! Kürt
milliyetçileri Rojova'da devrim hayalleri
kurarken Lice'de, Bismil'de, Amed'de,
Silvan'da, Gever'de, Suruç'ta, Ankara'nın
ortasında yaşananlar gerçekti. Seçimler
bitti, gerçeklere uyanma vakti; "Erdoğan'ın ilk seçim sonrası icraatı Huber
Köşkü önünde bir genci ölüme göndermek oldu. Bu kadar hızlı olacağını
kimse beklemiyordu. 24 saat geçmeden,
daha sandıklar sıcakken Gever ve Fargin'de kan döktü. Yasaklar tekrar başladı ve kontralar evleri, insanları ateşlemeye başladı. TSK bomba yağdırdı
aynı saatlerde. Cemaat operasyon yedi,
Nokta dergisi tekrar baskın yedi. Kürt
illerinde gözaltı-tutuklama furyası de-

Tek Sofrada Bir Arada Yemeğimizi,
Sorunlarımızı Paylaşıyor
Dayanışmayı Büyütüyoruz

-Kuruçeşme:

Devrimci İşçi Hareketi tarafından 8 Kasım'da 12 işçinin katılımıyla bir kahvaltı ve
sonrasında da toplantı yapıldı. Öneri ve görüşlerle 1
saat kadar süren toplantıda 29 Kasım'da yapılacak
"Hukuk ve Dayanışma" paneli için bir komite oluşturuldu ve panel için bir sayı hedefi belirlendi.
Toplantıya yeni katılan işçilere ülkede, sendikaların
durumu ve iş, ekmek, adalet mücadelesinin nasıl ilerlediği, nasıl mücadele edildiği, direnip kazanan işçilerin direnişleri, kazanan Sarıyer işçisi Zülfikar Doğan,
patron sendikacılığına karşı işini geri isteyen Oya
Baydak’ın 130’lu günlere varan direnişi anlatıldı.

-Gazi:

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle

vam etti. Bunların hepsi ve daha fazlası
bir günde oldu. Hepsi şükür namazı
sonrası başladı. Kısacası hazretleri
dedi ki, mücadeleyi yükseltelim." (Özgür
Amed - 07 Kasım, Özgür Gündem)
"İnadına Barış" ya da faşizme
karşı savaş!
Demirtaş; “Kirli oyunlara karnımız tok. Yüzde 50 ile aldınız diye
bize faşizmi dayatırsanız, tüm hücrelerimizle direniriz“ diyor seçim sonuçlarını değerlendirmek için yaptıkları toplantıda. “Biz yeni ve özgürlükçü anayasayı tartışmaya hazırız” diyerek verdikleri sözlerin arkasında duracaklarını, kirli pazarlıklar
içinde olmayacaklarını söylüyor.
Faşizme karşı tüm hücreleriyle
direneceklermiş! Hayır, direnemezsiniz, direniş mevzilerini terk edeli
çok oldu. Değilse önce Roboski’nin
Amed’in, Suruç’un, Ankara’nın hesabını sorun. Faşizmin olduğu, faşist
AKP’nin yönettiği bir ülkede yaşıyoruz. Faşizme karşı “inadına barış“
diyerek direnilmez. 1 Kasım seçimleri
bir kez daha göstermiştir ki; faşizmle
uzlaşma olmaz, faşizmden demokrasi
beklenmez, faşizmin adaletli olması
düşünülemez! Öyle olsaydı faşizm
faşizm olmazdı.
Faşizme karşı savaşmaktan başka
yol yoktur! Düzenin parlamentosunda
değil, halkın meclislerinde faşizme
karşı direnişi örgütleyelim!
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Mücadele Merkezi 8 Kasım’da
saat 11:00‘de tedavi gören hastalarımızın aileleri ile birlikte 30
kişilik bir kahvaltı yapıldı.
Aileler kendi yaptıkları börek ve
kekleri getirdiler. Aileler ile birlikte 28 Kasım'da düzenlenecek
konser için komiteler kuruldu.

-KEC: 8 Kasım'da Gönüllü
Eğitim Topluluğu öğretmenleri Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği'nde kahvaltıda buluştu.
Birbirleriyle tanışan ve amaçlarını konuşan halkın
öğretmenleri kahvaltıdan sonra türküler söylediler.
-Diren Kazova: Diren Kazova Kooperatifi'nde
7 Kasım'da kahvaltı verildi. Kahvaltıya Kazova
çalışanları ve dostları katıldı. Sohbetler edildikten
sonra Kazova’nın programı amaçları anlatıldı.
Kahvaltıya 50 kişi katıldı.
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Cenaze Törenlerimiz,
Faşizme Karşı İsyan Bayrağı Olmalı!

Şehit Analarımız, Aysel Ana, Makbule Ana, Nuray Ana Gibi

Alınları Açık, Başları Dik ve Gururlu Olmalı!
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Yürüyüş

15 Kasım
2015
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Bir canımızı daha sarıp kızıllara,
uğurladık sonsuzluğa. Kurumamıştı
daha Makbule ananın gözlerinden
dökülen yaşlar, silinmemişti gözlerine oturan acı. Aysel ananın yüreğini
dağladılar şimdi de. Kim bilir kaç ananın kuzusuna kıyıyorlar şu saatlerde.
Ey ana! Analar! Şimdi sıra sende, belki de ben de...
Annesinin Sunası, kuzusu...Babasının bakmaya kıyamadığı...Armutlu’nun, Maraş’ın, Serkiz Çayırı’nın, Kürt halkının koca yürekli
güzel gözlü yiğit kızı; korktular senin
başeğmeyen, el pençe olmayan duruşundan. “Burası Ringo’nun ahırı değil, galoş giyin!” diyen cüretinden
korktular.
“Yolda devrimciler görse
Tutup eve getirirdi
Anne açlar susuzlar mı?
Hemen sofra hazırlardı.
Bütün bunlar suç muydu ki
Faşist bize düşman oldu.” diye
ağıt yakıyor Aysel Doğan.
Son zamanlarda faşizm katliamlarını iyice pervasızlaştırdı. Kürdistan'da Ankara'da, İstanbul'da birer
ikişer, onar yüzer katlediyor. Egemenler yüzyıllardır baskılarla, katliamlarla iktidarda duruyorlar. "Devlet
bir sınıfın diğer bir sınıf üzerindeki
baskı aygıtıdır" diyor Marx. Ezenle
ezilen, sömürenle sömürülen varolduğu sürece gözaltılar, tutuklamalar,
işkenceler katliamlar hep var olacaktır. Mesele bu katliamlara karşı ne yaptığımızdır. Bizler, yani ezilenler, sömürülenler katliamlara karşı nasıl
tepki veriyoruz? Son zamanlarda devlet eliyle örgütlenen katliamlardan
sonra iki farklı tepki sergilendi. Birinci
tepki; yas tutan, sessiz sedasız acısını içine gömen; yani, aslında katliamla
yapılmak istenen sindirme politikası-

TAYAD’lı Aileler

na teslim olan biçimde ortaya
çıktı.
Diğer bir tepki ise; adalet isteyen,
hesap soran, katilleri teşhir eden, sınıflar arasındaki uzlaşmaz çelişkiye
denk düşen bir sınıf tavrıyla ortaya konan bir biçimde ortaya çıktı.
Ankara, Suruç Katliamları sonrasında " inadına barış, herşeye rağmen
barış, katilim nerede vb." sloganlar
çevresinde bir tepki örgütlendi. Cenaze törenleri sessiz sedasız ve bir tedirginlik içerisinde kaldırılıp gömüldü. Ankara'da katliam sonrası cenazeler sessiz sedasız otobüslere konup
gönderildi.
Katliam sonrası yüzbinleri alanlara
çıkarıp; hesap sorulması, birlik olunması gerekirken bu yapılmadı. Düzenle uzlaşmanın, teslimiyetin örgütlendiği politik zeminde yüzlerce
insanımızın kanı yerde kalmıştır.
Politik bir katliam sonucu şehit düşen insanların cenaze törenleri de, bizim isteğimizden bağımsız olarak
her zaman politik olmuştur. Berkin Elvan'ın cenazesine 3 milyon insan katılmıştır.
Hasan Ferit'in cenazesine on binlerce insan gelmiştir. Faşizmin katlettiği insanlarımızın cenazelerini politik içeriğinden koparmak, "ölülerimizi siyaset malzemesi yapmak istemiyoruz" demek, katliamın üstünü
örtmek, yeni katliamların önünü açmak demektir.
Nasıl ki katledenler, evlatlarımızın
kara kaşına kara gözüne katletmiyorsa, her katliamın sömürenler için
politik bir hedefi ve sonuçları varsa,
biz sömürülenlerin de buna politik bir
cevap vermesi şarttır. Yoksa katliamların politik sonuçları, sömürenler
için büyük politik kazanımlar sağlamaya devam edecektir. Böylece, ge-

rektiğinde yeni katliamlar yapmaktan
geri durmayacaktır.
Ankara, Suruç Katliamları sonrası verilen pasif tepkilere karşı; aynı tarihlerde katledilen Günay Özarslan'ın
cenazesi sınıf bilinciyle dolu, katilleri

Makbule Ana

Aysel Ana

Nuray Ana
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teşhir eden, adalet isteyen ve hatta adaleti devletten beklemeyeceğini, esas olanın halkın adaleti olduğunu vurgulayan sloganlar eşliğinde kaldırıldı.
Günay'ın annesi Makbule Ana’nın dik duruşu ve evladını sahiplenişi karşısında; faşizm çaresiz kalmış ve geri
adım atmak zorunda kalmıştır. Gazi Cemevi’nde 3 gün süren çatışamaların, irade savaşının sonunda devlet geri adım
atmak zorunda kalmış ve cenaze ailenin ve yoldaşlarının
istediği şekilde kaldırılmıştır.
Dilek Doğan'ın hastanede tedavi gördüğü süre boyunca
ailesinin açıklamalarına hepimiz tanık olduk. Hesap soruyordu Dilek'in ailesi, Dilek'i vuranların cezalandırılmasını
istiyordu. Hastane sürecinde açılan pankarta saldıran polise tüm aile gereken cevabı vermişti. Yaptıkları basın açıklamalarından, Dilek şehit düştükten sonra yaktıkları
ağıtlara kadar her yerde sınıf bilinci ve sınıf kini vardı.
Hasan Ferit'in cenazesinde de ısrarla ailesine geri adım
attırmak isteyen devlet istediğini başaramamış ve Hasan
Ferit'in vurulduğu Gülsuyu Mahallesi’ne götürülmesine
engel olamamıştı. Nuray Ana ve Mustafa Dede, Ferit'i düşünceleriyle birlikte sahiplenmiş ve “nasıl ki Ferit buradan Gülsuyu'na gittiyse cenazesi de gidecektir” demiştir.
Dilek, Günay, Ferit bu ülkede faşizme karşı kendi gerçekliği içerisinde mücadele eden ve faşizme karşı olduğu için katledilen şehitlerimizdir.
Dilek, örgütlü bir mücadele içerisinde yer almayan bir
halk çocuğuydu ama polisin evlerine ellerini kollarını sallayarak girmesi onuruna dokunuyordu, buna karşı çıktığı için katledildi.
Ferit, demokratik eylemlere katılan, elinden geldiğince
mücadele eden bir halk çocuğuydu. Gülsuyu'nda uyuşturucu çetelerine karşı yapılan bir yürüyüşte çeteler tarafından vuruldu. Günay Özarslan ise faşizme karşı mücadeleyi bilimsel temellere oturtmuş, yaşamını devrimci mücadeleye adamış bir devrimciydi. Kaldığı evde infaz timi tarafından katledildi.
Düşünceleri uğruna mücadele eden ve bu yolda şehit
düşen evlatlarımızı sahiplenmek, ancak onları katledenlere karşı mücadele etmekle olur. Yeni katliamların önüne geçmenin tek yöntemi budur. Devlet eliyle yaptığı her
katliamın bedelini ödemek zorunda kalacak olan sömürenler, yeni katliamları örgütlerken bir kez daha düşünmek zorunda kalacaktır.
Aysel Ana, Makbule Ana, Nuray Ana ve evlatlarını her
ne pahasına olursa olsun düşünceleriyle birlikte sahiplenen analarımız, herkese örnek olmalıdır. Onlar evlatlarını sahiplenirken katillerinden hesap sormayı unutmadılar, onlar evlatlarını sahiplenirken evlatlarının düşüncelerini sahiplenmeyi unutmadılar.
Onlar düşmanı sevindirmediler, pes etmediler, "inadına
barış”, “her şeye rağmen barış” vb. sloganlarla evlatlarımızın hesabını soramayız, yeni katliamları önleyemeyiz.
Başkalarının evlatlarının katledilesini engellemek, katillerin cezalandırılmasını sağlamak için cenazelerimizi faşizme karşı bir isyan bayrağı olarak görmeliyiz.

Dilek Doğan’ın annesi Aysel
Doğan’ın kızına yaktğı ağıt:

DİLEK'E AĞIT....

Yolda devrimciler görse
Tutup eve getirirdi
Anne açlar susuzlar mı?
Hemen sofra hazırlardı.
Bütün bunlar suçmuydu ki
Faşist bize düşman oldu

Ufak ufak çay taşları
Sürmeli çotuk Dileğin kaşları
Toplanmış toplanmış gelir
Şu Dileğin yoldaşları

Devrimciler derneğinde
Yüzüğü yok parmağında
Ben de bir güzel yitirdim
Doğanların oymağında

Faşist silahı eline almış
Fişeği ağzına sürmüş
Böyle kader gördünüz mü
Suçsuz sebepsiz kıza kıymış

Faşist vicdanın yok muydu
Dört kardaşa bir bacı çok muydu
Faşist vicdanın yok muydu
Bir anaya bir kız çok muydu
Sen sürmeliye kıydın
Senin vicdanın yok muydu
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Odağında budağında
Kan kalmamış dudağında
Şimdi Dilek çıkar gelir
Yoldaşların yedeğinde
ikizlerin yedeğinde
çifte abisinin yedeğinde

Hastane bizim olaydı
Bahçesi üzüm olaydı
Dilek düşmüş can veriyor
Yastığı dizim olaydı

Nasıl bir zalimdir
Nasıl bir devlettir
Yavrumu elimden aldı
Sunamı elimden aldı
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GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Tarihimizden
Öğreniyoruz
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Tarihimiz Bize Diyor Ki; Direnmenin Yeri, Zamanı, Belli Bir Şekli Yoktur!
Beyni ve Yüreği Fedaya, Direnmeye Hazır Olanlar İçeride, Dışarıda
Her Şeyiyle Buna Kilitlenir... Sultan, Arzu, Barış, Bülent Gibi...

Tarih 5 Kasım 2001’i gösterirken Armutlu’ya saldıran polis,
dört devrimciyi katletti. Bu, o dönemde Armutlu’ya yapılan ilk
katliam saldırısıydı. Katledilenlerin
birisi ölüm orucu direnişçisiydi.
İkinci katliam saldırısı 13 Kasım’da yapıldı. Düşmanın direniş
evini tespit edememesinden kaynaklı istenilen sonuç alınamadı.
Küçükarmutlu Mahallesi kurulduğu ilk andan itibaren oligarşinin
hedefi olmuştur. Anadolu’nun pek
çok yerinden gelen yoksul insanlarımız, devrimciler öncülüğünde hak
arama mücadelesinin nasıl verileceğini
öğrendi. Devrimcilere sahip çıktı,
her koşulda kapılarını açtı.
Büyük Direniş’in başladığı, 19
Aralık Katliamı’nın yaşandığı süreçlerde de Armutlu halkı özgür tutsaklarının yanındadır. Bunun sonucudur
ki, dışarıda başlatılan ölüm orucu direnişinin gönüllüleri ve kahramanları
arasında Armutlu halkından olan Gülsüman ve Şenay’da vardır.
Ölüm Orucu Direnişi büyüdükçe,
halklaştıkça oligarşinin korkusu dahada arttı. Direniş içersinde tahliye
edilen, dışarıda ölüm orucunu sürdüren direnişçiler Armutlu’ya geldiler
ve Armutlu direniş mahallesi halini
aldı. O dönemdeki direniş evleri Armutlu ile başladı ve başka illere de
örnek oldu. Başka illerde de direniş
evleri oluşmaya başladı.
Direniş büyüdükçe korkan oligarşi,
21 Temmuz’da Armutlu’yu ablukaya
aldı. F tipleriyle tecrit zulmünü hapishanelerde yaşatanlar, aynı şekilde
Armutlu’yuda ablukaya alarak tecrit
etmek istiyordu. Gelen yüzlerce ziyaretçiyi mahallenin girişinde gözaltına aldılar, ziyaretçilere kimlik
kontrolü yapıldı, tehdit edildiler. O
dönem katil sürüsünün başında yer
alan Şefik Kul düzenlediği oyun bozulunca dahada hırçınlaştı. Armutlu’da
imzasız ve tarihsiz bir bildiri dağıttırdı.
Bildiride yaptıkları her şeyin Armutlu

Armutlu Katliamı
Sorulacak Hesabımızdır!

halkının can ve mal güvenliği için
olduğu yalanlarını anlatıp durdu.
Devlet 19 Aralık’ta hapishanelerde
sözüm ona “hayat kurtarmak” istiyordu. Armutlu’daki direnişçiler bu
durum karşısında bir basın açıklaması
yaptılar. Saldırı olduğu takdirde kendilerini yakacaklarını söylediler.
Armutlu’ya yönelik katliam hazırlığının habercisi olan abluka, yeni
uygulamalarla devam etti. Direnişçilere getirilen çiçeklerin mahalleye
sokulması yasaklandı.
Polisin ablukasının üzerinden yirmi gün geçmesine rağmen devam
ediyordu. Karanfiller dahi mahalleye
alınmıyordu. Direnişçiler, ablukanın
artması sebebiyle, 5 Ağustos’ta bir
basın açıklaması daha yaptı.
Tahliye olup Armutlu’ya gelen
direnişçilerle birlikte ziyaretçilerde
artmaya başladı. Dünya basınından
televizyoncu, radyocu, gazeteciler
guruplar halinde gelmeye başladılar.
Mahalle kuşatma altındayken şehitler verilmeye devam ediliyordu.
14 Ağustos’ta Osman Osmanağaoğlu,
31 Ağustos’ta Hülya Şimşek, şehit
düştü. 10 Eylül 2001’de Taksim Gümüşsuyu’nda çevik kuvvet polisine
yönelik yapılan feda eylemi sonrası,
dönemin İç İşleri Bakanı tehditkar
açıklamalar yapmaya başladı ve böylelikle katliamın ayak sesleri daha
da duyulur oldu.
Ve 15 Eylül’de Ümüş Şahingöz’ün
cenazesi ambulansla mahalleden çıkarıldıktan sonra polis halka saldırdı.
Panzerler mahalle içine girdi, direniş

evlerinin önünde terör estirmeye başladı.
Saldırı olur olmaz sokaklarda barikatlar
kuruldu. İlk direniş evi olan Şenay
Hanoğlu’nun evine gaz bombaları atıldı,
fakat içerde kimse yoktu. Ev tedbir
amaçlı çoktan boşaltılmıştı. O gün saldırıyı duyan diğer mahallelerdeki insanlar Armutlu’ya geldiler. Tüm çabalarına rağmen başarılı olamayan katil
polis, akşam saatlerinde Armutlu’dan
çekilmek zorunda kaldı.
Peş peşe şehitler verilmeye devam
edildi. 22 Eylül günü mahalledeki
barikatlar geçici olarak kaldırıldı. Ve
tarih 5 Kasım 2001’i gösterdiğinde
oligarşi Armutlu’da “hayat kurtarmaya” gelmişti. O tarihte Sabah gazetesinin manşeti “Armutlu kurtarılmış
bölge, polis giremiyor, Filistin
gibi...”şeklindeydi. Öğlene doğru
elektrik kesildi, saldırı başladı.
Saldırı sonucu Şenay Hanoğlu
Direniş Evi’nde ölüm orucu direnişçisi
Arzu Güler şehit düştü. Arzu Güler’le
birlikte Sultan Yıldız, Bülent Durgaç
ve Barış Kaş şehit düştüler. Yaşananlar
tıpkı 19 Aralık Katliamı’nda olduğu
gibiydi. Armutlu’ya saldırıyı duyan
F tiplerindeki devrimci tutsaklar kendilerini feda ediyordu, saldırıların
durması için. Destanlar içinde destanlar yaratılıyordu.
13 Kasım’da ikinci bir saldırı gerçekleşti. Katliamcılar, mahallenin içine
kadar girdi ve gaz bombaları atmaya
başladılar. İnsanlar barikatlar arkasında
direniyordu. Direnişçileri korumak
için bedenlerini siper ediyordu. BARİKATLAR VATAN DEMEKTİ!
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Röportaj

“Meslek Örgütü Olarak, Demokratik Kitle Örgütü Olarak, Halktan
Yana Sanatçılık Olarak Belirlediğimiz Yapımızı
Adım Adım Örgütlüyoruz...”

1- Sanat Meclisi’nin yapısı ve
hedefleri hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Mehmet Esatoğlu:
Sanat Meclisi; 2012 yılı sonlarında
ilk buluşmalarını ve tartışmalarını
yapmaya başladı. Çeşitli eylemlerle,
etkinliklerle ilerliyorduk. 2013 Haziran’ındaki ayaklanma, bizim çalışmalarımızda da bir sıçrama yarattı.
Ayaklanmanın tam ortasında yaptığımız 250 kişilik bir toplantı ile kuruluşumuzu ilan ettik ve Sanat Meclisi
adını aldık. Ayaklanmada 2.000 kişilik
bir yürüyüş örgütledik ve sanatçıların
ayaklanmaya katılımında aktif bir rolümüz oldu. Sonrasında birçok eylem
ve etkinlik düzenledik. Gün oldu Van
depremi için şarkı besteleyip ortak
klip çektik; gün oldu Soma için kitlesel
eylem yaptık; gün oldu Torunlar’daki
işçi katliamını protesto etmek için
holding binasını afişledik; işten atılan
sanatçılarla dayanışma eylemleri düzenledik; sayısız basın açıklaması
yaptık; Berkin için video klip yayınladık; İstanbul ve İzmir’de tüm sanat
dallarını kattığımız halk festivalleri

düzenledik; Yaşar Kemal’in cenazesinde halkı Zincirlikuyu Mezarlığı’na
kadar yürüttük. Meslek örgütü olarak,
demokratik kitle örgütü olarak, halktan
yana sanatçılık olarak belirlediğimiz
yapımızı adım adım örgütlüyoruz.
Sanatçıların bütün dallarda faaliyet
gösterenlerini tek çatı altında toplamayı
hedefliyoruz. Hepsinin birbiri ile dayanışmasını örgütlemeye çalışıyoruz.

Erdal Bayrakoğlu:
Sanat Meclis'i sanatın bütün disiplinlerinin biraraya gelmesiyle oluşan
bir yapıdır. Hem sanatın ve sanatçının
önündeki sorunları tespit edip onlara
kalıcı çözümler bulmak hem de sanatın
halka daha çabuk ve düzeyli ulaşmasını
sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda gücünü halktan alan bu yapı,
toplumun sorunlarına da duyarsız kalmayıp, bu sorunlara sanatsal tepkilerle
çözüm aramaya çalışan demokratik
kitle örgütüdür.

2- Sempozyuma neden ihtiyaç
duydunuz?

Efkan Şeşen:
Sanat Sempozyumu demek, adı

üzerinde, zamanın bizim adımıza biriktirdiği mesleki-estetik vb. bir dizi
sorun etrafında çözümler aramak amaçlı biraraya gelişin canlı sunum ve söyleşilerini gerçekleştirmektir.Bu başından beri konmuş bir hedefti. Ama bugünkü süreç biz sanatçıları ; iktidarın,
her alanda olduğu gibi Sanat alanındaki
kurumları, değerleri ve birikimleri
baskılayıp,yasaklayıp yok etmek ağır
saldırısı ile karşı karşıya bıraktığından
bir yandan "Bütün Sanatçılar Birleşin"
ana sloganı çağrısıyla bütünleştirdik
sempozyumumuzu.
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Buket Onat:
Her geçen gün büyüyüp içimize
dek sızmaya çalışan kapitalizm ve belli
bir kesim insanlar dışında kalan koca
bir halkı aptal yerine koyan, ezen, ezdiren faşizmin karşısında örülmeye
çalışılan bu duvarın daha çok emeğe
daha çok tuğlaya ihtiyacı var. Bu nedenle halka da açık olan sempozyum
ve ardından geleneksel sanat festivalimizi gerçekleştirmek istedik.

3- Hangi konuları konuştunuz?

Buket Onat:
Biraraya gelme, güç birliği ülke-

HALKIMIZI, ŞEHİTLERİMİZİ ADALETSİZ BIRAKMAYACAĞIZ!

29

mizde yalnızca toplumsal acı vakalarla
bir anda parlayan fakat çabuk da sönebilen bir etkinlik halini almaya başladı. Bugün bir grup sanatçının birbirine
sahip çıkabilmesi için bazı şeyleri
göze alması gerekiyor. Biz bu göze
alınması gereken şeyleri biraraya gelerek tartıştık ve bunların aslında
birlikte olmamız halinde aşılabilecek
korkular olduğunu konuştuk.

4- Hangi sonuçlara vardınız?

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

İnan Altın:
Yapacak çok işimiz olduğunu gördük öncelikle. Hem alanımıza sahip
çıkmak zorundayız; sanatçılar yalnız,
güvencesiz, sağlıksız koşullarda çalışıyor. Üretme koşulları ellerinden alınmış. Bunun koşullarını düzeltmemiz
gerektiğinde hemfikir olduk öncelikle.
Bunun dışında bir demokratik kitle
örgütlü olmak, halkımızın yaşamından
kopuk olmamak, güncel gelişmeler,
katliamlar, baskılar karşısında sessiz
kalmamak, ülkemizin aydın ve sanatçıları olarak ortak tavrımızı örgütlememiz gerektiğini konuştuk. Ve yine
halkımızın kültür sanat eğitimi ve izleyicisi olma hakkını bu düzenin gasp
ettiğini, bizim Sanat Meclisi olarak
bunun alternatiflerini de üretmemiz

gerektiğini konuştuk. Yaratacağımız
kurumlaşmalarla, düzenleyeceğimiz
etkinliklerle bu konuda da çözümler
üreteceğiz.

5- Sizin açınızdan en çarpıcı yanı
neydi?

Efkan Şeşen:
En çarpıcı yan, sempozyuma katılımcı olan sanatçılar ve izleyicilerin
birikmişliklerinin dışa vurumundaki
canlılıktı… Hatta konu başlıklarından
çıkıp "içini dökme" anları çok yaşandı. Bu da herkesin kendi meslek
kurum ve örgütlerindeki tıkanma,hantallaşma sorununu ne kadar ağır bir
hal aldığının ve sempozyum sloganımız olan "Bütün Sanatçılar Birleşin"
vurgusunun bugün için ne kadar elzem olduğunun bir fotoğrafıdır.
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7- Eklemek istediğiniz bir şey
var mı?

Mehmet Esatoğlu:
Ben 1974’ten bu yana ülkede yapılan hemen hemen tüm sanat toplantılarına katıldım. Salonların dolup
taştığı toplantılar da gördüm. “70
sanat örgütü” diye başlayan ama salonda kırk kişinin bile olmadığı top-

Mehmet Esatoğlu:
Biz üç yıl bir eylem birlikteliği
içinde demirin tavında dövüldüğü bir
örgütlenmeyiz. Sanat Meclisi birbiriyle
toplantıdan toplantıya buluşan bir birliktelik değildir. Aksine eylem içinde
mücadeleyi de arkadaşlığı da örgütlemiş
bir yapısı vardır. Bizim aldığımız kararlar masa üstünde kalacak kararlar
da değildir. Bu birlikteliği örgütleyenler
aldıkları kararlar için savaşmaya hazır,
bunun için bedel ödemeyi de göze
alan sanatçılardır. Geçmiş üç yıllık eylem birlikteliğimiz bunu ortaya koymaktadır. Yapacak çok işimiz var. Yürünecek çok yolumuz var. Yolumuz
açık olsun.

yürüyüşünün önemi anlatıldı. Çalışma halktan yoğun ilgi gördü. Halk,
Cephelilere alkışlarla desteklerini
sundu. Cepheliler sloganlarla Cengiz
Topel’e kadar 8 Kasım Adalet
Yürüyüşü çalışmalarını sürdürdüler.
Çalışmaya 10 kişi katıldı. İmar
Blokları bölgesinde kapı çalışması
yapılarak 500 adet Büyük Adalet
Yürüyüşü’ne çağrı bildirileri halka
dağıtıldı. Ayrıca Yürüyüş dergisinin
493. sayısından da 10 adet ulaştırıldı.
5 Kasım’da saat 15.00’dan
21.00’a kadar çalışma yapıldı.
Çalışma sonucunda Cengiz Topel ve
Saya Yokuşunda 10 kahvede
ajitasyonlarla yürüyüşe çağrı yapıldı.
Toplu bildiri dağıtımına çıkılıp
1000 tane bildiri dağıtıldı. Saya
Yokuşu’nda Gül Sokak, Gülistan
Sokak ve Cemevi üstünde kapı
çalışmasına çıkılarak 300 tane kapı

çalınıp halk yürüyüşe çağırıldı.
Cengiz Topel girişine 100 adet afiş
yapılıp, 200 tane bildiri dağıtıldı.
İmar bölgesi Gülen Caddesin’de 30
evin kapısı çalınarak adalet
yürüyüşüne davet edildi.

6- Sanatçıların ve halkın katılımı
nasıldı?

Alibeyköy Adalet Yürüyüşü Çalışmaları

4 Kasım'da 4 kahvede Büyük
Adalet Yürüyüşümüze çağrı konuşması yapıldı. Ayrıca Büyük
Adalet Yürüyüşü’nün de 100 Adet
el ilanı dağıtıldı. Dev-Genç’liler
Saya Yokuşuna 1000 adet Büyük
Adalet Yürüyüş afişi astı.
Afiş çalışması sırasında halktan
bir kişi gelerek Liseli Dev-Genç’lilere
afiş çalışmasında yardımcı oldu.
Çalışmaya 2 Liseli Dev-Genç’li
katıldı. İMKB Lisesi’nde sıraların
üzerine 8 Kasım’da yapılacak Büyük
Adalet
Yürüyüşü’ne
çağrı
yazılamaları yapıldı. Saya Yokuşu
evlerinde kapı çalışması yapılarak
100 adet Büyük Adalet Yürüyüşü’ne
çağrı bildirileri ulaştırıldı.
Bildiri
dağıtımından
sonra
sokaklarda önce sloganlar atılarak,
pencere ve balkonlara çıkan halka
sesli çağrılarla 8 Kasım Adalet

lantıları da. Aslolan salondaki kalabalık değil iş yapmak, sorunlara çözüm bulmak, dünyayı değiştirmek
ve enginleri fethetme ruhuyla dolu
sanat insanlarının biraraya gelmesidir.
Sanat Meclisi 1. Sempozyumu’nda
salon tıka basa dolu değildi ama iş
yapmak için bir araya gelmiş kararlı
bir kesim yanyanaydı. Halkın katılımı
ise bana göre yeterli değildi.
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Sanat Meclisi, 1. Sanat Sempozyumu’nda
“Bütün Sanatçılar Birleşin” Dedi

Sanat Meclisi, “Bütün Sanatçılar
Birleşin!” diyerek bir sempozyum
gerçekleştirdi 1. Sanat Sempozyumu...
Tüm sanat dallarından sanatçılar bu
çağrı ile 6 -7 Kasım 2015 günlerinde
İstanbul Akatlar M. Kemal Kültür
Merkezinde biraraya geldi. 2 gün
boyunca süren oturumlarda sanatçılar
hem mesleki sorunlarını konuştu hem
de çözüm önerileri üzerine tartıştılar.
3. Gün Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda bir festival düzenleyerek sempozyum sonuçlarını halkla paylaştılar.
Ülkemizde tüm sanat dallarının
biraraya getirildiği, ilk sempozyum
olma özelliğini taşıyan bu sempozyumda, ayrıca Sanat Meclisi kendisini
tanıtarak, hedeflerini de tüm sanatçılarla
paylaştı ve tartışmaya açtı.
Yakın zamanda gerçekleşen seçimlerden sonra AKP’nin tekrar tek başına
iktidar olmasının ardından, yapılan ilk
örgütlenme etkinliği niteliğini de taşıyan
sempozyumda, AKP iktidarının sanat
alanına ve sanatçılara yönelik baskıları
da konuşuldu. Her geçen gün daha
büyük tehdit altında yaşayan sanatçılar,
kendi alanlarını, sanatlarını, kişiliklerini,
üretimlerini, yaratılarını koruma göreviyle de karşı karşıya kaldıklarını
konuştular.
Yıllardır kangrenleşmiş sorunların,
artık bir an evvel çözülmesi gerektiği
konusunda hemfikir olan sanatçılar;

çözüm için adımlar atmak gerektiğini
vurguladı bu sempozyumda.
Sempozyum hazırlıkları aslında
2015’in ilk aylarında başladı. Alanın
tüm sorunlarını, ihtiyaçlarını tespit
etmek için saatlerce çalıştı ve defalarca kez sadece bu konu ile ilgili
toplantılar yaptılar.
Sanat Sempozyumu, 6 - 7 Kasım
2015 günlerinde toplam 16 saat çalışarak gerçekleştirildi.
Şiir, müzik, tiyatro, plastik sanatlar,
sinema alanlarında çalışmalar yapan
80 sanatçının katılımıyla gerçekleşen
bu sempozyumunun ardından, Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda bir
şölen yapıldı ve sanatçılar kararlarını,
tartışmalarını, hedeflerini halkımızla
paylaştı.
İzleyiciler, Mustafa Kemal Kültür
Merkezi’ne geldiklerinde, onları ilk
olarak duvarlardaki Sanat Meclisi’nin
pankartları karşıladı. Fuayede aynı
zamanda Sanat Meclisi’nin etkinliklerinin fotoğraflarından oluşan bir
sergi panosu da yer aldı. Gazi Mahallesi’nde iki senedir yapılan festivaller, Bademli Halk Festivali, katledilen işçiler için yapılan eylemler,
baskıya uğrayan sanatçılarla dayanışma amacıyla yapılan basın açıklamaları, Berkin için yapılan açıklamalar, Yaşar Kemal’in cenaze töreni...
Sanat Meclisi nerede yer almışsa
kare kare yansıyor bu panolara...

Yine duvarlara asılan pankartlar oturumlara geçmeden fikir veriyor ve
sizi hazırlıyor tartışmalara... Sanat
Ama Kimin İçin, Sanat Ama Nasıl,
Sanatta Meslek Örgütü Sorunu, Sanatta İş Güvenliği – İş Güvencesi –
İş Sağlığı... Ne çok sorunu var sanat
alanının ama Sanat Meclisi bunların
herbirinin örgütlenme ile dayanışma
ile çözülebileceğini söylüyor.
Sempozyum 6 Kasım Cuma günü
başladı. Öncelikle oyuncu Mehmet
Esatoğlu bir giriş konuşması yaparak
konukları selamladı. Kısaca Sanat
Meclisi’nden ve sempozyumdan bahsetti. Ardından sanatçı Barış Güney
ve Grup Yorum elemanı Selma Altın
Sanat Meclisi’ni tanıtan görsel bir
sunum gerçekleştirdi. Gezi Ayaklanması günlerinde kurulduklarını anlatarak, o günden bu yana tüm etkinlik, eylem, açıklama ve üretimlerini anlattıkları sunum, yaklaşık yarım
saat sürdü. Onların sunumlarına video
kurgu da eşlik etti.
Kısa bir aranın ardından hemen
oturumlar başladı. İlk oturum meslek
örgütlerini konu aldı. Şair İbrahim Karaca’nın yönetiminde süren oturumda;
Av. Selçuk Kozağaçlı, Efkan Şeşen,
Fırat Tanış, Şebnem Sönmez ve Dursun
Karaca yer aldı. Meslek örgütü nedir,
işlevi ve işleyişi nasıl olmalıdır ve
bütün sanatçılar ve meslek örgütleri
dayanışma ve güç birliğinin mümkün
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Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

olup olmadığı tartışıldı.
Sanat Meclisi bu konuda “Ülkemizde
kurulu olan pek çok sanat, meslek örgütleri işlevini yitirmiş durumda. İktidarın
saldırılarına karşı gerekli tavrı almayan,
alamayan, adeta birer tabela örgütü olmaktan ileri gidemeyen örgütler; sanatçılar
açısından da birer umut olma, güven
oluşturma anlamında yetersiz. Kendi
alanlarının sorunlarına karşı iyice yabancılaşmış, ülkede yaşananlara duyarsız
birer tabela örgüt durumuna düşmüştür.
Tüm bunlardan kaynaklı olarak, alanlarında kurulan örgütlere karşı oluşan bu
güvensizlik ortamında; güçlü, daha militan, kendini düzenin dümen suyuna
hapsetmeyen bir örgüte ihtiyaç var artık.
Hem bir okul olma görevi üstlenen hem
de sorunlara kalıcı ve köklü çözüm önerileri üreten, faşizme karşı savaşta birliği
ve beraberliği geliştirme hedefiyle çalışan
bir örgüt...” dedi.
İbrahim Karaca, yöneticiliğini yaptığı
"Sanatta Meslek Örgütü Sorunu" başlığı
altında gerçekleşen 1. oturumda Liverpool taraftarlarının takımı için yazdığı
"Asla yalnız yürümeyeceksin" marşının
sözlerini okudu
Bir fırtınaya karşı yürürken
Başını yukarıda tut
Ve karanlıktan korkma
Fırtınanın sonunda
Altından bir gökyüzü
Ve eğlencenin tatlı gümüş şarkısı var
Rüzgarda yürümeye devam et,
yağmurda yürümeye devam et
Hayallerin havaya atılmış ve
uçurulmuş olsa bile
Yürümeye devam et, yürümeye devam et, kalbindeki umutla
Ve asla yalnız yürümeyeceksin
Asla yalnız yürümeyeceksin

Şebnem Sönmez: "Çalışma bittikten sonra işçi değilim,
seyredenin parmağının ucundayım. Seviyorsa izler,
sevmiyorsa kanalı değiştirir. Oyuncu, reklam verenin
en çok ihtiyaç duyduğu kişidir, oyuncuya muhtaçtır."

İbrahim Karaca: "Tek tek karşı çıkılamayan bu kölelik düzenine bir cephe olarak, blok olarak karşı çıkmak
lazım”
Şebnem Sönmez: "Ben 50 yaşındayım, hala işsizlik
korkusu yaşıyorum. Gelir garantimiz yok, öncelikle buna
evet diyerek başlayacaksın."
Efkan Şeşen: "Hepimizin, bütün sanat disiplinlerinin
sorunlarının altını çizebilen en geniş birlikteliği
oluşturmaya ihtiyacımız var." sözleriyle devam ediyor.

Şebnem Sönmez: "İki kuşak reklamla dizinin bütün
maliyeti çıktığı gibi, kar da sağlanıyor!"

Sanat Meclisi Sempozyum Çalışması: Sanata ve

Sanatçıya Yapılan Saldırılara Karşı Gelin Barikat Olalım!

Armutlu: Armutlu birinci bölgede 6-7 ve 8
Kasım'da yapılacak Sanat Sempozyumu tanıtımı için
yapılan çalışmada 15 adet afiş asıldı.
***
Bahçelievler: 5 Kasım'da Zafer Mahallesi ve Tokat
Mahallesi civarında Sanat Festivali afişlerinden 50
adet asıldı. Aynı gün içerisinde ayrıca Alibeyköy'de
yapılacak adalet yürüyüşü afişlerinden 100 tane asıldı.
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Çayan

***
Çayan: Mahallenin
farklı bölgelerine 4
Kasım'da asılan afişlerle
Sanat Meclisine ve Sanat
Festivaline çağrı yapıldı.
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SORUDA

ULUS ve TÜRKİYE’DE
ULUSAL SORUN

Dergimizin 487. sayısında; “10 SORUDA ULUS NEDİR?”
başlıklı yazının yanlışlıkla taslak hali yayına girmiştir. Özür
diliyor ve bu yazının yanlış ifadelerinin düzeltilmiş ve yeni
eklerle düzenlenmiş halini tekrar yayınlıyoruz.

süreçte ortaya çıkmıştır.
Ulus sorununun temelinde pazar sorunu
olması, ilk ulusların
Bilgi Tarihten, bilimden,
(Batı Avrupa) oluşumuönderlerimizden, geleneklerimizgüçtür den öğrendiklerimizle güçleneceğiz nun aynı zamanda ulusal
devletler olarak şekillenmesini doğurdu. AlUlus Nedir?
man, Fransız, İngiliz vb. ulusların orUlus; sıradan bir topluluk, tarihi ge- taya çıkışı aynı zamanda bunların balişimden bağımsız, rastlantısal ve bir- ğımsız ulusal devletler olarak şekildenbire oluşmuş geçici bir topluluk de- lenmelerine paralel olmuştur.
Çok uluslu devletlerde ulusal sorun,
ğildir.
kapitalizmin
bu ülkelerde gelişmesiyle birUlus; “tarihsel olarak oluşmuş, kalikte
ortaya
çıktı.
Meta dolaşımı ulusun
rarlı bir dil, toprak, iktisadi yaşam ve kendini kültür ortaklığında dile getiren iktisadi temellerini yarattı ve ezilen halkruhsal biçimlenme birliğidir.” (Stalin, ları uluslaşma yolunda harekete geçirdi.
Marksizm Ve Ulusal Sorun Ve SömürEmperyalizm
geler Sorunu, Syf.15 Soy Yayınları)
Herhangi bir halk topluluğunun Döneminde Ulusal
ulus olması için bu özelliklerin bütü- Sorun Nedir?
nünü bir arada bulundurması gerekir.
Kapitalizmin tekelci evreye girmesiyle
birlikte, ulusal baskının sosyal temeli de
Ulus Nasıl Ortaya
değişmiştir. Ulusal sorun, kapitalizmin serbest rekabet evresinde devlet içi bir sorun,
Çıkmıştır?
Ulus, esas olarak kapitalizm ile bir- pazar sorunu iken, emperyalizm dönelikte ortaya çıkmıştır. Ulus, feodalizmin miyle beraber, STALİN’in belirttiği gibi,
tasfiyesi ve kapitalizmin gelişmesi sü- “ulusal boyunduruğa karşı savaşım
gibi özel bir sorun olmaktan çıkıyor;
recinde biçimlenmiştir.
Meta üretimine dayanan kapitalist ulusların, sömürgelerin ve yarı sömürgelişme, kapalı ekonomileri parçalamış gelerin emperyalizmden kurtuluşu geve buna koşut olarak feodal devletçik- nel sorun haline geliyordu.”(Stalin, Ululer yıkılarak oluşturulan ulusal devlet- sal Sorun Syf 97-98 Sol Yayınlar)
Emperyalizm döneminde ulusal solerle meta dolaşımı çerçevesinde tek bir
iktisadi bütün olarak ortaya çıkmıştır. run esas olarak emperyalizm ile söUlusların ve ulusal devletlerin ortaya çı- mürge halklar arasındaki çelişkidir.
Ulusal sorun emperyalizmin kendikışının temelinde, işte bu iktisadi yaşam
sidir. Emperyalizm devletlerin, ulusların,
birliği vardır.
İktisadi yaşam birliği, yani pazar bü- ekonomilerini, kültürlerini, topraklarını,
dillerini her şeyiyle kendisine bağımlı
tünlüğü, kapitalizm ile sağlanmıştır.
kılmıştır. Bu yanıyla ulusal sorun salt
Ulus kapitalizmin (meta ekonomisipazar savaşı, pazar sorunu değildir. Emnin) ortaya çıkmasıyla birlikte ortak bir
peryalizm dönemiyle, dünyanın bir avuç
takım ayırdedici özellikere (etnik köken,
tekel arasında paylaşımı tamamlanmışdil, kültürel vs.) sahip halkların, tek bir
tır. Bu yanıyla ulusların yaşadığı tüm uluulusal pazar sistemi etrafında birleşsal baskıların, saldırıların, sorunların
mesiyle şekillendi. Bu anlamda kapitalizm
kaynağı emperyalizmdir. Bu nedenle
ile birlikte ortaya çıkan iç pazar olgusu
emperyalizm dönemiyle, ulusal sorunun
olmaksızın “ulus”tan söz edilemez. Çünçözümü emperyalizm ile ezilen halklar
kü, meta dolaşımı, feodal setleri parça- arasında yaşanan ulusal-siyasal kurtuluş
layarak halkı tek bir iç pazar etrafında, bi- savaşlarının zafere ulaştırılmasıyla olareyler temelinde birleştirmiş ve ulus bu

1-)

3-)

2-)

naklı olacaktır. Çünkü; ulusların özgürlüklerini engelleyen bizzat emperyalizmin kendisidir.
Sonuç olarak, emperyalizme karşı
bağımsızlık savaşı verilmeden hiçbir
ulus gerçek anlamda özgür olamaz,
ulusluğunu yaşayamaz.

4-) UKKTH Nedir ve
Nasıl Bakmalıyız?

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayın Hakkı(UKKTH), ulusun hiçbir
koşula bağlı kalmaksızın kendi kaderini tayin etme, bağımsız siyasal
devletini kurma, ayrılma hakkı dahil kandi kaderini belirleme hakkına sahip olması demektir.
UKKTH burjuvazi önderliğinde değil, proletarya önderliğinde gerçekleşebilir.
Ülkemiz de dahil, dünyadaki ulusların hepsi emperyalizmin sömürüsü,
boyunduruğu altında ezilmektedir. Ülkemizde Kürt ulusunun işçi ve emekçileri açlık, yoksulluk vb. çekerken,
Türk ulusunun işçi ve emekçilerinin de
durumu aynıdır. Bir ulusun işçi ve
emekçileri kısaca o ülkenin halkları kendi kaderlerini özgürce belirlemelidir.
UKKTH’nin devrimci anlamı ulusların zorla bir arada tutulma siyasetini
reddeder. Fakat “ayrılma hakkını” savunmak ayrılma zorunluluğu anlamına gelmez. Koşullara bağlı olarak biçimlenecek bir durumdur bu! Bu yanıyla UKKTH’nı savunan Marksist-Leninistler parçalanmaya karşı çıkar.
Halk Anayasası Taslağında;“Demokratik Halk Cumhuriyeti ulusların tek tek
bağımsız devletlerini kurmalarından ziyade ayrılma hakkı saklı kalmak üzere
tek bir devlet çatısı altında birleşmelerinden yanadır. Halkların ortak malı
olan doğal servetleri paylaşmak, emperyalizm karşısında ekonomik, siyasal,
askeri birleşmiş bir güç olmak her iki
halkın çıkarınadır.”diye yazmaktadır.

Sayı: 495

Yürüyüş
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2015

5-) Ulusal ve Kültürel
Özerklik Nedir?

Bizler soruna salt ulus açısından yaklaşmadığımız gibi, Kürt ulusunun kendi
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kaderini tayin hakkını yadsıyan ya da “ulusal-kültürel özerklik”, “otonomi” vb. sıfatlamalar altında, devrimci içeriğini boşaltanlara karşı da mücadele edilmesi
gerektiğini söylüyoruz.
Bu görüş, ulusun ezilme siyasetini daha
“uygarca” savunmak ve ezilen ulusun işçi
ve köylülerini, kapitalist sömürüye mahkûm etmek anlamına geliyor. Çünkü burjuva egemenliği altında “ulusal kültür” özü
itibariyle burjuva kültürünü ifade eder. Bu
düşüncenin sahibi sosyal-şovenler gerçekte
egemen ulus burjuvazisinin ayrıcalıklarının devamını savunmaktadırlar.

6-) Ülkemizde Ulusal

Sorun Nedi̇r?

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

34

Ülkemizde ulusal sorun, yüzyıllardır
ezilen, yok edilmeye çalışılan bir halkın
gerçeğidir. Bu gerçek, Kürt ulusudur.
Ezilen, horlanan, her zaman ikinci sınıf
insan muamelesi gören, kendi kaderini
belirleme hakkı zorla elinden alınan ve
bu hakkı kullanmak istediğinde, katliamlara uğrayan milyonların gerçeğidir!
Ülkemiz egemen sınıflarının, nesnel
gerçekliği inkar etme, tümden yok sayma tavrının en belirgin ve tipik göstergesi, Kürt ulusal sorununa yaklaşımında olmuştur.
Kürt ulusunu yadsıma politikaları Osmanlı’dan başlamış ve Cumhuriyet’le
devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nde
ulusçu düşüncelerin gelişimiyle, Kürt
halkını yok sayma yönündeki sistemli politikalar paralellik göstermiştir.
Türkiye’de yeni-sömürgecilik ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte, bütün Türkiye
emperyalist üretim ilişkilerinin bir uzantısı durumuna geldi. Yukarıdan aşağıya geliştirilen işbirlikçi yerli tekelci burjuvazi
cılız ve güçsüz olduğundan, tek başına sömürüyü gerçekleştirecek ne sermaye birikimine, ne de politik güce sahipti. Bu nedenle diğer prekapitalist unsurlarla (tefeci-tüccar ve toprak ağaları) ittifak içine girdi. Kürt egemen sınıfları da bu ittifak
içinde yer aldılar. Demek ki, bütün Türkiye toprakları emperyalizmin yeni-sömürgesidir. Tek bir ekonomik, sosyal
formasyon mevcuttur. Türk hakim sınıflarının emperyalist sömürü ilişkilerinden
bağımsız, Kürdistan’a uyguladığı bir sömürge politikası ve bir sömürge ekonomik
ilişkisinden söz edilemez.
Türk ve Kürt ulusları emperyalizm ve

işbirlikçi oligarşinin sömürü çarkları altında ezilmekte, iliklerine kadar sömürülmekte ve köleleştirilmektedir.
Kürdistan’ın Türkiye’nin sömürgesi olduğunu iddia etmek tarihsel gerçekliğe aykırıdır.
Çünkü Türk devletinin, tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu’ndan sömürge devraldığı sözkonusu edilemez.
Dolayısıyla cumhuriyet döneminde ve
yeni-sömürgecilik evresinde de “sömürgeci” olgusundan söz etmek gerçeklere aykırı düşer.

7-) Kürt Sorunu Nedir?

Tarihleri boyunca Kürtlerin devlet
kuramamış olmalarından hareketle, ulus
olmadıkları iddiası da, ezen ulus şovenizminin en çok kullandığı demagojilerden biridir.
Bu düşünce ezen ulus şovenizminin
türevlerinden biridir. Bu düşünce sahiplerine göre, devlet olarak örgütlenmemiş, örgütlenememiş halklar ulus
sayılmazlar.
Kürt ulusu ezilen ulus durumundadır. Kürt halkının dili, kültürü, sanatı ve
diğer değerleri baskı altındadır. Kürt halkı jenosit ve katliama uğramıştır, asimilasyona tabi tutulmuştur. Kürdistan’ın tarihi yok edilmek istenmiştir. Ve
tüm bunlar Kürdistan’ın ilhak edilmişliğinin sonuçlarıdırlar.
Kürt ulusu yadsındığı gibi, onun kendi kaderini tayin hakkı dahil tüm ulusal istemleri zorla bastırılmaktadır. Kürt ulusu
gerçeği yıllardır Marksist-Leninistler tarafından her zaman ve her koşulda, ezen
ulus şovenizmine karşı ödün vermeksizin
ortaya konulmuştur. Marksist-Leninistler,
Kürt ulusal sorununda da öncelikle; ırkçı, şoven politikanın gereği olan yalan ve
demagojileri açığa çıkartmanın ve bilimsel gerçekleri ortaya tüm çıplaklığıyla sermenin gerekliliğine inanırlar.
KÜRT SORUNU ÖZETLE; kendi
kaderini tayin hakkına sahip olmaması,
dilini özgürce konuşamayıp yaşatamaması, eğitimini anadilde görmemesi, ulusal haklarını kullanamaması yaşadığı yerlerde kendisini özgürce ifade edip kültürünü geleneklerini değerlerini yaşayamaması, sürekli bir
baskı saldırı ve asimlasyon politikalarıyla kendi kültürüne geleneklerine, diline, tarihine yabancılaşmasıdır.

Kürt sorunu, bir ulusun ulus olma
özellikleriyle yaşayamamasıdır. Osmanlı’dan bugüne Kürt ulusu gerçeği
hep inkar edilip yok sayılmıştır. Kürtler
“Dağ Türkleri” karda yürürken çıkardıkları seslerden dolayı “kart –kurt,
Kürt” denilmesi “Türk oldukları“
yönünde saçma teoriler vb vb. ırkçı, faşist kafatasçı politikalarla, Kürtler asimilasyon politikalarına tabi tutulmuştur.

8-) Ülkemizde Ulusal

Sorunun Çözümü Nedir?

- Kürt ulusal devrimi, Türkiye antioligarşik anti-emperyalist halk devriminin bir parçasıdır.
- Kürdistan’da ulusal baskıya son verme ve kendi kaderini özgürce belirleme,
yani Kürdistan ulusal devrimi, Türkiye’de gerçekleşecek anti-emperyalist,
anti-oligarşik halk devriminin parçasıdır.
- Anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrim, proletaryanın hegemonyası altında gerçekleşeceğinden, Türkiye’deki ulusal sorunu da çözecek, şovenizmin
ve milliyetçiliğin uluslar arasında tekrar düşmanlık tohumlarını ekmesine
izin vermeyecektir.
- Devrimci Halk İktidarı, ulusların
kaderlerini özgürce belirleme hakkı ilkesine göre, ulusal sorunu devrimci
bir çözüme ulaştıracaktır.
- Kürt ulusunun kendi kaderini serbestçe tayin hakkını (ayrılma hakkı da
dahil) güvence altına alacaktır.
- Devrimci Halk İktidarı, ulusal
azınlıkların (Araplar, Çerkezler, Gürcüler, Lazlar, Ermeniler, Rumlar vb.) bütün sosyal ve kültürel haklarını garanti
altına alacak ve kendi dil ve kültürlerini koruma ve geliştirmenin önünü açacak tedbirler alacaktır.

9-) Ulusların Bölünüp

Parçalanması,
Birbirlerine
Düşmanlaştırılması
Kime Hizmet Eder?

Marksist-Leninistler, ulusların tek tek
bağımsız devletlerini kurmalarından ziyade, ulusların, ayrılma hakkı saklı kalmak üzere, tek bir devlet çatısı altında birleşmelerinden yana olacaktır. Çünkü
ulusların ayrı ayrı küçük devletlere bö-
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lünmesi, ulusların emekçi sınıflarını
burjuva önyargıların tutsağı yapacağı,
halklar arasında güveni ve dayanışmayı sarsacağı gibi, onları emperyalizmin
karşısında da zayıf düşürür.
Ancak, Kürt ulusu, bağımsız bir devlet kurma hakkını kullanacak olursa,
Devrimci Halk İktidarı bunu, proletaryanın ve her iki ulusun çıkarlarına aykırı değilse ve emperyalizmi güçlendirmiyorsa, destekleyecektir.
Devrimci Halk İktidarı, ulusal sorunun devrimci çözümünü engelleyecek
karşı-devrimci faaliyetlere karşı olduğu
kadar, küçük-burjuva milliyetçiliğine
karşı da mücadele edecektir. Proletarya,
devrimdeki hegemonyasına ve gücüne
dayanarak, küçük-burjuvaziyi ulusal sorunun devrimci çözümü için ikna etmeye çalışacak ve milliyetçi önyargılarına
karşı savaşacaktır.

10-) Ülkemizde

Ulusların Kurtuluşu
Nasıl Gerçekleşecek?

Kürt ulusunun kendi kaderini tayin
hakkı, Kürt ve Türk halklarının ortaklaşa sürdüreceği anti-emperyalist, antioligarşik halk devriminden geçmektedir.
Bu anlamda, Türk ve Kürt halklarının,
sosyal ve ulusal kurtuluşunun, Kürt ulusunun kendi kaderini belirlemesinin,
Türk ve Kürt köylülerinin toprak sorununun çözümünün önündeki engel aynıdır; emperyalizm ve oligarşi!
Çok uluslu Türkiye’de, halklarımızın
kurtuluşu ortak örgütlenme ve mücadeleden geçecektir. Marksist-Leninistler
proletaryayı ulusal çitlerle bölen ayrı örgütlenmeyi kesinlikle reddederler. KürtTürk işçi ve emekçileri, aynı ekonomik
ve sosyal yapı içinde biraraya gelmişlerdir. Bu durumda ayrı örgütlenmeye gitmek, pratik olarak halkların mücadelesini
bölmek olduğu gibi sınıf düşüncesinin yıkılması ve burjuva milliyetçi önyargıların tutsağı olma sonucunu yaratacaktır.
Diğer yandan gerici merkezi otorite yıkılmadan, ulusun kendi kaderini
özgürce belirleme koşulları yaratılamaz.
Emperyalist çağda yalnızca proletarya,

halkların gerçek özgürlüğünü ve bütün
milliyetlerin işçilerinin birliği davasını savunmaktadır.
Çokuluslu devlet sınırları içinde
örgütlenme biçimi, tek bir parti örgütlenmesidir.
Ayrı örgütlenmekte; aynı devlet sınırları içinde yer alan ulus proleterlerinin
ulusal özelliklere göre örgütlenmesinde,
proletaryanın hiçbir çıkarı yoktur. Kürt
ulusunun kurtuluşunda olduğu gibi ulusları sorunları etrafında örgütleyerek, ortak düşmanlarına karşı savaştırarak ulusların kurtuluşu sağlanabilir.
Kürt ve Türk ulusları başta olmak üzere diğer azınlık milliyetler ve AleviSünni ve diğer inançlardan halklar ortak örgütlenme çatısı altında, bugünkü
düşmanları emperyalizme ve oligarşiye
karşı mücadele ile kurtuluşunu gerçekleştirebilirler. Bu kurtuluşunun adı da
Devrimci Halk İktidarıdır. Tüm halkların ortak mücadelesi ile kurulacak olan
Devrimci Halk İktidarı dışında kurtuluş
yoktur.

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Canı Cehenneme Uludere!!

Canı cehenneme rahat uyuyanın
Kapısını örtenin perdesini çekenin
Yüreği yalnız kendiyle dolu olanın
Duvarları ancak çarpınca görenin
Canı cehenneme başkasının
yangınıyla
Evini ısıtıp yemeğini pişirenin.

Bahçesine dek gelen alevleri
Şehrayin sanan aptalın
Canı cehenneme, camlarında
Parçalanmış cesetler uçarken
Bir iğdiş incelikle çiçekleri

sulayanın.
Mutfakla yatak odası arasında
Çarşılarla gövdesi bencillik hırsı
Yılgınlıkla yenilgisi arasında
Dünyayı tüketenin canı cehenneme.

Orda dağlar bir mezarlık
Bulutlar kan salkımı sular toprakta
düğüm
Orda evler oda oda kanarken
Burda yeşerenin canı cehenneme.

Ey bir halkın gözyaşıyla ruhunu
yıkayan kin
Ey zulümle yükselen başarı

Ölü sayısına endeksli maaş;

Uzun masallar ardında mağrur
Boynunda ölüm çanıyla oturan güç
Senin de senin de canın cehenneme
Ey sultan hamit tuğralı
korucu alayları
Kardeşi kardeşe kırdıran siyaset. . .

Bir gün elbet bir gün elbet
Örter üstünü bu ağır yanlışın
Sevgiyle, yalnızca sevgiyle işlenen
Bir dal incelik,bir simli gülüş
Bir kardeş mavi.
ŞÜKRÜ ERBAŞ
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Devrimci Öğretmenler ve
Sağlıkçılar Halkı Eğitmeli,
Halkı Tedavi Etmelidir!

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Öğretmen adayları, genelde öğrencileri eğitmek, hayata hazırlamak,
yeni yeni bilgiler öğretmek için bu
mesleğe atılırlar. İdealist, ilerici, devrimci öğretmenler için bu hedeflerin
gerçekleştirilmesi, faşist çarpık kapitalist düzen tarafından engellenir.
Kapitalizm koşullarında, mevcut müfredatla bu hedeflerin gerçekleşmesi
pek mümkün değildir.
Aynı şey ilerici-devrimci sağlıkçılar için de geçerlidir. Bozuk düzen,
paralı sağlık sistemi içerisinde; parasız
halk için sağlık ihtiyacının karşılanması, faşist-halk düşmanı iktidarların
varlığı koşullarında pek mümkün değildir. Halk için parasız, bilimsel
eğitim ve sağlık; ancak düzene karşı
mücadele ederek, halka giderek, halkın gücünü açığa çıkararak, en sonu
Devrimci Halk İktidarı koşullarında
mümkündür.
’96 yılı ve sonrası yıllarda, Gazi
Halk Meclisi Sağlık Komitesi’nin
halka ücretsiz sağlık taraması, yoksul
halk çocuklarını sünnet ettirmesi
halkı tedavi etmesi halk için sağlığa
verilen önem konusunda örnektir.
Dev-Genç’lilerin kurduğu Gönüllü
Eğitim Topluluğu’nda çalışan ilerici-devrimci üniversite öğrencileri,
Anadolu’nun dört bir yanında yoksul
halk çocuklarına parasız bilimsel eğitim vererek üniversiteyi kazanmalarını
sağlamışlardır. Halk Meclisleri’nde,
Dev-Genç’te örgütlü devrimciler halka gitmişler, halkı eğitmişler, tedavi
etmişlerdir. Tedavi etmeye de, eğitmeye de devam ediyorlar.

Devrimci Öğretmenler–
Sağlıkçılar,
Halkı Eğitmeli, Halkı
Tedavi Etmelidir!

Öğretmenlerin, sağlıkçıların özlük
haklarını savunmak; halka ekmek, ada-
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let, özgürlük getirmek
amacıyla kurulmuş olan
sendikalar, artık patron
sendikacılarının eline geçmiş, bitmiştir. Sendikalar
ekonomistleşmiş, emekçilerin özlük vd. haklarını
savunabilmekten çok uzak
noktaya düşmüşlerdir.
KESK, 1990 yılında,
devrimci memurların
BEMSEN, SAĞLIKSen ve KAMU-SEN’i
fiilen kurmalarıyla birlikte direnerek,
bedeller ödeyerek açtıkları yoldan
ilerleyen kamu emekçilerinin fiili
mücadelesiyle 1995 yılında kurulmuştur.
O günden bugüne KESK yönetimine çöreklenen reformistler ve Kürt
milliyetçileri, KESK yönetimini kendi
dar siyasal çıkarlarının aleti haline getirmiş ve kamu emekçilerinin hak ve
özgürlükleri mücadelesini bir kenara
koymuşlardır. Öyle ki, KESK bugün
“başta Kürt Sorunu” diye diye, sadece
AKP faşizmi ile uzlaşma siyasetinin
bir kürsüsü haline getirilmiş, kamu
emekçilerinin özlük hakları konusunda
olsun, faşist iktidar tarafından zulme
uğrayan kamu emekçilerini sahiplenme
konusunda olsun, halkın eğitim, sağlık
vd. konularda yaşadığı sorunlar konusunda olsun ciddiye alınır tek bir
girişimi bile yoktur.
Varsa yoksa “Kürt Sorunu”, “kadın sorunu”dur. Böyle diye diye toplu
sözleşme yapmak için gereken çoğunluğun, tüm sendikalar bazında
yitirilmesine sebep oldular.
KESK artık bir tabela sendikasıdır!
KESK’in kamu emekçileriyle bir
alakası kalmamıştır. KEC’li, iki kamu
emekçisi öğretmenin uğradıkları sürgün ve işten uzaklaştırma saldırısına
karşı direnişlerini sahiplenmeyen,
dahası “niye bu iki emekçiye sahip

çıkmıyorsunuz” diyen üyelerine disiplin soruşturması açabilen bir KESK
yönetimi, bırakalım tüzel kişilik olarak kendini inkar etmeyi, ahlaken
de vicdanen de çürümüş, faşist devletin istediği çizgiye getirilmiştir.
Bundan dolayıdır ki, kamu emekçileri
kendi sorunlarına – özlük hakları,
ücret ve diğer sosyal hakları vb. –
kendi öz örgütleri ile sahip çıkmak
ve çözmek zorundadırlar.
Kamu emekçileri, işyerlerinde farklı
sendikalara üye veya sendika üyesi
olmayan tüm kamu emekçilerini temsil
eden, bu meclislerde yer alan tüm
kamu emekçileri kendi kararlarına dayanarak geliştirecekleri mücadeleler
ile haklarını savunabilecek, haklarını
genişletebileceklerdir. Bu yüzden tek
çözüm emekçilerin öz örgütlenmeleri
olan işyeri meclisleridir.

Devrimci-İlerici
Öğretmenler-Sağlıkçılar,
Meclislerde Örgütlenip,
Gerçekleri Halka
Taşımak Zorundadır!

Gerçekten ücretsiz, bilimsel halk
için eğitim ve halk için sağlık sadece
sosyalizmde vardır.
Mesela öğretmenlerimiz sadece
sosyalizmde var olan politeknik eğitimi öğrencilerine anlatıyor mu?
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En genel anlamda “eğitim ve öğretimin iç içe yürütülmesine politeknik eğitim denir.
Politeknik eğitim; Sovyetler Birliği
başta olmak üzere Sosyalist İktidarların ve Devrimci Halk İktidarlarının
bulunduğu tüm ülkelerde başarıyla
uygulanmış; emekçilerin eğitiminde
ve gelişiminde büyük başarılar elde
edilmiştir. Çin, Arnavutluk, Bulgaristan, Yugoslavya vd. sosyalizmden
etkilenen küçük-burjuva diktatörlüğü
ile yönetilen ülkelerde uygulanan
politeknik eğitim, halen sosyalizmle
yönetilen Küba ve Kuzey Kore’de
uygulanmaya devam etmektedir.
Politeknik eğitim düşüncesinin
temeli Marx’ın şu sözleriyle özetlenebilir: “Eğitim denince üç şey anlıyoruz. “Birincisi: Zihinsel eğitim.
İkincisi: Bedensel eğitim, beden
eğitimi okullarında ve askeri talimlerle verilenler gibi.
Üçüncüsü: Bütün üretim süreçlerinin genel ilkelerini veren ve aynı
anda, çocuğa ve gence bütün çalışma
dallarındaki basit aletleri pratik olarak kullanmayı gösteren politeknik
öğrenim.”(Aktaran Artı-İvme, Sy:3,
Syf:71, Ocak-Şubat-Mart / 2007)
Mesela devrimci-ilerici öğretmenlerimiz politeknik eğitimi, başarılarını, öğrencilerine anlatıyor
mu? Bu elbette sadece okul sınırları
içerisinde olacak bir şey değil, mahallelerde yoksul halk çocuklarına
da anlatmak gerekir.
Politeknik eğitimi anlatmak sosyalizmi anlatmaktır. Cumhuriyet’in ilk
yıllarında kurulan Köy Enstitüleri ve
Öğretmen Okulları… Politeknik eğitim
felsefesinden etkilenilerek kurulmuştu.
Politeknik eğitimde bireyin zihinsel, bedensel ve estetik anlamda
tam bir gelişimi hedeflenir; yaşamla
ve üretimle iç içe bir eğitim verilir.
Bu yöntemle birlikte amaçlanan, ulaşılmak istenen sonuç; okul ve toplum
arasındaki biçimsel sınırları ortadan
kaldırarak eğitimi, yaşamın kendisi
yapmaktır.
Politeknik eğitim, öğrencilerin
birden fazla temel disiplinde teorik
ve pratik açıdan eğitilmesinin ötesinde, öğrencilere diyalektik materyalist bir düşünme yeteneğinin teori

Mahallelerde ücretsiz sağlık
taramaları, tedavi vd. hizmetleri
halka ulaştırmak, sağlıkçılarımızın boynunun borcudur. Halk
Meclisleri’nin sağlık komisyonlarında, sağlıkçılarımız gönüllü
olarak dünden daha fazla
çalışmalı, halk için sağlık
hedefini adım adım örgütleyerek
gerçekleştirmelidir.
Devrimci-ilerici, demokrat
öğretmenlerimizin ve sağlıkçılarımızın temel görevi; halka,
halk için parasız-bilimsel eğitim
ve sağlık hizmetini ulaştırmaktır.
Basitten karmaşığa doğru,
halkın dayanışma gücünü açığa
çıkararak, bu iki hizmet
yaygınlaşıp kitleselleştirilebilir.
ve pratiği yaşamın içinde yapıcı eleştirellikle birleştirme ve geliştirme
yönteminin, kolektivizm bilincinin
kazandırılması çabasıdır.
Sovyetler Birliği’nden Çin’e, Macaristan’dan, Polonya’ya, Nikaragua’dan Mozambik’e kadar pek çok
ülke, politeknik eğitim anlayışını uygulamış; ulusal devrimlerle sömürge
olmaktan kurtulan Ruanda, Angola
gibi ülkeler de sosyalizmden ve politeknik eğitimden, felsefesinden etkilenerek; kendi ülkelerinde eksikleri
olsa da politeknik eğitimi uygulamışlardır.
Sovyetler Birliği’nde devrimci
öğretmen, eğitmen Anton Semyonoviç Makarenko (1888 -1939), kurduğu Gorki Kolonisi ile politeknik
eğitimi hayata geçirmiş, “suç”lu görülen, “suça itilmiş” çocukları kolektif
bir bakış açısıyla eğiterek, topluma
kazandırmanın ustası olmuştur. Makarenko sosyalizmin çocuklara ve
gençlere bakışını yaptıklarıyla en iyi
şekilde göstermiştir. Makarenko, “Yaşam Yolu 1-2” ve “Kulelerde Bayraklar” adlı kitaplarında bu deneyimlerini anlatmıştır.
Öğretmenlerimiz, Öğretmen Meclisleri aracılığıyla, yoksul halk çocuklarına bu gerçekleri ulaştırmalıdır.
Sendikaların halk çocukları için yapacağı bir şey yoktur. Sendikalar, en

geri dayanışma örgütlerine, düzenin
kullandığı STÖ’lere dönüştürülmüştür. Aynı şey sağlık sendikaları
için de geçerlidir.
Sağlıkçılarımız da sosyalizmin
sağlık alanında geldiği boyutu halkımıza ulaşıp anlatmalıdır.
Mesela, Küba’da; doğumlarda
bebek ölüm oranı 10.000’de 6’nın
altına düşürülmüştür. Kanser gibi
gelişmiş emperyalist-kapitalist ülkelerde (ABD-İngiltere, Almanya,
Japonya vd. daki) ulaşılamayan tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.
Küba gibi sosyalizmle yönetilen
ülkelerde halktan hiçbir insan, yeni
sömürge ülkelerde olduğu gibi, tedavisizlikten ölmüyor.
Sağlıkçılarımız kendi Sağlık
Meclisleri aracılığıyla bu gerçekleri halkımıza anlatmalıdır.
Mahallelerde ücretsiz sağlık taramaları, tedavi vd. hizmetleri halka
ulaştırmak, sağlıkçılarımızın boynunun borcudur. Halk Meclisleri’nin
sağlık komisyonlarında, sağlıkçılarımız gönüllü olarak dünden daha
fazla çalışmalı, halk için sağlık hedefini adım adım örgütleyerek gerçekleştirmelidir.
Devrimci–ilerici, demokrat öğretmenlerimizin ve sağlıkçılarımızın temel görevi; halka, halk için
parasız-bilimsel eğitim ve sağlık
hizmetini ulaştırmaktır.
Basitten karmaşığa doğru, halkın
dayanışma gücünü açığa çıkararak
bu iki hizmet yaygınlaşıp kitleselleştirilebilir.
Öğretmen Meclisleri ve Sağlık
Meclisleri, sendikaların hiçbir zaman layıkıyla üstlenemediği bu
görevi yerine getirmelidir…
KEC’li emekçiler, meclisleri aracılığıyla Devrimci Halk İktidarı’na
giden yolun kilometre taşlarını kendi
alanları özgününde yerleştirmeli,
halkı eğiterek devrimin örgütlenmesine çalışmalıdır.
Alternatif eğitim ve sağlık kurumları kavratılmalı, halk eğitimi
ve halkın sağlığı, devrimin bu iki
temel ayağının temelleri, adım
adım bugünlerden yaratılmalıdır.
Unutmayalım, en uzun yürüyüşler
küçük adımlarla başlar.
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Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015
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Tüm Mühendislere Çağrımızdır: Halkın Katledilmesine Hizmet Eden Hiçbir Projede
Çalışmayın! Halk Düşmanlarının Suçuna Ortak Olma Onursuzluğuyla Yaşamayın!

TAYYİP’E “AŞIK”, HALKA“DÜŞMAN”

OLANLARIN MÜHENDİSİ

OLMAYALIM!

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 5 köyü
kapsayan, tarım ve orman alanlarının
da içinde bulunduğu 222 hektar büyüklüğündeki arazi, Nisan 2015’te Bakanlar Kurulu kararıyla “Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi” ilan edildi.
Bu kararın ardından Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Ethem Sancak’a ait
BMC Otomotiv Şirketi'nin başvurusunu
kabul ederek, arazinin BMC’ye özel
“Münferit Endüstri Bölgesi” ilan edilmesi
için harekete geçti.[1]
Bu haber biraz derinlemesine incelendiğinde ise ortaya kimler, ne için ve
hangi bağlantılarla bu araziyi aldıkları
bilgisi daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor.

Kim Bu Ethem Sancak?

Kim bu Ethem Sancak sorusuna verilebilecek en yerinde cevap; hırsız,
katil Tayyip Erdoğan için, "Ona; anam,
babam, eşim çocuklarım feda olsun"
ifadelerini kullanabilen yalakanın birisi
olacaktır.
Üstelik bu yalakalık sadece çocuklarını, ana-babasını, eşini feda etmeyle
de sınırlı kalmıyor.
“Siirt seçimleri vesilesiyle Siirt’ten
başbakan çıksın diye, dürüstlüğünü,
yiğitliğini gördüm, gördükçe de aşık
oldum. Tanıdıktan sonra gördüm ki,
böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında
olabiliyor.”[2] diyecek kadar da kendini
kaptıran, o seviyede de getirisini alan
tam bir kapı kulu...

Halka Saldırı için; TOMA,
Akrep, Kirpi Üretilecek…

Ormanların tarım arazilerinin olduğu
5 köyü kapsayan alanda, halka daha
fazla saldırabilmek için yeni araçlar
üretecekler.
Halkın onurlu evlatlarının kanlarını
akıtacakları; yoksul mahalleleri, meydanları gaza boğacakları makinalar yapacaklar.
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Bunların yanında bir de binlerce
ağacı, tarım arazilerini ve Türkiye’de
sadece 3 yerde bulunan longoz* ormanlarını yok edecekler.

Halka Saldırı Fabrikası,
TMMOB’un Gözünde
“Sanayileşme Hamlesi”!

Saldırı sadece ormanlarımıza veya
sadece Sakarya’ya değil tüm halkımıza
dönük iken TMMOB Yönetim Kurulu
üyesi Cemalettin Küçük “Acarlar Gölü
ve longoz ormanlarını yakınında kurulmak
istenen endüstri yapı ve tesisler bu alanların ekolojisini yok edecek. Biz sanayileşmeye değil; yanlış yerde, yanlış koşullarda sanayileşmeye karşıyız”[3] diyebiliyor. Yani Sakarya’nın longozlarında
değil de Konya’nın kurak düzlüklerinde
olsa sorun yok. AKP halka saldırıda kullanacağı su götürmeyen kitle imha silahlarını üreteceği fabrika açısından tek
sorun, yeri. TMMOB bunu sanayileşme
hamlesi olarak görebiliyor ve tek sorunu,
katliam fabrikasının yerinde buluyor.
TMMOB’un sanayileşmeden, çevrecilikten, halkın yanında olmaktan anladığı
bu olmamalıdır, bu açıklamalar kesinlikle
kabul edilemez.

Biz Bu Saldırının
Büyüklüğünü Görüyoruz ve
Kabul Etmiyoruz...

Yıllardır her türlü ormanlık alanı, vatanın her bir damla suyunu, enerji ihtiyacı
yalanlarıyla talana açan AKP, bu sefer
de ormanları; TOMA, akrep fabrikaları
için peşkeş çekmeye başladı. Üstelik
artık bu peşkeşi çekerken üstünü örtmeye
gizlemeye bile gerek duymayacak kadar
pervasızlaştı. Seçim oyunu ardından halka
saldırılarına hız verecek olan faşist AKP
iktidarı, halka saldırı için kullanacağı
araçların yenilerine ihtiyaç duyuyor.
Bunun için de her türlü palazladığı yalakalarını kullanıyor.
Faşizm hiçbir zaman halkı, halkın

sağlığını, akciğeri ormanlarını korumayı
düşünmez. Onun tek isteği daha uzun
süre kesesini doldurabileceği iktidarını
uzatmaktır. AKP’nin; BMC şirketi ve
yalakası Ethem Sancak’la kurdurmaya
çalıştığı TOMA ve Akrep fabrikası da
buna hizmet edecektir. Halkın her demokratik eylemine, basın açıklamasına;
gaz bombalarıyla TOMA’larıyla, akrepleriyle saldıran AKP, tabiki de bu
araçların yenilerini yaratmak isteyecektir.
Bu fabrikaların ardından, gaz bombası
fabrikaları da gelecektir. Halka saldırıda
faşizm sınır tanımadı, bundan sonra da
tanımayacaktır.
Bizler bu saldırıyı görüyoruz. Bu talan
ne sadece ormanlarla sınırlıdır, ne de
TOMA fabrikası yapılıyor denecek kadar
basittir. Bu saldırı; ormanıyla, suyuyla,
demokratik haklarıyla, kanıyla, canıyla
tüm halkadır, vatanımızadır. 35 milyon
metrekarelik toprağımızı savaş üsleriyle
işgal eden, her türlü yer altı-yer üstü
kaynaklarımızı yağmalayan emperyalistler
ve işbirlikçilerinin halka karşı yürüttüğü
savaşın devamıdır.
Tüm mühendislere çağrımızdır: Halka
karşı savaşın büyütüldüğü, halkın katledilmesine hizmet eden hiçbir projede çalışmayın! Halk düşmanlarının suçuna
ortak olma onursuzluğuyla yaşamayın!
Çocuklarımızın beynini sokağa akıtan
silahların, cesetlerin arkasına bağlanıp
sürüklendiği akreplerin ve tüm katliam
araçlarının sizin elinizden çıkması onursuzluğuna asla izin vermeyin!
* Longoz: Denize doğru akan derelerin getirdiği
kumların birikerek dere ağzını kapatmasıyla oluşan
özel bir ekosistem olarak tanımlanıyor. Türkiye’de
İğneada (Kırklareli), Acarlar (Sakarya) ve Sarıkum’da
(Sinop) bulunuyor.
Kaynakça:
1.http://www.yapi.com.tr/haberler/longoz-ormanina-toma-ve-akrep-fabrikasi_137779.html
2-http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/277577/_Erdogan_i_gordukce_asik_oldum__boyle_bir_ilahi_ask_iki_erkek_arasinda_olabiliyor_.html
3.http://www.birgun.net/haber-detay/longozormanina-toma-fabrikasi-93703.html
4.http://www.diken.com.tr/yer-mi-kalmadisems-ethemin-tomalari-longoz-ormaninda-uretilecek/
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

BERKİN ELVAN,
GÜNAY ÖZARSLAN VE
DİLEK DOĞAN ADALET BEKLİYOR!

ADALETİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ!

Bugün 15 Kasım. Berkin vurulalı tam 883 gün oldu. 15 yaşında 16
kiloda şehit düşeli 615 gün oldu.
Mevsimlerdir adalet istiyoruz.
Bu 883 günün hepsi adalet istemekle geçti. Her türlü yol ve yöntemle
adalet istemeye devam ediyoruz.
Adalet istediğimiz için yapmadıklarını bırakmadılar bize. Yerlerde
sürüklendik, gözaltına alındık.
Sadece pankart astığımız için bile
tutuklandık, işkence gördük, kaşımızı, gözümüzü yardılar.
Katiller belli. Emri ben verdim
diyen katil, kaçak sarayında oturuyor, meydanlarda Berkin'in annesini
yuhalatıyor. Tetikçilik yapan polisler halka gaz sıkmaya, işkence yapmaya, yeni katliamlar yapmaya
devam ediyor. Katilleri yargılamayan hakimler, savcılar; sözde "adalet saraylarında" yeni katliamların
üzerini örtmeye, katilleri aklamaya
devam ediyor.
Günay Özarslan... "Size teslim
olmayacağım" dedi ve kaldığı evde
polis tarafından infaz edildi. 15 kurşunla katlettiler Günay ablamızı.
Eve baskına gelen polisleri, kurşunların hangi silahtan çıktığını biliyor
devlet.
Ve en son Dilek Doğan. Gece
yarısı evlerine baskına gelen polis-

lere direndiği, galoş giyin dediği
için katlettiler. Katil başta
"Karadayı" lakaplı Ali Erşan olmak
üzere baskına gelen polislerdir.

Dev-Genç’liler,
Liseli Dev-Genç’liler!

Berkin 883 gündür adalet bekliyor. Günay Özarslan, Dilek Doğan
adalet bekliyor. Halkımız adalet
bekliyor. Soracak hesabımız bitmedi. Faşizmden soracak hesabımız
artıyor. Hesabı biz soracağız.
Hesabı bizden başka soracak kimse
yok. Düzenle uzlaşanlar bırakalım
hesap sormayı, kendi şehitlerini
düzenle uzlaşmada pazarlık konusu
haline getiriyorlar.
Biz Berkin’in, Berkin’in hesabını
soran Şafaklar’ın, Bahtiyarlar’ın,
Elifler’in yoldaşıyız. Şehitlerimize
sözümüzdür, adaleti biz sağlayacağız.
Katil AKP iktidarının yönetememe krizini aşmak için katletmekten,
faşizmi büyütmekten, baskıyı ve
şiddeti artırmaktan başka yolu yoktur. Faşizm bizim kanımızı dökerek
ayakta kalabilir.
O zaman biz de faşizmden döktüğü kanın hesabını sorarak, mücadelemizi büyüterek ayakta kalacağız. AKP'nin bize dayattığı adaletsizliği
kabul
etmeyeceğiz.

Adaletsizliği kabul etmek, yeni katliamlara ortak olmaktır. "Gelin bizi
de katledin" demektir.
Şehitlerimizin hesabını örgütlenerek soramalıyız. Berkin'i duymayan kalmadı. Katil Erdoğan
"Yatıyorlar kalkıyorlar Berkin
diyorlar" diyerek korkusunu dile
getirmişti. Şimdi de okullarımızda
Dilek Doğan ve Günay Özarslan'ı
da duymayan kalmamalı. Düşmanı
yoldaşlarımızı katlettiğine pişman
etmeliyiz. Bunun için adaletsizliği,
faşizmin katliamlarını teşhir edeceğiz. Adaletsizliğe karşı adalet
mücadelesini
örgütleyeceğiz.
Berkin için, Günay için, Dilek için
adalet isteyeceğiz.
Buna kafa yormalıyız. Nasıl
hesap soracağız, bulunduğumuz
okulda gençliğe nasıl ulaşacak ve
örgütleyeceğiz, gençliği "adalet
istiyoruz" kampanyasına nasıl katacağız... Bunlara yoğunlaşmalı ve
yol yöntem bulmalıyız.
Okullarımızda örgütlediğimiz
her kişiyi, ulaştığımız her öğrenciyi
faşizme karşı vurduğumuz bir tokat
olarak görelim. Şöyle düşünelim;
"Dilek için, Berkin için bugün okulumda şu işi örgütleyeceğim",
"Faşizmden hesap sormak için
bugün şu kadar kişiye Günay ablayı, Dilek Doğan'ı anlatacağım",
"Berkin'in katillerinin bulunması
için şu kadar dergi dağıtacağım"
vb..
Şehitlerimizin gözleri bizim üzerimizde. Hesabının sorulmasını istiyorlar. Tekrar edelim, hesabı bizden
başka soracak kimse yok. O zaman
tüm duygularımız, düşüncelerimiz,
emeğimiz hesap sormaya yönelmelidir.

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

İzliyoruz, Eğleniyoruz, Gelişiyoruz

Samsun Dev-Genç’liler, 4 Kasım’da “Boykot” adlı filmin gösterimini yaptı. Aynı zamanda Dev-Genç’liler 6 Kasım’da YÖK’ün neden boykot edildiğini, Dev-Genç’in geçmiş zamanlarında yaptığı boykotları anlatan ve 6 Kasım’da
nasıl bir boykot yapılacağı ile ilgili toplantı yaptı. Yapılan çalışmaya 5 kişi katıldı.

Hatay: 1 Kasım’da Samandağ Umut Veren Asi Gazetesi bürosunda 1 Kasım seçimleri üzerine sohbet edilerek boykot tavrı üzerine konuşuldu. Ardından “V For Vendetta” filmi izlendi. Film sonrası film üzerine sohbet edilerek program bitirildi.

HALKIMIZI, ŞEHİTLERİMİZİ ADALETSİZ BIRAKMAYACAĞIZ!
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Liseliyiz Biz

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

Çöpe Atılan Her Cv,
Öğrenci Gençliğin Geleceği ve Hayalleridir!

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Aileler ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar adeta dişinden tırnağından arttırarak çocuklarını okutup bir iş sahibi olmaları ve geleceklerini kurtarmaları için çabalar dururlar.
Ülkemizin dört bir yanında açılan
özel ve devlet üniversitelerinin sayıları sürekli artarken bu “üniversite” görünümlü ticari işletmeler işsizler ordusuna her
yıl düzenli diplomalı işsiz kazandırmaktadırlar. DİSKAR’ın araştırmasına göre işsizlikteki toplam artışın yüzde 53’ü yüksek öğretim mezunu işsizlerin sayısındaki
artıştan kaynaklanıyor. Yüksek öğretim
mezunu resmi işsiz sayısı 648 bin kişi, 170
bin üniversite mezunu yeni işsizler ordusuna katıldı.
Diplomalı işsizlere bu düzen bir iş imkanı yaratmadığı gibi üstüne birde ataması
yapılmayan 350 bin öğretmen örneğinde
olduğu gibi onlara hakaret etmekte “Eminönü caminin önündeki yem bekleyen güvercinlere” benzetmektedir.
Bunun sonucudur ki diplomalı işsizler yıllarca okudukları bölümlerle ilgili
olarak bir iş bulamadıklarından garsonluk vb. işler yapmaktadırlar. Veya intihar
yolunu tercih etmektedirler.
Hal buyken tekelci burjuvaların
CEO’ları kalifiye eleman yetiştirmediği
gerekçesiyle eğitim sistemini eleştirmektedirler. Kendi kurdukları düzenden
rahatsız olan egemen tipleri de çarpık kapitalizmin ürünü oluyor.
Azerbaycan petrol şirketi Sucar’ın
Türkiye CEO’su Kenan Yavuz “gelen
CV’leri çöpe atıyorum” demektedir. Kenan Yavuz, açıklamalarıyla görünürde
YÖK’ü eleştirirken YÖK’ün kendi çıkarlarına göre yeniden dizayn edilmesini istemektedir.

Egemenler Ucuz
Sömürebilecekleri,
Kalifiye Eleman Yetiştirecek
Eğitim Veren
Okullar İstiyorlar

“Sanayici olarak bir gün bile YÖK biz-
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lere sormuyor istihdama dair ihtiyaçlarınız nelerdir diye”
Kenan Yavuz YÖK’ün kendi ihtiyaçlarına dönük kalifiye eleman yetiştiren bölümler açmamasından şikayetçi ve devamında “meslek yüksek okulları ve teknik meslek eğitimi teşvik edilmeli, teknik olmayan
yüksek okullar kapatılmalı” demektedir. (a.g.y)
Kenan Yavuz eğitimli, işi bilen
işçi istiyor. Üniversitelerin Kenan Yavuzlara eğitimli işçi üreten yerler olmasını istiyor.
Herkesin ille de üniversite mezunu olmasına gerek yok diyor. Halk
çocukları üniversite okuyup da ne yapacak? Kenan Yavuzların nitelikli iş
gücünü kimler oluşturacak? Bir de
utanmadan iş başvurusu yapan üniversite mezunlarının CV’lerini çöpe
attığını söylüyor Kenan Yavuz! Çöpe
attığı o insanın ve ailesinin geleceğe
dair umutları ve hayalleridir. Kendilerinin yarattığı hayal dünyasını yine
kendileri çöpe atıyor, gençlerimizle,
aileleriyle alay ediyorlar!
YÖK kuruluşundan itibaren Kenan Yavuzların hizmetindedir. Öğrenci gençliği apolitikleştirmek zapturapt altına alma görevini yürütmektedir. YÖK’de yapılacak düzenlemelerle gençliğe yeni iş imkanları sağlanmayacaktır. Gençliğin geleceğe dair hayallerini en fazla filanca
şirkete kalifiye eleman olmakla sınırlamak istiyorlar.
Kenan Yavuz üniversitelerin mevcut durumlarıyla hem öğrenci gençliğin hem de ailelerinin hayallerini
sömürdüğünü söylemektedir. Yaptığı öneri ile kötünün iyisini öğrenci
gençliğin ve ailelerinin seçmesini istemektedir.
Kenan Yavuzlar için gençliğin
üniversite bitirip bitirmemesi işsiz olması önemli değildir. Kendi çocukları yurtdışında özel üniversitelerde
okuduktan sonra kendi işlerinde ça-
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Üniversiteler işsiz yaratan bacasız fabrika gibi tekellere,
devlete kar getiren bir sektöre dönüşmüştür.
Buna dur diyecek, yine gençliğin kendisidir. Ve bunun
için gençliğin örgütlenmekten başka kurtuluşu yoktur.
Gençlik, öğrenci meclislerinde örgütlenmelidir. Öğrenci
meclisleri gençliğin söz, karar haklarını kullandıkları meşru örgütlenmelerdir.
Öğrenci Meclislerinde örgütlenip bu asalak ve sömürücü düzene karşı mücadele edelim.
Geleceğimizi CV’lere bağlayan bu köhnemiş, bizleri
köleleri haline getirmeye çalışan bu düzeni yıkalım.
Bağımsız, demokratik ve sosyalist Türkiye’de ne
CV’lere ne de geleceğimizi kendi çıkarları için belirleyen
tekellere yer olmayacak!

lışmaktadır nasıl olsa. Okumak, geleceğe dair hayaller kurmak sadece onların ve çocuklarının hakkı değildir ve böyle bir hakları yoktur. Halkın çocukları da üniversite bitirmelidir. Bitirdiği bölümlerde iş imkânına sahip olma hakları vardır. Fakat burjuvazi tüm bunları gençliğin elinden
almaktadır.
Kenan Yavuz üniversite mezunlarına kapısının kapalı olduğunu söylüyor. Neden? YÖK, üniversiteler kalifiye eleman yetiştirmiyormuş (!) Kenan Yavuz gibi asalak,
kan emiciler halkın çocuklarının geleceği üzerinde söz hakkına sahip değildirler. Milyonlarca üniversiteli işsizin sorumlularından biridir.
Kenan Yavuz hizmet ettiği tekelin çıkarları için
YÖK’ü eleştirmekte ve yeniden kendi istedikleri gibi yapılandırılmasını istemektedir. Halkın çıkarlarına parmaklarını bile kıpırdatmazlar.
Ülkemizdeki eğitim sistemi çürümüş ve kokuşmuştur.

*CV (Circulum Virtae) Burjuvazinin kendine uydurduğu bir kavram. Mesleki ve eğitimsel yaşam öyküsü anlamında kullanılan, iş başvurularındaki özgeçmiş bilgileri.

Açıklama No: 7
Uğur Kaymaz ve Berkin Elvan İçin Adalet İsteminin
Düzen Yasalarındaki Karşılığı 5 Yıl Hapis Cezası! Şanlıurfa’da 10 Halk Cepheli Berkin ve Uğur İçin Adalet İstediler. 7.5 Yıl Hapis Cezası İstemiyle Yargılanıyorlar.
Uğur Kaymaz 12 yaşında 13 kurşunla katledildi. Berkin
Elvan polisin attığı gaz fişeğiyle kafasından vuruldu ve
hastanede şehit düştü. Uğur’u da Berkin’i de vuranlar
AKP’nin polisleridir. Dönemin Başbakanı Erdoğan bizzat katilleri korudu. “Talimatı ben verdim” dedi. “Kadın
da olsa, çocuk da olsa gereği yapılacaktır” dedi. Polis de
gereğini yaptı!
AKP’nin destan yazan polisleri iki çocuğu katletti. Katiller bellidir. Uğur’un katillerinin göstermelik yargılandığı mahkeme “güvenlik” gerekçesiyle sürüldü. Berkin’i
katleden polislerin kimlikleri belli olduğu halde soruşturmada bir adım atılmış değil. Berkin katledileli neredeyse 900 gün geçmiş olmasına rağmen katilleri açıklanmadı. Fotoğrafları belli olan, tespit edilmiş olan 4 polisin kimliğini bulmak bu kadar mı zor?
AKP kendisine muhalif eden generalleri, bürokratları, gazetecileri tutuklayıp gazete ve televizyonlara el koyarken fotoğrafları belli olan 4 polisin kimliğinin tespit
edilememiş olması ancak polislerin korunmasıyla açıklanabilir. Nitekim AKP göstermelik demokrasicilik oyununu bile bırakmıştır.
Halkı açıktan tehdit etmeye başlamıştır. “Beyaz Toros” tehdidi dil sürçmesi değildir. Dilek Doğan’ın katledilip katili polisin serbest bırakılması halka yönelik
tehditlerin açıktan hayata geçirilmesidir. AKP kontrolünde

olan resmi ve fiili güçlerle halka saldırısını büyütecektir. Bunun için hak arayan herkese saldırıyor. Çünkü artık yönetemiyor. 13 yıllık iktidarlarında halka verdikleri hiçbir şey yoktur. Yalan ve demagojiyle bir süre halkı
kandırmışlardır. Şimdi yalan dahi söyleyemiyorlar. Bu nedenle saldırılarını arttırdılar.
AKP polise katletme özgürlüğü tanımıştır. Uğur
Kaymaz katlediliyor adalet yok. Berkin Elvan katlediliyor adalet yok. Ama adalet isteyenlere karşı düzen tüm
güçleriyle harekete geçiyor. Uğur ve Berkin için adalet
istemlerini basın açıklamasıyla dile getiren Halk Cepheliler
polis tarafından işkenceyle gözaltına alındılar. Şimdi 10
Halk Cepheli 7,5 yıla kadar hapis tehdidiyle yargılanıyorlar. Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/286
esas sayılı dosyasında başlayan yargılamanın duruşması 25.01.2016 tarihinde yapılacak. Mahkeme ceza verirse Uğur ve Berkin’in katilleri cezalandırılmamışken
adalet isteyenler cezalandırılmış olacak. Yani katletmek
serbest, adalet istemek suç! Ama halk adaletsiz yaşayamaz. Uğur ve Berkin için, katledilen tüm insanlarımız için
adalet istemeye devam edeceğiz!
Haksız cezalarla halkların adalet isteği bastırılamaz.
Tarih bunu defalarca kanıtlamıştır.
AMED HALKIN HUKUK BÜROSU
Muradiye Mah. Gürsel Cad.
Kaynarca Apt. No:51/5
BAĞLAR / DİYARBAKIR
Tel: 0.412.235 99 49
avukatbehic@gmail.com

Amed Halkın Hukuk
Bürosu Açıklama
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Oya Baydak’ı Linç Ettiren

Kadınların Hakkını Savunamaz!
Arzu Çerkezoğlu

Devrimci İşçi Hareketi, Arzu
Çerkezoğlu’nun mobinge uğrayan
kadınları direnişe çağırmasıyla ilgili 8
Haziran’da bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “DİSK önünde direnen
işçiyi linç ettiren ve fuhuş yuvasının
içinde bırakan, DİSK Binası’nın kapısını direnen işçiye kapatan Arzu
Çerkezoğlu kadın işçileri savunamaz.
Oya Baydak bir kadındır. DİSK önünde
Genel-İş sendikasından haksız yere
işten atıldığı için direnmektedir.
Kendinize güldürmeyin, kapınızın
önünde devrimcileri ve direnen kadın
işçi Oya Baydak’ı linç ettirirken, başka
kadınları mobinge uğruyor diye örgütlenmeye çağırıyorsunuz. Aşağıdaki
habere inanmayın, Arzu Çerkezoğlu
kadın işçileri sahiplenemez. Özgür
Gündem gazetesinin 26 Ekim 2015
tarihli
bir
haberinde
Arzu
Çerkezoğlu’nun bir açıklaması dikkat
çekicidir. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne bağlı
Göztepe Semiha Şakir Çocuk yuvasında
çalışan ve devlet büyüklerine hakaret
ettiği gerekçesi ile ilgili baskılara uğrayan 5 taşeron işçi için örgütlenme çağrısı yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu
Çerkezoğlu DİSK önünde işi, ekmeği ve
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onuru için direnen Oya Baydak’ı linç
ettiren bir “kadın” sendikacıdır. Adama
gülerler, kapındaki direnen işçi kadın
değil mi diye...” denildi.

Zafere Kadar Direnmeye
Patron Sendikacılığını
Teşhir Etmeye
Devam Edeceğiz!

Direnen DİSK/Genel-İş işçisi Oya
Baydak ve ona destek veren Devrimci
İşçi Hareketi yapılan haksızlığa ve
Patron sendikacılığına karşı adalet taleplerini 7 Kasım’da yaptıkları yürüyüşle
halka anlattı ve patron sendikacılığını
teşhir etti. Direnen işçi Oya Baydak ve
11 DİH’li işçi saat 16.00’da üzerlerine
giydikleri direniş ve linç ile ilgili fotoğraf ve “Oya Baydak İşe Geri Alınsın”
yazılı dövizler ile Şişli/Mecidiyeköy
metrobüs durağından yürüyüşe geçti.
Şişli Camisi önüne gelene kadar “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Linçilerden
Hesap Soracağız”, “Kahrolsun Patron
Sendikacıları”, “Oya Baydak Yalnız
Değildir”, “Oya Baydak İşe Geri
Alınsın” ve buna benzer sloganlar atıldı.
Yoldan geçenlerin ilgisini çeken direnen
işçi Oya Baydak ve DİH’li işçiler birçok

kez alkışlandı ve fotoğrafları çekildi.
Şişli Camii önüne gelindiğinde ise kısa
bir açıklama okundu. Açıklamada: “Oya
Baydak’ın 124 gün önce işten atıldı
buda yetmezmiş gibi işçilerin bir günlük
yevmiyesini dört yıldızlı lüks otellerde
harcayan DİSK/Genel-İş yönetimi
Ankara’dan, Mersin’den, İzmir’den otobüslerle adam taşıdı ve direnen işçi ile
devrimcileri linç ettirdi. Patron sendikacılarından hesap soracağız. Patron sendikacılarını tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Biz kazanacağız Oya Baydak kazanacak” denildi. Daha sonra yürüyüş
Disk Genel Merkezi önünde bitirildi.

Yürüyen Sergi
Caddeleri Adımlıyor!

Oya Baydak direnişinin 128. gününde, 10 Kasım’da Şişli Cevahir AVM
önünde imza masası açtı. Masa çalışmasında 85 imza toplandı. Yapılan ajitasyonlarla halk imza atmaya çağrılırken insanlar adaletsizliğe ve patron sendikacılarına tepkiliydiler. Masaya gelen
genç bir kız imza attıktan sonra atmak
istemeyen arkadaşına “imza atmazsan
senden ayrılırım” diyerek Oya
Baydak’ın işe geri alınma talebini sahiplenirken, yaşlı bir teyze imza attıktan
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ODTÜ’de İşçi
Meclisi Toplantısı
Yapıldı!

Direnen Sivas Demir Çelik İşçisinin Yanındayız!

Sivas Demir Çelik İşçilerinin Öfkesi Katil

Polisin Barikatını Başına Yıktı!

Sivas Demir Çelik işçileri 10 Kasım’da Sivas Kent Meydanı’nda yaptıkları
yürüyüşle 4 aydır maaşlarını vermeyen patrona karşı öfkelerini ifade ettiler.
Geçen yıl da aynı şekilde 9 ay boyunca 650 işçinin çalıştığı fabrikada işçilere
maaşları ödenmemiş ve işçilerin yine yaptıkları yürüyüş sonrasında maaşları
ödenmiştir. Patronların bu ülkede canı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin işçiyi işten atma özgürlüğü varken, işten atılan işçinin hakkını arama, işini
geri isteme hakkı yoktur. Bu bizzat devletin çıkardığı yasalarla yasaklanmış ve
suç sayılmıştır. Bu, ülkemizde adaletsizliğin yasallaşmış halidir. Bunun adı
Faşizm’dir. Tüm bu baskılara rağmen Sivas Demir Çelik işçisi işi, ekmeği için
direnişe geçmiş ve hakkını aramaktadır. İşçilerin yaşadığı adaletsizlik o kadar
büyüktür ki Sivas Demir Çelik işçisinin bu öfkesi, katil polisin barikatını yerle
bir edip aşmıştır. 9 ay maaşını alamadan yaşam mücadelesi vermek ne demektir? Evine ekmek götürememek, çocuğunun cebine harçlık koyamamak, kirasını ödeyemediği için evden çıkarılmak ne demektir? Bunu bu ülkede en iyi
işçiler bilir. Ve de bu nedenle işçinin nerede nasıl yürüyeceğine de en iyi işçiler
karar verir. 10 Kasım’da Sivas’ta yaşanan da budur. Sivas Demir Çelik işçisinin yaşadığı sorunu, milyarlarca lira maaş alan milletvekilleri ya da her gün
yeni katliam kararları alan bakanlar çözebilir mi? Hayır, yüz bin kere hayır!
Bu sorunu ancak yine Sivas Demir Çelik işçisinin kendisi dişe diş bir mücadeleyle çözecektir. Sivas Demir Çelik işçisine katil polisin barikatını yerle bir
ettiren öfke gücünü, işçinin yüzyıllardan bugüne gelen tarihsel ve siyasal haklılığından almaktadır. Dün Rize Çayeli işçileri, bugün Sivas Demir Çelik işçisi
uğradıkları haksızlıklar aynı, emeğini çalanlar aynı. Öyleyse nerede olursa
olsun işçinin kaderini belirleyecek olan güç de aynı olacaktır. Direnmek ve
mücadele etmek. Bugün ülkede hak gasplarına uğrayan işçilerin hakkını
almak için başka yolu yoktur. Türkan Albayrak, Cansel Malatyalı, Darkmen
işçisi, Kazova işçisi, Senapa Stampa işçisi, Salih Savaş, Doluca işçisi, Nefa
İşçisi Erkan Munar ve son olarak da Sarıyer Belediye işçisi Zülfikar Doğan
nasıl kazandıysa, Sivas Demir Çelik işçisi de ödenmeyen maaşını ve haklarını
aynı yolla kazanacaktır. Biz Devrimci İşçi Hareketi olarak, tüm direnen işçilerin yanında olduğumuz gibi Direnen Sivas Demir Çelik işçisinin de yanında
olduğumuzu buradan duyuruyoruz.
Zafer Direnen Emekçinin Olacak!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Devrimci İşçi Hareketi
11 Kasım 2015

Ankara’da ODTÜ’de çalışan taşeron işçilerinin oluşturduğu Emekçi Meclisi 4
Kasım’da, üyesi oldukları Genel-İş sendikası
2. No’lu Şube ile işveren şirket TEMSER ve
ON-İŞ firması adına, Kamu İşverenleri
Sendikasının yürütmüş olduğu toplu sözleşme sürecini değerlendirdikleri bir toplantı
yaptı. Her hafta yaptıkları olağan toplantılarında bu hafta üyesi oldukları sendikaları ile
Kamu İşverenleri Sendikası arasında yaşanan
süreci meclis toplantısında değerlendirdi.
Toplantıya yaklaşık 45 işçi katıldı. Toplantıda
grev de dahil hakem heyeti değerlendirildi.

Atama Hakkımızı
İstiyoruz Alacağız!

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi
Gazi Şair Abay Lisesi önünde “Sınavsız,
Kurasız Atamasız Çalışma Hakkımızı İstiyoruz
Alacağız” talebiyle imza masası açtı. Masa
1,5 saat açık kaldı.
Berat Ertaş Öğretmen Olma Hakkını Kazandı ama Milli Eğitim Göreve Başlatmıyor!

Berat Ertaş Derhal
Görevine Başlatılmalı!
Adalet İstiyoruz!

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

2003 yılında Fen Bilgisi Öğretmeni olarak
mezun olan Berat ERTAŞ; 2005 yılında tutuklandı ve hüküm aldı. Ancak açtığı dava sonucu
memuriyet hakkını yeniden kazandı ve KPSS’ye
girdi. Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi’nin bir süredir koşulsuz atama istiyoruz talebiyle açtığı masalarla düzenlediği eylemlerle
hakkını arayan öğretmen Berat Ertaş, Tunceli
Ovacık’a atandı. Ancak hükümlü olduğu gerekçesiyle önce Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü sonra da MEB’ nın verdiği kararla
okulda kadrolu olarak çalışamayacağına karar
verilerek hakkı gasp edildi.Berat Ertaş bu
keyfi kararı kabul etmeyerek 24 Kasım’da Ankara’da, MEB önünde eylem yapmaya karar
verdi. Bununla ilgili Taksim Galatasaray Lisesi
önünde Kamu Emekçileri Cephesi’nin de desteğiyle imza masası açarak herkesi bu keyfiyete
karşı çıkmaya çağırdı. 7 Kasım günü açılan
imza masasında 1 saat içinde 200 bildiri dağıtıldı.
53 imza toplandı.

HALKIMIZI, ŞEHİTLERİMİZİ ADALETSİZ BIRAKMAYACAĞIZ!
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Gazi Mahallesi’nde Yozlaşmaya Geçit Yok!

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Gazi Mahallesi’nde Cepheliler
halkla birlikte, uyuşturucu içmek ve
fuhuş yapmak için kullanılan bir evi
basarak pisliklerden temizledi.
5 Kasım günü Gazi Mahallesi
Sekizevler bölgesinde uyuşturucu
içildiği ve fuhuş yapıldığı belirlenen
bir ev halkla birlikte basıldı. Basılan
evde bulunan iki kişi yere yatırılarak
üzerleri aranmak istendi. Yere yatmamak için direnen iki kişi mahalle
halkı tarafından suçları bilindiğinden
dövülerek cezalandırıldı.
Mahalle kadınlarının tokatlamalarıyla evden dışarı çıkarılan iki kişinin suçları halka anlatıldı. Ajitasyon
çekildi.
Mahallede bir evi işgal eden, orada uyuşturucu kullanıp satan, fuhuş
yapıp yaptıran, yozlaşmış unsurlar
hakkında halkın şikayetlerinin artması
üzerine Cepheliler öncülüğündeki
Gazi halkı bu pislik yuvasını temizlemek için harekete geçti. Cepheliler
öncelikle çevre binalarda oturan

halka neden orada
olduklarını anlattılar. Binaları boşaltarak dışarı çıkmalarını istediler.
Bir taraftan da
uyuşturucuya karşı verilen mücadeleyi, ödenen bedelleri anlattılar.

Uyuşturucuya,
yozlaşmaya karşı
verilen mücadelenin örgütlü ve kitlesel bir mücadele
olması halinde sonuç vereceği anlatıldı. "Hasan Ferit’in yoldaşlarıyız,
bulunduğumuz hiçbir yerde yozlaşmaya izin vermeyeceğiz" denildi.
Zaten şikayetleri olan halk, Cepheliler’in sahiplenmesine ilgiyle karşılık
verdi. Yozlaşma odağı olan ev önü
kalabalıklaştı.
‘Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir’ ‘Hasan Ferit Gedik Ölüm-

süzdür!’ ‘Ne istiyoruz? –Adalet!
Kim için? Halk İçin! Yaşasın Halkın
Adaleti!’ sloganlarıyla ev boşaltıldı.
Daha sonra mahalle gençlerini zehirleyen, mahalleyi kirleten bu evin
ne yapılacağı hakkında mahalle halkıyla beraber karar verildi. O evi
bir halk kütüphanesi yapma kararı
alındı.
Daha sonra Cepheliler alkışlarla,
sloganlarla bölgeden ayrıldılar.

Saldırılarınızı Karşılıksız Bırakmayacağız
Siz Saldırdıkça Daha Fazla Büyüyeceğiz

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi 6 Kasım'da katil polisin merkeze saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada: "AKP’nin katil polisleri, 6
Kasım'da Gazi Mahallesi'nde yapılan 6 Kasım
YÖK eylemlerini bahane ederek, Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’ne saldırmıştır.
Tedavi merkezinde tedavi gören hastalarla birlikte halkımız da desteğe geldi. Polisin saldırısına
karşı barikatlar kuruldu.
AKP’nin katil polisleri tedavi merkezimizin
camlarına gaz fişekleri atarak kırmıştır.
Tabelamızda kurşun delikleri açılmıştır ve tedavi
merkezine ait olan, hastalar için kullanılan karavanımızın camları kırılmış, ciddi hasar oluşmuş, kullanılmaz hale getirilmiştir.
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Devlet kendi elleriyle uyuşturdukları gençlerin
ayılmasına tahammül edemiyor. AKP’nin işkenceci
polislerine sesleniyoruz: Ne yaparsanız yapın, bizleri
teslim alamazsınız, buna gücünüz yetmez" denildi.
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AKP’nin Katil Polisi Alibeyköy’deki Adalet Yürüyüşüne Saldırdı

Adaletsiz Kalmayacağız!
Adaleti Halk Sağlayacak!

Kızıl Maskeli Cepheliler Ellerinde Molotof ve Havai Fişeklerle Karşılık Verdi

Alibeyköy’de Halk Cepheliler,
saatini beklemeye başladı. Saatler
AKP’nin faşist baskılarına ve katli14.45’i gösterdiğinde adaletsiz düzenin
amlarına karşı 8 Kasım günü adalet
koruyucuları, Halk Cepheliler’le göyürüyüşü yaptılar.
rüşmek istedi.
Çalışmalarına 8 gün önceden başHalk Cepheliler mahalle halkından
lanan adalet yürüyüşüne çağrı için
oluşan bir heyetle polislerin ne diyeortalama 1500 kapı çalındı, 20 kahve
ceklerini öğrenmek ve yürüyüşlerinde
konuşması yapıldı, 1500 afiş asıldı
kararlı olduklarını iletmek üzere göve 15.000 civarı bildiri dağıtıldı. Tüm
rüşmeye gitti. Katil polis amiri ise
bu çalışmalarda komiteler, halkı ada“Pankartsız yürüyeceksiniz, Cephe’nin
letsizliğe karşı 8 Kasım’da Alibeyköy
pankartı olmayacak” dedi. Heyet ise
Gülpa Meydan’a çağırıyordu.
o pankartla yürüyeceklerini söyleyerek
yürüyüşü başlattı.
8 Kasım gününün arifesinde yani
7 Kasım gecesi adaletsiz düzenin koGülpa Meydan’da polislerin önünruyucuları olan katil polisler, Cengiz
de başlayan yürüyüşe polisler müdaTopel ve Saya yokuşunu ablukaya
hale etme cesareti gösteremeyip Kaalıp yürüyüş saaradolap
tine kadar 10 daParkı girişiKOMİTELER, BİZİM GÜCÜMÜZ,
kika arayla devne gittiler.
POLİSİN DE KORKUSUDUR!
riyeler atıp, 2 ev
Yürüyüş,
bastı.
ÇÜNKÜ ÖRGÜTLÜ HALK YENİLMEZ! ellerde sıkıca tutulan
Tüm bu sal4
Ana
Olmak
Üzere
25
Komite
flama ve
dırılarda polisle"Dilek Dorin hedefi halka
Canhıraş Çalıştı Yürüyüş İçin!
ğan Ölümgözdağı vermek,
süzdür!",
halkı korkutmak
"Adalet
İstiyoruz
Alacağız",
"Evimizi
oldu. Ancak tüm saldırılara ek olarak
Yıkanın Sarayını Yıkarız" yazan dö8 Kasım günü saat 13.00’da toplanma
vizlerle ilerledi.
yeri olan Gülpa Meydan’da polisler
de kendi hazırlıklarını yaptılar!
"ADALET İSTİYORUZ ALACAĞIZ!",
"DİLEK DOĞAN
3 akrep, 1 TOMA, U3 panzeri
ÖLÜMSÜZDÜR!", "BERKİN İÇİN
toplanma yerine konuşlandı. Saat
ADALET İSTİYORUZ!" sloganları
14.30’u gösterdiğinde Halk Cepheliler
ile Alibeyköy sokakları çınladı. 100
Gülpa Meydan’da toplanmaya başladı.
metre böyle devam eden Halk CepheBir grup Halk Cepheli ise Karaliler Karadolap Parkı’nın girişine kadar
dolap Parkı’nda toplanmaya yürüyüş
yürüdü. Yürüyüş devam ederken polis
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Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

parkın girişine 10 m uzaklıkta bir yerde konuşlanmış,
Halk Cepheliler’in önünü
kesmek için saldırı hazırlığı
yapıyordu. Polisin saldırısına
karşı daha önceden alınan
karar doğrultusunda oturma
eylemi yapıldı.
Yaklaşık 2 dakika süren
oturma eylemine polis TOMA’dan tazyikli su ve 2
metre mesafeden pankartı
tutanlara bibe. Bu süre zarfında Cepheliler polise müdahale etmek için hazırlıklarını tamamladılar. Polisin
şiddetli saldırısına karşın
kızıl maskeli Cepheliler ellerinde molotof ve havai fişeklerle polise karşılık verdi.
Bu ilk saldırı anında 1
TOMA molotofla vuruldu.
Karadolap Parkı’na çekilen kitlenin güvenliğini
Cepheliler aldı. Parka çekilen

kitleye tazyikli suyla saldırmaya çalışan TOMA’yı tekrar
yaktılar.
Daha sonra Cepheliler
yürüyüşe katılanlarla beraber
4 ayrı yere sağlam barikatlar
kurdular. Gecekondu bölgesine çekilen Cepheliler katil
polisleri ve araçlarını bu bölgeye sokmadı ve havai fişeklerle sürekli püskürttü.
İnşaat demirlerinden direkten
direğe bağlanan bir barikata
hızlıca giren akrep, demirlere
takılarak devrildi, içindeki
polisler can havliyle ellerinde
silahlarla kaçıp can telaşına
düştü.
U3 panzeri ise biber gazını hedef gözeterek sıktığı
anda, aradan çıkan bir Cepheli’nin attığı molotofla ateş
topuna dönüp kaçtı. Mahallede polisin saldırısından
sonra 4 saat çatışıldı.

ADALET; EKMEK VE SU KADAR
ZORUNLU BİR İHTİYAÇ!
CEPHE HALKIN EKMEK VE SUYU OLUYOR!
CEPHE SAFLARINDA ADALET ARAYAN;
7'DEN 70'E HERKESİ BİRLEŞTİRİYOR..
Çatışmanın ortasında bir kız... Daha gencecik bir kız... Çatışıyor polise karşı... Kimse onu
tanımıyor; ama o tanıyor bizi... Beni, seni tanımıyor ama... Adalet isteyenleri biliyor...
Adaletsizliğin sahibi polisi biliyor...
Genç kız okul çıkışında tacize uğramış.
Daha sonra kızın abisi okula geliyor ve kardeşine sataşanlarla kavga ediyor, daha sonra
polis geliyor ve o arbede sırasında kızın abisine
de vuruyor, orada polisle tartışıyorlar.
Bu genç kızın yürüyüşe gelme sebebi yaşadığı bu olay. Çatışma boyunca bu kız polislere
öfkesini haykırıyor...
Sorulduğunda da yaşadığı bu olayı anlatıyor.
Adalet kampanyasıyla neyi hedefliyoruz,
bunun somut örneği aslında bu kızın bu eyleme gelmesi...

Birol Karasu, Yozlaşmaya Karşı Bayrağımızdır! Hesabı Sorulacak!

İkitelli’de Birol Karasu Yemeği Verildi!

07 Kasım’da uyuşturucuya karşı mücadelede şehit
düşen Birol Karasu için anma yemeği verildi.
Öncelikle Birol Karasu nezdinde tüm dünya devrim
şehitleri adına saygı duruşuna davet edildi. Ardından
İkitelli Halk Meclisi’nden biri söz aldı. Birol
Karasu’nun yozlaşmaya karşı vermiş olduğu mücadeleyi anlatarak herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya çağırdı ve Birol Karasu mahalle halkı tarafından
anlatıldı. Konuşmanın ardından 29 Kasım'da yapılacak
olan Geleneksel Birol Karasu Şenliği’ne çağrı yapıla-
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rak yemeğe geçildi.
Yapılan anma yemeğine
150 kişi katıldı.
5 Kasım’da Mehmet
Akif Mahallesi’nde Birol
Karasu anma yemeğinin
ozalitleri asıldı. 7 Kasım
günü gerçekleştirilecek
olan “BİROL KARASU
anma yemeği” ozalitlerinden 10 adet yapıldı.
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Röportaj

“Elektriklerimizi Direnişlerle Aldık. Sularımızı Aynı O Şekilde Yaptırdık, Okullarımızı Aynı
O Şekilde Yaptırdık. Yani Hep Böyle Direne Direne Kazandık Haklarımızı...”

“Halk Meclisleri Etrafında On Kişiden Yüz Kişiye,
Yüz Kişiden Bin Kişiye Varan

Kenetlenmiş Bir Halk Olduk”

Gazi Halk Meclisi Üyeleriyle
Çalışmaları Hakkında Yaptığımız
Röportajı Yayınlıyoruz:
Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısınız? Hangi mahalledensiniz?
. Ben Gazi, Yunus Emre
Mahallesi’ndeyim. İsmim Haydar,
soyismimi açıklamama gerek yok.
Herkes Haydar dayı der bana, 17
senedir burada oturuyorum. Yani
Gazi’nin eski halinden bu haline
kadar buradaydık. Tabi geçmişte
Gazi’de yaşananları da biliyoruz.
Katliamları da. O zamanlar da buradaydık. Yaşananların hepsini gördük. Acı gerçekleri gördük.
Mahallemizdeki keyfi baskınları
gördük. Yani gayri meşru cinayetler
oldu, gençlerimiz katledildi, çocuklarımız katledildi.
Gazi Mahallesi potansiyeli farklı
bir halktır. Sadece o dönemlerde belli
bir kesime hitap eden bir halk vardı.
Sonrası yoğunlaşınca, müteahhitler
girdi, şunlar girdi derken insan potansiyeli farklılaştı. İşte farklılaşınca
mahallede daha çok sorunlar çoğalmaya başladı. İnsan ilişkileri farklılaşmaya başladı. Yani yozlaşmaya
itildi insanlar. Bu çok büyük bir
sıkıntı yarattı.
Eskiden biz buraya geldiğimizde
herkes kapısının önünde otururdu.
10-15 kişi bir arada çaylarını oturup
birlikte içerlerdi. Gece birlere kadar
sohbetler olurdu. Bu sohbetler yavaş
yavaş kesildi. İnsan ilişkileri tamamen
kesildi. Gazi Mahallesi’ne en çok
da güneydoğudan gelen yerleşimler
oldu. Bu taraftan gelen insanların
nüfusları çok arttı. Geçim sıkıntılarından çocukları uyuşturucuya itildi.
Hırsızlığa itildi. İşte o dönemlerde,
96’larda Gazi Halk Meclisi kurulmuştu. Mahallemiz, o dönemdeki

devletin hiç görmediği bir mahalleydi. Doğuda nasıl bazı mahallelere
gitmiyorlarsa Gazi Mahallesi de
öyleydi yani. Elektriği yoktu, suyu
yoktu, yolu yoktu. İnsanlar gidip
bir dozer işgal ediyorlar, üzerine
çıkıp slogan atıp geliyorlardı. Kendi
mahallesinin yollarını açtırmaya
çalışıyorlardı.
Elektriklerimizi direnişlerle aldık. Sularımızı aynı o şekilde yaptırdık, okullarımızı aynı o şekilde
yaptırdık. Yani hep böyle direne
direne kazandık bu şeyleri.

Kenetlenmiş bir halk vardı. Meclisler etrafında on kişiden yüz kişilere,
bin kişilere varan bir kitle olduk.
Yani burada elektrik idaresine kadar
2 bin 3 bin kişi bir anda yürüyüp
giden halk vardı. Kentsel dönüşüm
olduğu için, göçler olduğu için insanlar birbirinden iyicene soğumaya
başladı, yozlaşmaya başladı. Hırsızlık,
uyuşturucu, her şey mahallemizde
büyük bir problem oldu.

Yürüyüş: Siz bir kampanya başlatmışsınız, “Bu düzen halkın hiçbir
sorununu çözemez, Halk Meclisleri’nde örgütlenelim!” diye bir kampanya. Öncelikle Halk Meclisleri
nasıl bir örgütlenme, Halk Meclisleri’nden bahsedebilir misiniz?
. Şimdi bizim şöyle bir örgütlenmemiz var tabi artık. Halkımıza
şunu söylüyoruz; seçimler çare
değildir! Çünkü hiçbir yerde adalet
olmamıştır. Çünkü adalet halkın
adaleti değildir. Adalet sadece oligarşinin, büyük kodaman ağaların
adaletidir. Halk için sadece göstermelik bir şeydir. Hiçkimse kendi
çözümünü oralarda bulamamıştır.
Biz bunun için bir araya gelip hep

bunu anlatıyoruz halkımıza. Hiçbir
partinin halkın sorunlarına karşı
çözümü yoktur. Evet, belki birbirlerinden düşünce olarak farklı partilerdir; ama neticede herkes düzen
partisidir. Hep aynı düzene hitap
ediyorlar. Biz bunu halkımızla paylaşıyoruz, bunları konuşuyoruz.
Ezilen halkların tek kurtuluşu halkın iktidarıdır. Bunun için de Halk
Meclisleri oluşmuştur. Halk Meclisleri
halka açık alanlardır. Halkın meclisidir, halkların olduğu bir yerdir.
Meclisler halkların açısından olmazsa olmazdır. Bu bir ana temel
gibi bir şeydir. Biz böyle çalışmalar
içerisine girdik ve şimdi insanlar buraya güvenmeye başladı. Herkes gelip
burada sorunlarını çözmeye başladı.
Halkla oturup konuşuyoruz, iç içe
birlikte sorunlarımızı çözüyoruz.

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Yürüyüş: Şimdi bu sorunlar nasıl çözülüyor, halk meclisleri sorunları nasıl çözecek, halkın sorunları için ne tür komisyonlarınız
var ve başka hangi komisyonlar kuracaksınız?
. Şimdi bizim bir adalet komisyonumuz var. On beş gün önce iki bin
kişilik bir adalet yürüyüşümüz oldu.
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Adalet istiyoruz diye bir kampanyamız vardı.
Sonra esnaf komitemiz var. Esnaflar üzerinde bir çalışmamız var,
esnafların sorunlarını çözecek bir
komisyonumuz var. Bunu alan alan,
bölge bölge yapıyoruz.
Çünkü burada 1500’ün üzerinde
esnaf var. İlk bölgemiz bizim Nalbur
durağıydı. Nalbur dediğimiz bölge
cemevinin Nalbur kısmındaydı. 160170 esnafımızı bir araya getirdik.
Sorunlarını gündeme getirdik. Sorunlarına çözümler üretmek amaçlı
bir toplantı oldu. Esnafların fikirlerini
aldık, kendi düşüncelerimizi anlattık.
Esnafların sorunlarının bir kısmının
önüne geçmiş olduk.
Çünkü burada esnafın en büyük
sorunu kepenk kapatmadır. Burada
çünkü gerçekten keyfi kepenk kapatmalar çoktu. Bu da bizim, yani esnafın
mağduriyeti demektir. Biz bunun araştırmalarını da yaptık. Çocuklar işte
her gün taş atarlardı polislere, polisler
de bunlara biber gazı, su sıkardı. Yakaladıkları çocuklar hiçbir kuruma
bağlı değillerdi. Tamamen kendi kafalarına göre yapıyorlardı. Çocukları
biraz zorlayınca anlattılar. “Her gün
polis bizi gelip götürüyor, karakolda
bize yirmişer lira para veriyor, biz
polise taş atıyoruz, onlar da gaz
sıkıyor, biber gazı atıyor, TOMA’lar
da su sıkıyor” dediler.
Niye yapıyorsunuz dediğimizde,
“Burada esnaflar rahatsız olsun, halk
rahatsız olsun mahalleyi terk etsin
diye” dediler. Biz bunu esnaflarımızla
birlikte ele aldık. Bu şekilde bunu
çözmüş olduk. Şimdi ikinci bir konumuz var. Kira sorunlarıyla ilgili
yeni komite oluşturduk.

Yürüyüş: Peki bu anlattıklarınızın dışında hangi komisyonlar
var?
. Sorun çözme komitemiz var, esnaf
komitemiz var, adalet komitemiz var,
bir de ihtiyaç giderme komitemiz var.
İhtiyaç giderme komitesi, insanların
bazı ihtiyaçları oluyor diyelim onlar
burada notlarını alıyor biz geldiğimiz
zaman onların bir değerlendirmesini
yapıyoruz. Çocukların okul ihtiyaçla-
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rı varsa bunları gidermeye çalışıyoruz. İş ihtiyaçları var, bunları çözmeye çalışıyoruz. Adalet kampanyamızın daha devamını yapacağız. Bir
yürüyüşünü yaptık 2000 kişilik; fakat
bunu daha fazlalaştırmak istiyoruz.
İleri bir tarihte şu an 22 Kasım
Büyük Halk Toplantısı için çalışıyoruz. İleriki bir tarihte daha büyük bir
kitlesel yürüyüş yapmak istiyoruz.

Yürüyüş: Örgütlü olduğunuz
mahallerde halkın hangi sorunlarını
çözdünüz somut olarak?
. Somut olarak örgütlü olduğumuz
mahalleler; Nalbur durağı, Baraj ve
Sekizevler. Buranın büyük bir kısmının sorunlarını çözmüş olduk.
Buraların park sorunları vardı onları
çözdük halkla birlikte. Uyuşturucu
sorunu vardı, bunları temizledik.
Hırsızlığı temizledik, işte baz istasyonları vardı, halkla birlikte bunları
gittik, yıktık.
Parklar uyuşturucudan geçilmiyordu, içki alkol kullanılıyordu. Biz
de halka dedik, burası halkın yeridir,
halkın parkları, çocuklarımızın parklarıdır. Gittik parklarımızı hep birlikte
temizledik. Süpürdük, pakladık.
Sinevizyon gösterimi koyduk. Hani
dedik, onlar oturacağına biz oturalım.
Oturup muhabbetlerimizi ediyorduk. Hem sorunlarımızı tartışıyorduk.
Hem film izliyorduk. Ve biz bu şekilde bu mahallenin sorunlarını çözmüş olduk. Hırsızlık olayına çok
farklı bir yöntem denedik. Bu da
çok başarılı oldu. İşte her eve birer
düdük dağıttık. Dedik ki herkes
kendi kapısını, sokağını beklesin,
herkes sırayla beklesin; yani bir
şey gördüğü zaman bir düdük çalsın. Herkesin kulağı düdükte.
Bir düdük çaldığı zaman yüz
tane düdük birden çalınmış oluyordu. Böyle çok hırsız cezalandırıldı, uyuşturucu satıcıları cezalandırıldı, çeteler cezalandırıldı.
Çeteleştirmeler vardı, gasplar çok
yüksekti.
Gazi, kanla kazanılmış bir mahalledir. Bunun için bir kardeşimiz
gece 10’dan sonra çıkıp bir mahallede
rahatlıkla dolaşamıyordu. Hemen yo-

lunu keserler, cep telefonu varsa alırlardı. Parası alınırdı, gasp edilirdi.
İşte biz mahallemizden bunları temizledik. Bunların üstesinden geldik.
Sorunlarımızı çözmüş olduk.
Bölgemizde çok büyük bir sorunumuz yok; fakat Gazi Mahallesi
dediğimiz zaman çok geniş bir mahalle olduğu için her tarafa yetişmemiz de biraz zor oluyor. Bazı bölgelerinde tabi çeteleşme daha çok yaygınlaştı, yozlaşma daha çok yaygınlaştı. Biz bunun üzerinde çok duruyoruz. Bu kültürü değiştirmek istiyoruz. En büyük çalışmamız budur.
Kurduğumuz çalışmayla ilgili her
bölümde insanlar var. Avukatlarımız
var, mimarlardan arkadaşlarımız var,
Grup Yorum var. Bunu halklara anlatacağız. Bunlar halkın üzerinde
etkili oluyor. Yozlaşma konusunda
halkın kafasındaki soru işaretlerini
yok etmek istiyoruz. Halkımız kendilerini bu düzen partilerine mahkum
etmiş görünüyor. Ne kadar ürkek
olsa da 1 Haziran’da bu halk yürüdü
Taksim’e. Haziran öncesinden de
korkuyordu. Bugün de korkuyor,
ama yarın bir şey olduğu zaman bu
halkla ayaklanacağız. Çünkü bu halk
direnerek kazanıyor.
Günay Özarslan’ın cenazesinde
80 saat bu halkla direndik. Bu şekil
kazandık zaferlerimizi. Yani onun
için halkımızı daha aktif yapmaya
çalışıyoruz. Örgütlenme açısından
meclislerimizi anlatacağız, meclisteki
çözümlerimizi anlatacağız, yapacaklarımızı anlatacağız. Çünkü burada
çok farklı şeyler yapmak istiyoruz.
Bunlar da halkla olacak, halkın gücüyle olacak. Yani meclisler halkın
yeridir. Halkın gücüdür. Artık bizim
sorun çözme komitelerimiz var. Haftanın 3 günü halkımızdan gelen sorunları dinliyoruz.
Dördüncü günü sorunlarımızı
oturup tartışıyoruz, değerlendiriyoruz.
Cuma, Cumartesi, Pazar da sorunlarımızı çözmek için sorun olan arkadaşlarımızla, halkımızla o kişi kimse
buraya çağırıyoruz.
Öncesinde araştırıyoruz yani sorunla ilgili bilgi topluyoruz, esnaflarımızdan, komşularından herkese
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Yürüyüş: 22 Kasım’da bir toplantınız olacak, bu toplantıdan bahseder misiniz?
. 22 Kasım’daki toplantı için
çalışmalara başlayacağız. Ama

onun öncesinde halkımızı buraya
davet ediyoruz. Doktorlarımız tarafından diş muayenesi var. 7
Kasım’da “Sağlıklı diş” taraması
yapacak doktorlarımız. Halkımıza
1000 tane diş macunu, diş fırçası
dağıtacağız. Bunun çalışmasını
yapıyoruz.
22 Kasım için de çok kitlesel
bir çalışmamız var. Hedefimiz 3
bin. 2 bin kişiden az olmaması için
çalışıyoruz. Onun için de şu an 4
tane komisyonumuz var. Düz, Nalbur, Sekizevler, Son Durak üzerinden çalışmamız var. Burada
halkın mimarları, avukatlar, sanat
meclislerinden katılan arkadaşlarımız var.
Halkla birlikte meclisleri tartışacağız. Artık meclisler kendini aşmıştır.
Artık belli bir yerlere gelmiştir. Halkımıza bunu anlatacağız, çözümler
için de konuşacağız. Halkımızın düşüncelerini tartışacağız.
Artık halkın iktidarını kurma zamanı gelmiştir. Çünkü örgütlü bir
halkın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu Gezi sırasında görmüştük.
Türkiye genelinde aşağı yukarı 3040 milyon insan sokaklara dökülmüştür. Ve bu bilinçsiz ve örgütsüzce
ortaya dökülen bir halktır.
Eğer bilinçsizce örgütsüzce bir
halk sokağa dökülüyorsa, örgütlenmiş
bir halkın daha çok aktif hale geleceğini düşünüyoruz. Onun için ça-

Gazi Mahallesi’nde Cepheliler,
3 Kasım gecesi katil polisleri taşlarla, ajitasyon ve sloganlarla mahalleden kovdular.
Günay Özarslan Direniş Sokağı
bölgesinde polislerin bir araçla ilgilendiğini gören Cepheliler, o duruma taşlarla müdahale ettiler ve
polisler apar topar kaçtı. Daha
sonra olanları halka anlatmak için
mahallede gezildi.
Düşmanın yaptığı hiçbir şeyin
masum olmadığı, polisin sayısız yön-

temle mahalleye girmeye çalıştığı,
onlar için asıl olanın halkı sindirerek
teslim almak olduğu anlatıldı.
Aynı gece sabaha karşı mahalleye baskın yapan AKP’nin katil polislerinin araçlarının camları kırıldı.
Mahalleye baskın olduğunun
haberini alan Halk Cepheliler
hemen sokağa çıktılar. Sivil polis
araçlarının fark edilmesi üzerine
araçlar taşlandı. Camları dökülen
katil sürüsü apar topar mahalleden
kaçtı.

soruyor, bilgi alıyoruz. Ondan sonra
sorun sahiplerini çağırıyoruz.
Hiç kimsenin aklında soru işareti
olmaması için o sorunları burada
tartışıyoruz. Tekrar birlikte konuşuyoruz. Sonra karar vermek için tekrar
bizim komisyon toplanıyor. Bu karar
mekanizmasından çıkan kararı arkadaşlarımıza söylüyoruz. Şu sorunun
aşaması budur, çözümü budur diye.
Herkesin oyuna sunulur, hiç kimsenin kafasında soru işareti olmaması
için oylama yapılır. Halkımıza sorunun
çözümünü anlatırız. Sorunu çözümüne
kavuşturmuş oluruz. Gerçekten de
bunu burada çok iyi başardık. Onun
için halkımız bize çok güveniyor.
Devletin meclisler üzerinde baskısı
şundan yoğunlaştı; çünkü halk artık
halk meclislerine geliyor. Sorunu çözecek tek adresin meclisler olduğunu
biliyor artık. Karakollara gitmiyor.
Bunun çok tanıkları var, canlı şahitlerimiz vardır. Karakola giden halkımız kendi sorununu bildiriyor,
adam kalkıyor “Senin sorununu ben
çözemiyorum, Halk Meclisi’ne git
onlar çözüyor” diyor. Bu da bizim
onlar nezdinde ne kadar büyük bir
iş yaptığımızın kanıtıdır.

Mahallemizde Katillere
Geçit Vermeyeceğiz

lışmamızı yapıyoruz.

Yürüyüş: Halk Meclisi nasıl çalışıyor, kararları nasıl ve bu kararlar
nasıl hayata geçiyor?
. Şimdi mahallelerdeki sorunları,
yaptığımız çalışmaları halkla birlikte tartışıyoruz. Oylamaya sunuyoruz. Evet, biz divanız, bir komiteyiz; ama orada bir çoğunluk yoktur.
Sorunları çözmek için o sorun
üzerinde tartışıyoruz. Keza üç tane
dört tane sorun çıkıyor ortaya. Bu
sorunlar üzerinde tartışıyoruz. Neticede bir halk meclisi olduğu oylamaya
sunulur, eğer çoğunluk sağlanmamışsa tartışmamız devam eder ki çoğunluğu bulana kadar.
Salt çoğunluk dediğimiz bir şey
vardır. Yani yüzde elli bir, yüz kişiden
51’i kafasında netleşmişse bu karar
o zaman geçmiştir.
Yani bu kararları halkla alıyoruz.
Toplantılarımızı halkla yapıyoruz.
Açık alanlarda yaptığımız toplantılarımız da var. Yazın genelde dışarıda
yapıyoruz toplantılarımızı. Her hafta
bir bölgede yapardık. Düz’de, Son
Durak’ta, Sekizevler’de, Nalbur’da
çeşitli sorunlar olduğu için her bölgenin halkının açık oylamasına sunardık. O şekilde kararlar alırdık.
Çünkü meclislerin yanlış karar
alma hakları yoktur. Çünkü meclisler
halkın artık umudu haline gelmiş bir
kurumlaşmadır.
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Eğitimden Sağlığa Tüm Sorunlarımızın

Çözümü Halk Meclisleri’ nde!

Sayı: 495

Yürüyüş
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Gazi Halk Meclisi çalışanları gün
gün tüm bölgelerde çalışmalarına devam ediyorlar.
4 Kasım günü Gazi Halk Meclisi’nin önünde masa açıldı, bildiri dağıtıldı ve aynı gün bölgelerde çalışma
yapan komiteler bir araya gelerek toplantı yaptı.
5 Kasım'da esnafların camına "ağız
ve diş sağlığı taraması"na çağrı yapan
kağıtlardan asıldı, okullarda duyurular
yapıldı. Pazarda binlerce bildiri dağıtıldı, 27 binaya girerek yaklaşık 100
kapı çalındı.
6 Kasım'da ise sabah duraklarda,
yollarda bekleyenlere bildiriler verildi,
toplam 500 bildiri dağıtıldı. Halk Meclisi çalışanları halkla birlikte ozalit ve çağrı kağıtları astı. Ayrıca kapı çalışmalarında
yüze yakın evin kapısını çaldı.
Aynı gün Nalbur bölgesinde 4 kişinin kapı çalışmasında 200 evin kapısı
çalındı, bildiri dağıtıldı, 2 kahve konuşması yapıldı.
7 Kasım günü 4 kişi kapı çalışması yaparak 150 evin kapısını çaldı ve
çağrı yaptı. 20:00 - 22:00 arası Ovacık
mahallesinde 3 kişi kapı çalışması
yaptı ve 14 binaya girerek 100'den fazla kapı çalındı. Ayrıca Nalbur Parkı'nın çevresindeki kapılar çalındı. 7 kişinin katıldığı kapı çalışmasında 300'e
yakın evin kapısı çalındı, 500 bildiri dağıtıldı ve kahve konuşması yapıldı.
8 Kasım: Gazi Halk Meclisi önünde yapılan aşure etkinliğine gelenlere
Halk Meclisi çalışmaları ve Büyük
Halk Toplantısı anlatıldı.
16.00-17.00 saatlerinde Nalbur bölgesinden Düz bölgesine kadar caddede
bildiri dağıtımı yapıldı. 1 kişinin yaptığı çalışmada Halk Meclisi önlüğünü
gören birçok kişi çalışmalar üzerine değerlendirme yaptı, sorununu anlattı, bildiri alıp dağıtmak isteyenler oldu.
-Düz bölgesinde kurulan kapalı Pazarda 2 Halk Meclisi üyesi önlükleri ile
bildiri dağıttı. 2500 bildiri Pazar esnafına ve alış verişe gelenlere dağıtıldı.
Aynı akşam Düz bölgesinde kapı çalışmasına çıkıldı, 10 bina gezildi.
Akşam Sekizevler komitesi afiş

çalışmasına başladı. 250 afişi bölgelerinin çeşitli yerlerine asarak Büyük
Halk Toplantısı’nın duyurusunu yapmaya devam ettiler.
-Nalbur bölgesinin komitesi kapı
çalışmalarına kaldığı yerden devam
etti. Her gün 2 saat yapılan kapı çalışması 19.30’dan, 22.00’a kadar sürdü. Nalbur Parkı’ndan karakola kadar
olan bölgede kapı çalışmalarını sürdüren komite 200 aileyi Büyük Halk
Toplantısı’na davet etti.
9 Kasım: Sondurak bölgesi Ovacık
mahallesinde kaldığı yerden kapı çalışmalarına devam etti. Çalışmalarına 1 kişiyi daha katarak devam eden Sondurak
Komitesi 100 evin kapısını çaldı, bildirilerle Büyük Halk Toplantısı’nı anlattı.
-Sekizevler komitesi 9 Kasım’da 2 kişiyle devam etti çalışmalarına. Bir sokakta
yapılan kapı çalışmasında yüzlerce insana,
onlarca aileye ulaşıldı.
-Düz Bölgesinde öğlen saatlerinde
Halk Meclisi önünde ve otobüslerde
bildiri dağıtımı yapıldı. Halkın Avukatları’nın komiteye yeni avukatları da dâhil etmesiyle daha bir coşkulu geçen çalışmada halkın sorunları dinlendi.
-Nalbur bölgesinde sabah saat 08.0010.00 arası otobüs ve minibüs duraklarında, kahvaltı salonlarında bildiri dağıtımı yapıldı. 1000 adet bildiri halka
ulaştırıldı. Aynı gün 100 adet afiş asılarak Büyük Halk Toplantısı’nın duyurusu yapıldı. Akşam 20.0022.00 saatlerinde de yine
kapı çalışmalarına devam edildi. 5 kişinin katıldığı çalışmada karakola kadar olan bölge tamamen gezildi; bildiri
ve Yürüyüş dergisi dağıtıldı.

v Halk

Meclisi’nde Ağız
Taraması Yapıldı!

Gazi Halk Meclisi 7
Kasım’da gönüllü diş
hekimleri ile ücretsiz
ağız ve diş sağlığı tara-

Halkın Adaletinden
Kaçamayacaksınız!

Alibeyköy Halk Cephesi polislerin
adalet yürüyüşü afişlerini yırtmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada: "İstanbul Alibeyköy’de, Cengiz Topel Caddesi'nde siyah Fiat Fiorino 34 UL 3574
plakalı sivil polis otosu Büyük Adalet Yürüyüşü’müzün afişlerini yırttı. Buradan
katillere sesleniyoruz; sanmayın ki halkın adaletinden kaçabileceksiniz" denildi.
ması yaptı. Sabah saatlerinde hazırlıklara başlayan Halk Meclisi çalışanları “Bu
Düzen Ömrümüzü de Dişimizi de Çürüttü / Gazi Halk Meclisi” yazılı pankart
ile ücretsiz ağız ve diş sağlığı yapıldığını duyuran bir pankartı cadde üzerine astı.
Muayenehane olarak kullanılacak
yer düzenlendi, gelenler için ikram hazırlandı. Saat 13.00 itibariyle Gazi halkı gelmeye başladı. Kapı çalışması yapılan tüm bölgelerden gelenlerin olduğu
gözlemlendi. Sağlık taraması için gelenler
grup grup içeri alındı; bu düzende insan
sağlığının korunmadığı, aksine sağlığın
ticarileştirildiği, düzenin insan sağlığına
bakışıyla devrimcilerin bakışının aynı olmadığı, önleyici sağlık hizmetlerine
önem verilmediği, bu yüzden hastalıklar
iyice ilerledikten sonra tedavisinin ticari
bir ranta dönüştürüldüğü anlatıldı. Ayrıca
Halk Meclisleri ile
nelerin amaçlandığı,
Halk Meclisi’nin bu
zamana kadar neler
yaptığı anlatıldı.
22 Kasımda gerçekleşecek olan Büyük Halk Toplantısı
anlatıldı, çağrı yapıldı.
Gönüllü diş hekimleri tarafından muayene
edilen herkese diş macunu ve diş fırçası hediye edildi, Büyük
Halk Toplantısı bildirisi verildi. Gün bo-
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Elazığ

yunca 110 kişi muayene edildi. Sağlık
taraması bitince gönüllü diş hekimleri ile birlikte yemek yenildi, emekleri
için teşekkür edildi. Ücretsiz sağlık taramasının neden yapıldığı üzerine
sohbet edildi, Halk Meclisi’nin çalışmaları anlatıldı. Hekimler, yine böyle
bir çalışma olursa yer almak istediklerini belirttiler. Sağlık taramasına 3 diş
hekimi katıldı.

Antep

v Zulme Karşı Birliğimizi

Büyütüyoruz!

Bağcılar

Gazi

Çayan

İzmir

Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı büyütmek için Aşure
Günü’nde de halkımızla bir aradaydık.
Gazi: 8 Kasım’da iki ayrı yerde,
yaklaşık dört bin kişilik aşure dağıtıldı. Gazi Halk Meclisi bölgesinde ve ana
caddede aşure dağıtımı duyurusu yapıldı; halk, aşure yemeye çağrıldı.
Sonrasında ise bölge esnafı tek tek gezilerek aşure dağıtıldı. Gazi Halk Cephesi de aynı saatlerde Son Durak bölgesinde aşure dağıttı. Aşure ikramı esnaflarla paylaşıldı. Bunların yanında
aşure etkinliğine gelenlerle 22 Kasım
Büyük Halk Meclisleri toplantısı üzerine sohbet edildi. Gazi Halk Meclisi’nin 14 Kasım’da yapacağı dayanışma gecesi biletleri verildi.
Okmeydanı: Halk Meclisi üyeleri 6 Kasım’da aşure gününün duyurusunu yapmak için kahveleri gezerek bildiri dağıttı, camlarına afişler astı. Halk
Meclisi üyeleri 7 Kasım’da ise mahallenin birçok yerini toplu şekilde dolaşarak bildiri dağıtımı yaptı.
Çayan: 5 Kasım’da Sokullu Caddesi üzerinde kurulan masada halka
aşure dağıtımı yapıldı.
Bağcılar: Malzemeleri mahalle
halkı ve esnafının katkıları ile toplanan
aşure 7 Kasım’da yapıldı. Karanfiller
Kültür Merkezi’nde yapılan aşure,
Yürüyüş Yolu’na taşındı. Yenimahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği aşure 300 kişiye dağıtıldı. Esnaflara da tek
tek götürüldü. Esnaflarla dün yapılan

kepenk kapatma eylemi ve polis saldırısı, polis terörü konularında sohbet
edildi.
Elazığ: 26 Ekim’de Fevzi Çakmak
Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği önünde Muharrem orucu nedeniyle 5 kazan aşure yapıldı. Yoğun
katılımın olduğu aşure etkinliği mahalle
halkı ve esnaf katkısıyla yapıldı. Aşure etkinliğinde Alevi dedesi Mustafa
Dede konuşma yaptı. yaptığı konuşmada Alevilik ve Muharrem oruçlarının önemine değindi.
Antep: Halk Cephesi 8 Kasım’da
aşure dağıtımı yaptı. 45 kişinin katıldığı etkinliğin başlangıcında yapılan konuşmada "Kerbela’da katleden Yezid’in soyu bugünlere kadar gelmiş ve
katliamlarına devam etmiştir. Tabi Yezid soyundan gelenler bu katliamlarla
kalmamış; Roboski’de, Haziran Ayaklanması’nda, Ankara’da, Amed’de,
Suruç’ta katletmiş ve evinde Dilek Doğan’ı katletmiştir. Bu katliamlara sessiz kalmayacağız, adalet mücadelesi vereceğiz" denildi. Daha sonrasında okunan şiirlerin ardından aşureler hep
birlikte yendi ve mahalle halkına, esnafa aşure dağıtımı yapıldı.
İzmir: Halk Cepheliler 8 Kasım’da Doğançay Mahallesi’nde aşure dağıtımı yaptı. Mahalledeki kadınlar sabah erkenden kazanlarını,
buğday, üzüm, şeker vb. getirerek
aşure yapımına başladı ve kapı kapı
dağıtım yapıldı.

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Çayan- Çağlayan’da

Baskınlar!

AKP’nin eli kanlı katil polisleri 10
Kasım’da mahalleleri basıp, halkın
evlerine girerek terör estirdi. 10 Kasım sabahı saat 04.30 sularında polis mahallere girerek terör estirip 8
kişi gözaltına alındı.

Armutlu’ da Baskınlara
Karşı Pankart Asıldı

Küçük Armutlu‘da 10 Kasım
günü sabaha karşı yapılan baskınlara karşı mahalle karakolunun önüne
üzerinde “Baskınlarla Gözaltılarla
Bizi Bitiremezsiniz / Halk Cephesi”
imzalı pankart asıldı.
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Eski Gerilla, Şimdi Uruguay Milletvekili ve Senatörü Topolansky ;

“Kürt Kadınlarını Gördüm. Savaşmaya Hakları Var.
Ellerinde Silah Olan Kadınlar Savaşı Bırakmasınlar”

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Dünya sol çevrelerin mütevazı yaşamıyla tanıdığı eski gerilla komutanlarından Uruguay eski devlet başkanı Jose Mujica, kendisi gibi eski
bir gerilla ve mücadele arkadaşı olan
eşi Lucia Topolansky ile Ekim ayı
sonlarında Türkiye’ye geldi. İstanbul’da bazı DKÖ’leri ve sendikaları
ziyaret edip, toplantılara katıldı.
Birgün gazetesinin düzenlediği
"Türkiye’den Uruguay’a Toplumsal
Muhalefet" adlı sempozyumda konuşan Mujica, Uruguay mücadelesinden deneyimlerini aktarırken; seçimden seçime halka gitmenin hiçbir
işe yaramayacağını belirterek “Birleşilmeli, mücadele edilmeli, hayatın
her alanında olunmalı” mesajlarını
verdi.
1960’lı yıllarda Tupamaro gerillalarına katılan ve uzun süre silahlı
mücadele içinde yer alan Lucia Topolansky şimdi Uruguay meclisinde
milletvekili ve senatör. Katıldığı toplantılarda kendi ülkesinin mücadele
deneylerini ve genel olarak dünya
halklarının yaşadığı sorunlara dair
konuşmalar yaptı.
Türkiye ve Kürdistan’daki kadın

mücadelesi hakkında az bilgisi olduğunu anlatan Topolansky, “Uruguay’a bu konuda çok fazla bilgi akışı
yok. Her milletin kendi kaderini tayin etme hakkı vardır.
Televizyonda elleri silahlı organize olmuş Kürt kadınlarını
gördüm. Savaşmaya hakları
var ve ellerinde silah olan
kadınlar savaşı bırakmasınlar”
dedi.
Topoloansky’nin bu sözleri
silahlı mücadeleyi bırakıp parlamenter yola savrulan Latin
Amerikalı örgütlerin komutan
ve savaşçılarının silahlı mücadeleyi bırakmakla yanlış yaptıklarını
anlatan sözlerini akla getiriyor.
Bunlarda biri de Guatemala’da
URNG gerillalarının söyledikleridir.
Şöyle diyordu eski bir gerilla komutanı: "Barış anlaşması imzalandığında
dendi ki; artık barış var. Ama şu
anda daha fazla ölü var. Sürekli birileri ölüyor. Her istasyonda birileri
ölüyor. Haklarımız filan yok. Haklar
sadece kitapta. Dolayısıyla hiçbir
şey yok. Gerçek olan bu."

Bir başka gerilla ise; "Biz gerillada
bir değişim için, devrim için mücadele
ediyorduk. Ne varsa hepimiz içindi.
Şimdi kapitalist sistem içindeyiz.
Zenginler daha zengin, yoksullar
daha yoksul. Çok kötü, hiçbir şeyleri
yok." (Gerillanın Barışı. M.Yeğin, syf:156157) diyordu.
"İnadına Barış!", "Müzakere",
"Çözüm" diyerek halkların kurtuluşunu düzeniçi çözüme kilitleyenlerin
kıssadan hisse misali ders çıkarmaları
dileğiyle...

Katil Devlet Baskınlarla Halkı Teslim Alamayacak!
Armutlu Halk Cephesi, Okmeydanı Halk Cephesi
ve Edirne Halk Cephesi 10 Kasım’da Armutlu,
Çağlayan ve Okmeydanı’na yapılan operasyonlarla
ilgili yaptıkları açıklamalarda: "İşbirlikçi AKP ev
baskınlarıyla, tutuklamalarıyla mücadeleden vazgeçirmeye, korkutmaya çalışıyor. Onlara inat mücadelelerini büyüteceğiz. AKP'yi ve bu çürümüş sistemi tarihin
çöplüğüne atacağız" dedi.
Armutlu: “Gün geçmiyor ki baskınlara uyanmayalım. Gün geçmiyor ki evlerde, sokaklarda katil
devletin katil polisleri halk çocuklarını katletmesin. Bu
baskınları yaparak halkı sindirmek istiyor. İstiyorlar ki
kimse katillerden hesap sormasın, kimse sesini çıkarmasın. Yaptıkları baskınlarla halkın öfke ve kinini
büyütüyorlar. Katillerin karşısına Dilekler, Günaylar
çıkmaya devam edecek”.
Çayan: “Mahallemiz ilk defa operasyonla karşı-
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laşmıyor, mahalle halkını sindirebileceğinizi sanıyorsanız uğraşınız boşuna. Mahallemizde terör estiren eli
kanlı katillerden hesap soracağız. Mahallelerimize her
girdiğinizde direnişle karşılaşacaksınız. Adalet bizim
ellerimizde. Katillerden hesap soracağız”.
Edirne Dev-Genç: “AKP’nin katil polisleri
sözde terör operasyonu adı altında sabah saatlerinde
devrimci mahallelerdeki kurumlarımıza saldırmış,
arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına almıştır. AKP’nin
yönetememe krizi derinleştikçe halka devrimcilere
daha çok saldırıyor. İnsanlarımızı terör demagojileriyle
katletmek istiyor. Daha geçen hafta “terör” operasyonu
adı altında Küçük Armutlu Mahallesi’nde Dilek
Doğan’ı katletmiştir. AKP’nin hedefi de budur, insanlarımızı operasyonlarla katletmek, sindirmek istiyor.
Onun tüm saldırılarını boşa çıkartacak, yaptığı tüm
saldırıların hesabını soracağız”.
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Avrupa’da

14 Kasım'da
Oberhausen'deyiz!

Grup Yorum'un 4. Büyük Avrupa Konseri 14 Kasım'da
yapılacaktır, programda hiç bir değişiklik yoktur.
Grup Yorum’a çeşitli Avrupa ülkelerinde engeller
çıkardılar. Bugün de bazı engeller çıkarılmaya çalışıyorlar. Ama boşuna!
14 Kasım’da orada yine GRUP YORUM’LA BİRLİKTE türkülerimizi söyleyeceğiz.
Tüm halkımızı onbinlerce ağızdan, Yorum’un türkülerine eşlik etmeye çağırıyoruz.
Grup Yorum Gönüllüleri Komitesi

Hiç Bir Engel Bizi Durduramaz,
Grup Yorum Halktır Susturulamaz!

Essen, Bochum: Grup Yorum Gönüllüleri 3 Kasım günü
Bochum ve Essen Üniversitelerinde afiş astı ve bildiri dağıttı. Yaklaşık 30 afişin asıldığı çalışmaya 7 Grup Yorum
Gönüllüsü katıldı. Grup Yorum Gönüllüleri bu çalışma sırasında bir ilki gerçekleştirdi, trende de bildiri dağıttılar.

Heidelberg: 31 Ekim'de Alman-ya’nın bir çok şehrinden
Alevi derneklerinin gençleri bir araya gelip 2 günlük konferans düzenledi. Konferansa Gryp Yorum Gönüllüleri de
katıldı, şarkılar dinlendi, halaylar çekildi, konsere çağrı
yapıldı. Ayrıca Grup Yorum standı açılarak, Grup Yorum
T-shirtleri, Grup Yorum albümü ve konser bileti satıldı.

Marburg:

4 Kasım günü saat 20:00'da 30 kişinin
katıldığı bir Grup Yorum söyleyişi yapıldı.

14 Kasım'da Irçkılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek Olalım!

Avrupa’nın hemen her ülkesinden her gün ırkçı saldırı haberleri
geliyor.
Irkçı saldırganlık tüm Avrupa
ülkelerinde, emperyalistlerin desteği ve himayesinde sürüyor. İşte son
birkaç günde yaşanan ırkçı saldırılardan bazıları:
Almanya: Freiburg'ta 27 ekimde ırkçılar mültecileri taşıyan otobüse
elma ve havai fişet atarak saldırdı.

Belçika: 4.Irkçılık

ve yabancı düşmanlığına karşı Grup
Yorum konser çalışması
Belçika’nın
Limburg bölgesinin
Beringen şehrinde
Limburg
Grup
Yorum Gönüllüleri
tarafından 40 afiş asıldı ve onlarca el ilanı dağıtıldı.

Belçika: 8 Kasım günü 2 kişinin katıldığı çalışmada
30 afiş asıldı ve 70 el ilanı dağıtıldı.

Hollanda:

Etten-Leur, Roosendaal ve Bergen Op
Zoom şehirlerinde 8 Kasım günü onlarca afiş asıldı.

Mannheim:

6 Kasım günü Mannheim ve Wiesloch
AKM'lerde gerçekleştirildi. Mannheim Cemevinde yapılan söyleyişe 50 kişi katıldı.
Akşam saatlerinde ise Wiesloch Cemevinde Alman Sol
Parti'den bir milletvekişi katıldı ve Grup Yorum'a uygulanan
vize yasağı hakkında konuşuldu. Konuşmadan sonra100
kişinin katıldığı söyleşide Grup Yorum şarkıları çalındı.

Belçika Grup Yorum
Gönüllülerinden Kahvaltı

Belçika’nın limburg bölgesi limburg Grup Yorum
Gönülleri 8 Kasım pazar günü Beringen şehrinde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda Grup Yorum konseri için
kurulan komiteler hakkında konuşmalar yapıldı, çalışmalarda biletler, afişler, bildiriler hakkında konuşuldu. Grup
Yorum'a yönelik vize sorunuyla ilgili ne pahasına olursa
olsun konserin mutlaka gerçekleşeceğine vurgu yapıldı.
30 kişinin katılıdığı kahvaltiya Grup Yorum türküleri söylendi.

Fransa:

Nantes kentinde
Afrıkalı
sığınmacıların
kaldığı binaya molotof atıldı.
Hollanda: Utrecht şehrinde
ırkçı örgütü PEGİDA tarafından
Batı'nın İslamlaşmasına Karşı
Vatansever Avrupa'lılar olarak
eylem düzenlendi.

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ; ırkçı saldırganlar her yerde pervasızca saldırıyor ve ırkçılığı tırmandırıyorlar.
IRKÇILIĞA KARŞI BİRLEŞELİM!

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

Irkçılığa karşı çıkan tüm insanları, her milliyetten halkları, 14
Kasım’daki Grup Yorum Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek Yürek konserine
çağırıyoruz.
Grup Yorum Gönüllüleri Komitesi

Köln'de Irkçılığa Karşı
Eylem

25 Ekim'de Alman Nazilerin
düzenlediği miting'e karşı eylem
yapıldı. Anadolu Federasyonu ve
Avrupa Dev-Genç'in katıldığı eylemde 2 Avrupa Dev-Gençli polisin saldırısı sonucu gözaltına alındı.

HALKIMIZI, ŞEHİTLERİMİZİ ADALETSİZ BIRAKMAYACAĞIZ!
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Londra'da Şehidimiz
Dilek Doğan Anıldı

Anma Armutulu’nun kısa tarihini anlatan sunumla
başladı ve Dilek'in direnişi ve mücadelemizi anlatan
bir konuşma yapıldı. Sloganlar atıldıktan sonra
Dilek'in fotoğraflarından oluşan bir video izlendi.
Anma'da Irkçılığa Karşı Grup Yorum konserine
çağrı yapıldı ve 17 yürüyüş dergisi, 10 Bizim Gençlik
gazetesi halklara ulaştırıldı.
PPP

Londra'da Armutlu Şehitleri Anıldı

5 Kasım 2001'de İstanbul'un Armutlu mahallesinde
katledilen Barış Kaş, Bülent Durgaç, Arzu Güler ve
Sultan Yıldız anıldı.
Anmada Sultan Yıldız'ın Londra'da yaşayan ablaları ziyaret edildi. Anmada Dilek Doğan da anıldı ve
şehitlerin özgeşmişleri okundu.
32 kişinin katıldığı anmada un helvası ve yöresel
yemekler yenildi.
PPP

İsviçre'de TAYAD'lılarla Yapılan
Belgeselin Galası Yapıldı!
Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

İsviçre Winterthur da, Zürichte çekilen belgeselin
Galası yapıldı. Galaya İsviçre TAYAD Komitesi
davetli olarak gitti.
İsviçre TAYAD Komitesi 10-11 Ekim tarihleri arasında diğer milliyetlerin tutsak örgütleriyle ortaklaşa “
Politik Tutsaklara Özgürlük ve Dayanışma Günleri “
düzenlemişti. Dayanışma günleri sırasında önceden
organize edilen Belgeselciler ekibi de çalışma yapmıştı.
PPP

Evin Timtik’in Direniş Çadırını
Ziyaret Edelim

Evin Timtik açlık grevinin 26. gününde ve çadır
direnişinin 84. gününde. Herkesi Evin Timtiğin çadırını ziyaret etmeye davet ediyoruz
Evin Timtik’in direniş çadırı, her gün 11.00-18.00
arası PARLAMENTO (Dr-Karl-Renner-Ring 3Viyana) binası önünde ziyaret edilebilir.

Çadır Tel : (00 43) 681 106 362 51
E-mail : evin.asylstreik@gmail.com
Facebook:EvinTimtik
PPP

Londra’da Yürüyüş Dergisi Standlarımız’la
Halklarımızla Buluşmaya Devam Ediyoruz

7 Kasım günü Wood Green, Edmonton ve
Dolstonda kurulan standlarda Türkiyeli halkımıza 16
yürüyüş dergisi, 1 Bizim Gençlik Gazetesi, 1 İngilizce
Halk Cephesi broşürü verildi.
Stand boyunca konser el ilanları dağıtıldı ve Dilek
Doğan'ın anmasına çağrı yapıldı.
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Baskılara, Saldırılara,
Katliamlara Rağmen Yürüyüş
Ülkenin Her Yanına Ulaşıyor

İSTANBUL
Gülsuyu:7 Kasım’da Çarşamba Pazarı sokakları, Okul
Sokağı ve Engin ÇEBER Halk Kütüphanesi sokaklarında Yürüyüşün dergisinin 493. Sayısından 200 adet halka ulaştırıldı.
7 kişinin katıldığı dergi dağıtımına halkın ilgisi yoğundu.
10 Kasım’da Battalgazi Sokağında derginin 494.sayısının dağıtımı yapıldı. Bir saatlik çalışmada toplam 50 dergi halka ulaştırıldı.
Alibeyköy: 4 Kasım’da Yürüyüş Dergisinin 493. Sayısı Saya
Yokuşu esnafına 85 adet, Cengiz Topel esnafına ise 150 adet ulaştırıldı.
Dev-Genç:9 Kasım’da Katil polislerin adeta karakol haline getirdiği Şafak Yayla’nın okulunda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Dev-Genç’liler umudun sesini öğrencilere ulaştırmaya devam ediyor. Paralı Eğitim, yozlaşma, uyuşturucu ve
düzenin gençliği neden apolitikleştirmek istedikleri üzerine sohbetler edildi. Yapılan çalışmalarda 24 yürüyüş dergisi öğrencilere
ulaştırıldı.
Okmeydanı: 10 Kasım’da Okmeydanı Liseli Dev-Genç’liler Kuzey Sokakta dergi dağıtımı yaptı. Mahalle halkı uzun süreden sonra evlerine Yürüyüş Dergisi’nin gelmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. 1 saatlik dergi dağıtımında
35 dergiyi halka ulaştırdılar.
EDİRNE:Dev-Genç’liler 05 Kasım’da Edirne Saraçlar ve
İstasyon Mahallesinde halka umudun sesi Yürüyüş dergisini tanıttı. Yapılan çalışmada 20 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
AMED:Halk Cepheliler Şehitlik, Oryıl ve Ofis Caddesinde Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdılar. Toplamda 75 dergi dağıtıldı.
MALATYA:4 Kasım’da Paşaköşk’de 20 adet Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı dergi dağıtımı esasında halkla sohbet edildi. 8 Kasım’da ise Arguvan ilçesinde esnafa Dergi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımı sırasında kahvede oturup halkla sohbet edildi.25 Yürüyüş Dergisi esnafa ulaştırıldı. Dilek doğan için adalet istiyoruz bildirileri dağıtıldı.
DERSİM:3, 4, 5, 7 Kasım tarihlerinde merkez Moğultay Mahallesinde ve Pertek Beydama’da evlere ve esnafa Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımında 100 tane 6 Kasım boykotunun bildirileri dağıtıldı. Toplamda 191 dergi halka ulaştırıldı.
8 Kasım’da oto tamiri yapan sanayide, Moğultay Mahallesi ve Hozat’ın birçok köyünde umudun adı Yürüyüş Dergisi dağıtıldı. Dağıtım’ da HDP’nin politikası da, Kürt halkının direngenliğini yok etmeye çalıştığı ve halkın katilleri ile barıştırmaya çalıştırdığı anlatıldı. Toplamda 257 dergi halka ulaştırıldı.
ANKARA:9 Kasım’da Misket Mahallesi ve Tuzluçayır Meydanında esnaflarımıza Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Seçimlerin sorunlarımıza çare olmayacağını tek çarenin bizim örgütlü gücümüzde halk meclislerinde olduğu anlatıldı. Toplam
135 dergi halkımıza ulaştırıldı.

YÖK’E KARŞI MÜCADELEMİZ 34 YILDIR SÜRÜYOR!

AVRUPA’dakiBİZ

Avrupa'da Yaşayan Halkımız, Her Yıl Birlik Olmanın Umudunu Taşıyarak,
Binlerce Kilometre Uzaklıktan Geliyorlar Konserlerimize. Çünkü;

Avrupa Grup Yorum Konseri Vatanımızdır!

Avrupa’nın dört bir yanından
Türkiyeli halkımız 14 Kasım günü
“Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek” olmak için konsere katılıyor. Yüzlerce kilometre yol katederek katılıyorlar bu
konsere.
Nedir onları bu konsere gelmelerini sağlayan?
Nedir bunca kilometre yol yapmalarını sağlayan?
Var mıdır başka bir müzisyen veya
bir müzik grubu Avrupa'nın dört bir yanından bunca insanı biraraya getirebilen?
Yoktur; çünkü Grup Yorum konserlerine katılmak sadece müzik dinleyerek bireysel zevklerini tatmin etmek
değildir.
Grup Yorum konserine katılmak
vatanımıza sahip çıkmaktır. Evet bizler Avrupa'da yaşayan Türkiyeliler olarak vatanımızdan binlerce kilometre
uzakta yaşıyoruz; ama o topraklar bizim, atamızın, dedemizin kemikleri o
toprakların altında. O toprak parçası
üzerinde Anadolu tarihinin destanları
yazılmış, halk ayaklanmaları yaşanmış,
Anadolu kültürü oluşmuş.
Bizi güçlü kılan, bizi biz yapan, tarihimizdir, değerlerimizdir, kültürü-

müzdür. Emperyalizm bizi yozlaştırarak bunlardan yoksun bırakmak istiyor, güçsüz olmamızı istiyor.
Ama yok biz buna izin vermeyeceğiz. Bunu 3 senedir somut olarak
gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz.
1. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek konserimizde 10 bin kişi olduk.
2. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek konserimizde 12 bin kişi olduk.
3. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek konserimizde 15 bin kişi olduk.
4. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek konserimizde de birleştiğimizi
göstereceğiz, onbinleri yozlaştırıp
yok edemeyeceklerini göstereceğiz.
Avrupa'da yaşayan halkımız, her yıl
birlik olmanın umudunu taşıyarak,
binlerce kilometre uzaklıktan geliyorlar konserlerimize. Birleşmek, birlik olmak bizi o kadar güçlendiriyor ki,
kendimize, birbirimize güvenmemizi
sağlıyor.
Düzen her geçen gün bizi bencilleştiriyor, bireycileştiriyor, bizi güçsüzleştiriyor.
Emperyalizm böl-parçala-yönet politikasını uygulayarak birleşmemizi
engelliyor, bizi bu şekilde yönetiyor. Bir
avuç insan yapıyor bunları, bir avuç insan milyonlar için kararlar veriyor,
bizi istedikleri gibi şekillendiriyorlar,
robotlaştırıyorlar.
Kapitalist sisteminin devamını getiren insan tipini yaratıyorlar. Biz buna
izin verecek miyiz? Buna karşı susacak
mıyız?
Bizleriz, bu dünyanın gerçek sahibi ve haklı olan, meşru olan biziz. İşte
bizi birleştiren duygu budur. YÜZLERCE, BİNLERCE KİLOMETRE
UZAKLIKTAN GELMEMİZİN SEBEBİ BUDUR!
Biz kimliğimize sahip çıktığımız
için Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
konserimize katılıyoruz. Biz halkız,
Anadolu topraklarının sahibiyiz. Vatan
sadece bir toprak parçası değildir. Va-

tan, o toprak parçasının üzerinde halklar tarafından oluşturulan kültürdür, tarihtir, değerlerdir.
Biz bunlara sahip çıkarak, birleşerek
gücümüzü emperyalizme gösteriyoruz.
Emperyalizmin, ırkçılık, yozlaşma, bireycileştirme politikalarına karşı mücadele ediyoruz. Evet, ancak birleşirsek bu
mücadeleyi kazanabiliriz.
Bizler Avrupa'nın gerçek yüzünü
çok iyi biliyoruz, Avrupa'nın "demokrasi" oyununu çok iyi biliyoruz. Kimse bize "Avrupa'da demokrasi var"
diyemez. Bizler yıllardır burada yaşıyoruz, burada doğduk, büyüdük. Artık
bu yalanlara kimse inanmaz. Bunları
kabul edip bir kenara oturmayacağız.
Biz konserlerimizde birleşip, emperyalizmin bize birebir yaşattığı sorunlar etrafında örgütleniyoruz. Bu
sorunlar etrafında örgütlenerek yüzümüzü hep, güç kaynağımız olan vatanımıza dönüyoruz.

Unutmuyoruz;

Sayı: 495

Yürüyüş

15 Kasım
2015

- Irkçılığı, yozlaşmayı, bireyciliği,
sömürüyü bize Avrupa'da yaşatan emperyalizmdir. Ve aynı emperyalizm
bizi ve halkımızı kendi vatanımızda, azgınca sömüren, açlık, yoksulluk içinde yaşamamıza, uyuşturucu bataklığında boğulmamıza sebep olan, Berkinler’i, Dilekler’i, Hasan Feritler’i katledendir.
- Vatanımıza sahip çıkmak; Irkçılığa karşı konserimizde hep birlikte halaya durmaktır!
- Vatanımıza sahip çıkmak; ırkçılığa karşı konserimizde hep bir ağızdan
türkülerimizi söylemektir!
- Vatanımıza sahip çıkmak; konserin sahibi olduğumuzu bilmektir!
- Vatanımıza sahip çıkmak; sadece
konserlere katılmakla sınır değildir!
- Vatanımıza sahip çıkmak; bölgemizde olan diğer faaliyetlere katılmaktır!
- Vatanımıza sahip çıkmak; anti-emperyalist olmaktır, Avrupa örgütlenmemizde bir adım öne çıkmaktır!

HALKIMIZI, ŞEHİTLERİMİZİ ADALETSİZ BIRAKMAYACAĞIZ!
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“Telaşa gerek yok, en iyi rehber halkımızdır.”
Ümit Doğan Gönül

24 Kasım - 30 Kasım

Ümit Doğan Gönül:
1975 Muş doğumludur. ‘90 atılımı sonrası
İzmir’de mücadeleye başladığında lise öğrencisiydi. Kısa sürede Liseli Dev-Genç’in
yönetici kadrolarından biri oldu. Tutsak düştüğü 1992 yılına kadar militanlığı ve çalışkanlığıyla hep örnek bir Dev-Genç’li oldu.
Ümit Doğan Gönül
Aydın Hapishanesi’nde rahatsızlandı. Oligarşinin “sessiz imha” politikası sonucu 24
Kasım 1995’te şehit düştü.

Soner Pektaş:
Denizli doğumludur. Isparta Gençlik Derneği
kurucu üyelerindendir. Yüksek öğrenimi için
geldiği Isparta’da, gençliğin akademik-demokratik mücadelesi içinde yer aldı. Gençlik
Derneği çalışmalarına katıldı. Gençliğin birçok
Soner Pektaş eyleminde yer aldı, defalarca gözaltına alındı,
polis onu yıldırmak, sindirmek için komplolar
kurmaya çalıştı. Irak'ın işgaline karşı Gençlik Dernekli öğrencilerin imza kampanyasında polis saldırmış ve aralarında
Soner Pektaş'ın da olduğu birçok öğrenci yaralanmıştı. Ama
o mücadelesini sürdürdü. Pektaş, bir süredir böbrek yetmezliği
nedeniyle tedavi görüyordu. Ölümünden üç-dört gün önce
rahatsızlandığında başvurduğu SSK’da gerekli bakımı yapılmadı.
24 Kasım 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Kubilay Yeşilkaya
Enver Er
İstanbul mahalli birimlerde
görev yapıyorlardı. Faşistlerin
kahve taramaları ve katliamlarının artması ile birlikte maEnver Er
Kubilay Yeşilkaya
hallenin güvenliğine yönelik
görevler üstlendiler. Hasköy’de,
faşist saldırılara karşı nöbet tutarken, bulundukları kahvehaneye faşistler tarafından baskın düzenlenmesi üzerine
çıkan çatışmada, 28 Kasım 1979’da şehit düştüler.
Kubilay Yeşilkaya, 1961 doğumludur. Yaşı gençti; ama
sömürü ve zulüm düzenine öfkesi büyüktü. Devrim özlemi
büyüktü. Devrimci hareketin saflarında anti-faşist mücadeleye
katıldı. Devrimci hareketin mahalli birimler örgütlenmesinde
görev yapıyordu.
Enver Er, 1961 doğumludur. Halkının anti-faşist mücadelesine militanca katıldı. Aslen Giresun doğumlu olan
Enver, İstanbul Liseli Dev-Genç içerisinde çalışırken antifaşist mücadelenin yoğunlaşması üzerine Hasköy mahalli
biriminde görev aldı.

Erol Yalçın, Selma Doğan:
Halka ve devrimcilere yönelik
saldırıların boyutlandığı, kayıp ve
katliam politikaları ile devrimci
hareketin kuşatılmaya çalışıldığı
bir dönemde, 26 Kasım 1993’te,
İstanbul Hasköy’de silahsız, saSelma Doğan
Erol Yalçın
vunmasız bir şekilde katledildiler.
Erol Yalçın, 1965 Kırşehir doğumludur. Çiftçi bir ailenin
oğluydu. Devrimci mücadeleyle 1988 yılında üniversitede
tanıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde çalışmaya
başladı. Devrimci tutsakların yaşamının Erol üzerinde bıraktığı
izlenim siyasi tercihinde önemli rol oynadı. Yıldız Teknik
Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde, gençlik eylemlerinde, bir
Dev-Genç’li olarak cüreti ve kararlılığı ile en önde oldu. Şehit
düştüğünde İstanbul Dev-Genç siyasi sorumlusuydu.
Selma Doğan, 1975 doğumludur. Bir yandan öğrenimini
sürdüren Selma, diğer yandan genç bir emekçiydi. Devrimci
harekete yürekten bağlanan bir dost, bir sempatizandı. Olanakları
elverdiği ölçüde devrimci harekete yardımcı olmak için çırpındı.
O devrimin binlerce emekçisinden biridir. Onlar devrimimizin
asıl kahramanları ve yaratıcılarıdır.
GERİLLANIN YÜREĞİ
Burada,
şafağın ışıkları, gülün pembesi, şaşkın ürkek,
yoksul bir çocuk gülümsemesi gibidir.
Burada ılık ılık esen bahar rüzgarı
genç bir yüreğin sevdiğini özlemesidir.
Her kazma sallayışta
alından akan ter ve yemek tasında
Haticenin elleriyle hazırladığı
gözlemesi hayat verir
Burada hayat,
Gülen çocuğun gözbebekleri kadar sade,
gencecik sevdalar kadar basit
ve etkileyicidir.
Burada hayat,
Gecenin karanlığındaki fırtınadır sanki
ürkütücü gelir adama.
Alınlarda akan ter gibi sıcak
Çırılçıplak Filistinlerde yaşamak
Kolay gelir amma
kolay değildir

Bu öylesine inatçılıktır ki,
Değil bir,bin parça olsun gemim
İsterse fırtına biçsin bedenimi
Yine de bu okyanusta
Bana ait
ve yalnızca bizim olan
bir parça ada varolacak mutlaka.
Ve mutlaka şafak
Munzur sularında çatlatır karpuzu
Dağlarda yangınımıza
dağlarda silahlarımıza yaslayıp,
Munzur doruklarını çatlatacak
Güneş doğacak,
bizim güneşimiz.
1991 Kahraman ALTUN

Anıları Mirasımız

Bir yoldaşı Ümit Doğan Gönül’ü anlatıyor:

“Umut, Çok Çabuk Büyümüştü”

Onu ilk olarak, Mücadele Gazetesi İzmir Temsilciliği'nde
görmüştüm. Sessiz, utangaç, çocuksu bir duruşu vardı. Ve ışıl
ışıl parlayan gözleri. Sonraları konserlerde, eylemliliklerde
yanında sayıları gittikçe artan liselilerle birlikte görüyordum.
Çocukluğu, utangançlığı gün geçtikçe kaybolsa da, sessiz ve
sakin yapısı ışıl ışıl gözleriyle liselilerin önderliğine soyunmuştu.
Aynı günlerde bir arkadaşla birlikte Kemeraltı'nda limonata
satarken görmüştüm. Gülümseyen ışıl ışıl gözleriyle tezgahın
önünden geçen insanlara "Soğuk limon, almaz mısınız" diyordu.
İnsanlar onun sıcakkanlılığını, tebessümle dolu yüzünü görünce
"böyle sıcakta senin elinden limon içilmez mi" diyorlardı. Bir
keresinde de Körfez krizi döneminde sırtımızda taşıdığımız iki
çuval pirinci kısa bir sürede pazarda satmıştık. Kısa sürede
pirinçleri satmamızda yine onun payı büyüktü. İlerleyen günlerde
gelişen bir operasyonla aranmaya başladığını duymuştuk.
1992 yılı yazında, bir arkadaşın evinde 12 Temmuz şehitlerimizi
anma çerçevesinde hazırlıklar yapıyorduk. Ev tam bir atölye gibiydi. Arkadaş bu hararetli çalışma içinde "görüşmemiz gereken
sorumlu bir arkadaş gelecek" diyerek bizi bir başka odaya
almıştı. Kapının sesinden sözü geçen arkadaşın geldiğini anladım.
İşimize devam ediyorduk. Saat 21.00 sularında kapının tekrar
açıldığını duyduk. Evin etrafına karşı duyarlılığımızdan dolayı
dışarıdan gelen seslere kulak kabartıyorduk. Arkadaş odaya
gelerek bana sözü geçen sorumlu arkadaşın beni sokakta beklediğini, ona gideceği yere kadar refakat etmemi söyledi. Sokağa
çıktım, ilerlemeye başladım ve şok oldum. Arkadaşın "sorumlu
bir arkadaş" dediği insan Ümit'ti. Sessiz, sakin yapısıyla sıcak
bir merhaba diyerek hal hatır sormaya başladı. Ben şaşkınlığımın
verdiği bir halde sorularına kısa cevaplar veriyordum. Yolumuz
epey uzundu ve yürüyerek gidecektik. Bir yandan sokağın ge-

Tutuklanan Halk Cepheliler Onurumuzdur

Hatay’da 6 Kasım’da yapılan ev baskınlarında 7 Halk
Cepheli olan Halil Yakut, Kudret Arslan, Mert Aldıcıoğlu,
Özgür Kaba, İsmail Alaçatı, Devrim Karataş işkenceyle
gözaltına alındı. Ev baskınlarında gözaltına alınanlar için Hatay
Emniyet önünde oturma eylemine başlayan aileler saat 13.00’da
basın açıklaması yapacaktı. Açıklama sırasında AKP’nin katil
polisi saldırdı ve 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Ailelerin gözaltına
alınanları sahiplenmek için emniyet önünde bekleyişi mahkemeye
çıkarılıncaya kadar sürdü. Gözaltına alınan Halk Cepheliler’e
katil polisin işkencesi emniyet içerisinde de sürdü. Haksız
gözaltıları protesto etmek için açlık grevi yapan Cepheliler’e
avukatlar tarafından getirilen şeker ve su verilmedi. Direniş
karşısında polisler geri adım atmak zorunda kaldı. 9 Kasım’da
mahkemeye çıkarılan Halk Cepheliler’den Halil Yakut, Kudret
Arslan, Mert Aldıçoğlu ve Servet Eldem tutuklanırken diğer
Halk Cepheliler serbest bırakıldı.
Hatay Halk Cephesinin operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada “Halkımız; düşmanın çığırtkanlığını yapan burjuva
medyada çıkan “terör örgütüne” operasyon adı altında yap-

reklerini yerine getiriyor, bir yandan da konuşuyorduk. Daha
doğrusu o anlatıyor, ben dinliyordum. Sakin, ince bir anlatımı
ve akıcı bir sesi vardı. Bir ara dalgınlıkla yanlış bir yola
sapmıştık. Ben "Şimdi nasıl olacak, şuradan mı çıksak, buradan
mı?" diyerek paniklerken o, soğukkanlı bir şekilde "Telaşa
gerek yok, en iyi rehber halkımızdır" diyerek evinin önünde
oturan orta yaşlı bir teyzeye yalın bir dille yolu sordu. Teyze de
aynı yalınlıkla yolu tarif etti. Tekrar yola koyulduğumuzda "en
iyi öğretmen halkımızdır" demiş ve tekrar anlatmaya başlamıştı.
16 yaşındaydı; ama gerçek bir yönetici olmuştu.
'92 sonbaharında memleketten geldiğimin ilk günüydü. Gece
şehitlerimizden Uğur Sarıaslan'la birlikte kalıyorduk. Gece
02.00 sularında ev basılmıştı ve gözaltına alınmıştık. Gözaltı
sürecinde hücreler arası seslensem de bizim dışımızda kimlerin
olduğunu bilmiyordum. Bir ara "tak tuk" diye sürekli koridorda
yankılanan bir ses duydum. Mazgal deliğinden baktım. Ümit'i
gördüm. Bir ayağında ayakkabı, diğerinde yok. Gömleği parçalanmış, yüzü gözü şişmişti, çok kötü bir haldeydi.
Gözaltının beşinci gününde mahkemeye çıkarılıyorduk. Emniyette merdivenlerden indirilirken onu en öne almışlardı. Bir
ara durdu ve "Kemerim, kemerimi verin" dedi. İşkenceciler
"Tamam, tamam arkadan getirirler hakim, savcı sizi bekliyor”
dediler. O "Hayır, kemerimi almadan şurdan şuraya gitmem"
diyordu. Bir işkenceci "Bak oğlum, mahkeme bizi beklemez,
senin kemerini bulmaya kalkarsak bir iki gün daha burada kalırsınız. Kendini düşünmüyorsan arkadaşlarını düşün" demiş, o
yine "Kemerimi almadan tek adım atmıyorum" demişti. Bunun
üzerine işkenceciler pes ederek kemeri bulup getirdiler.
Polis minibüsünde yan yana oturuyorduk. Cebinden jeton,
para çıkararak "Bunları al, ben tutuklanırım, sizleri bırakırlar.
Bunları kullanırsınız. Baki'ye çok selam söyle. Ayrıca Demet'e
(Taner) de dikkatli olmasını söyle. Şerefsizler benden tek
kelime alamadılar." demişti. Onu son görüşümdü. Uğur'la
birlikte tutuklanmışlardı.
Aydın Hapishanesi’nde şehit düştüğünde Kurtuluş gazetesinde onun için "umut" diye yazıyordu. "Umut" çok çabuk
büyümüştü.
tıkları haberlere kanmayın. Terör demek halktan çalmaktır!
Terör demek halka zarar vermektir! Terör demek halka
zulüm etmektir! Terör demek sokak ortasında halkın beyinlerini sokağa akıtmaktır! Onlar bu katliamlara sessiz kalmadıkları için gözaltında tutuluyorlar. Bu çocuklar terörist
değil, halkın en onurlu, emekçi evlatlarıdır” denildi.
Halk Cephesi 9 Kasım’da mahkemeye çıkarılan Halk
Cephelilerin ifadeleri alınırken adalet sarayı önünde operasyonları, gözaltıları, protesto eden ve gözaltında tutulanları
destekleyen bir eylem yaptı. “Hatay’da Toplumsal Olaylara
Müdahale Platformu” adı altında gönüllü avukatlar Halk
Cephelilerin savunmalarını yaptılar.

Hatay’da Bir Tutuklama Daha!

Caner Sönmez 9 Kasım’da evine giderken "yakalama
kararın var" denilerek gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında
tutulduktan sonra Caner Sönmez tutuklama kararıyla hapishaneye gönderildi.
Özgür Tutsaklar’ı mektupsuz bırakmayalım. Onlar
bizim gururumuzdur.
Adres: Hatay E Tipi Hapishanesi

Kıssadan Hisse

Şiir

BİR EŞİT MİDİR BİRE ?
durmaksızın bağırıyordu öğretmen
tahtanın önünde
kızgın mı kızgındı
tebeşir tozluydu elleri
ama arka sıradakiler
kimi pestil paylaşıyor
kimi karıştırıyordu elindeki
resimli dergiyi
denklemleri yazıyordu coşkuyla
düzgün el yazısıyla
zalimlerin yürek rengi tahtanın üstüne
- BİR EŞİTTİR BİRE öğrencilerden biri kalktı ayağa
diğerleri kalkmadı
-bu her zaman böyledirve yanlıştır dedi bu denklem yavaşça
çocuklar şaşkın gözlerle süzdüler onu
öğretmen duraksadı
sordu ayaktaki çocuk
DİYELİM HER İNSAN BİR BİRİM
EŞİT MİDİR YİNE BİR BİRE
sessizlik
- ne güç bir soru - kızdı öğretmen
evet dedi
gülümsedi ayaktaki çocuk
diyelim her insan bir birim
neden gümüş yüzlüsü ay gibi üstün
neden zenci olanı feryatlarla altta
alt üst eder bu denklemi
her insan bir birim olursa
güldü çocuk
eğer bir eşit olsaydı bire
kim yaşatırdı soyluları varlık içinde
kim örerdi çin seddini
eğer bir eşit olsaydı bire
kimin yüzünde şaklardı kırbaç
kim koyabilirdi kuşları kafese
sustu öğretmen
dinledi, mahzunlaştı
yazdırdı çocukların defterine
- BİR EŞİT DEĞİLDİR BİRE Ahmad Shamlou

Pers Sultanı iki adamı ölüme mahkum etmiş.
Sultan'ın atını ne kadar sevdiğini bilen mahkumlardan bir tanesi,
hayatını bağışlarsa bir yıl içinde ata uçmayı öğretebileceğini söylemiş.
Kendini dünyadaki tek uçan ata binerken hayal eden Sultan bunu
kabul etmiş...
Diğer mahkum inanmayan gözlerle arkadaşına bakmış ve "Atların uçamadığını biliyorsun. Nasıl olup da böyle delice bir fikirle çıkabildin ortaya..? Yalnızca kaçınılmazı geciktiriyorsun o kadar."
"Pek değil" demiş birinci mahkum. "Kendime dört özgürlük şansı veriyorum. Birincisi: Sultan bu yıl ölebilir. İkincisi: Ben ölebilirim. Üçüncüsü: At ölebilir... Dördüncüsü: Belki ata uçmayı öğretebilirim..."

Fıkra

Çok şişman olan adam, bir yokuşun sonundaki lokantanın
önünde dinlenirken, içeriden çıkan garson:
-Buyurun beyim, diye atılmış. Ne alırsınız?
Adam, tebessüm edip:
-Evlât, demiş, Müsaade edersen biraz nefes alacağım.

Özlü Söz

"Mantık sizi A noktasından B noktasına
götürür. Hayal ise her yere."
Einstein

Ata Sözü

Doğru, sarsılır ama
yıkılmaz.

Karikatür

