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İŞBİRLİKÇİLİK-AJANLIK; İHBARCILIK HALKA AİT DEĞİLDİR

HALK İŞBİRLİKÇİLERİ AFFETMEZ
 Muhbirlik, işbirlikçilik
yapmak, halkın safından,
zalimlerin safına geçmektir!
Halkların gözünde alçaklıktır!
şerefsizliktir!

 Muhbirlik, İşbirlikçilik
Yapmak, Halkın Safından,
Zalimlerin Safına Geçmektir!
Halkların Gözünde Alçaklıktır!
Şerefsizliktir!

 İnsanların kimi zayıflıklarını
kullanarak işbirlikçileştirmeye,
soysuzluğa itmek; tehditle,
vaatlerle, gözdağıyla
hainleştirmek acizliktir.

 Düşmanın sızma
faaliyetinin iki yöntemi vardır.
Bunlardan bir tanesi özel olarak
eğittiği işbirlikçileri örgüte
taşımak; diğeri de zorla, tehditle,
vaadlerle ele geçirdiği insanları
işbirlikçileştirmek.

 Halkın savaşını
engellemeyen çalışan; oligarşiye
yardım eden ajanlar, muhbirler,
hainler ve işbirlikçiler... hepsi
halkın adaletinin hedefidirler.
Hangi biçimde olursa halk
düşmanları affedilemez.

 Güvenlik önlemleri,
devrimci yaşamın ahlaki ve
örgütsel kuralları uygulandığında
hainleri hızla açığa çıkarabilecek
bir ortam sağlarlar.
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İşbirlikçilik; işbirliği-ajan faaliyeti
örgütlemek; katliamcılık egemenlerin
tarihidir.
Halkların yükselen mücadelesini
bastırabilmek için katliamların, işkencelerin ve her türlü zulüm politikasının yetmediği yerde işbirlikçileştirme politikasını kullanmaya çalışmışlardır.
Halk düşmanları katliam, işkence
ve zulüm politiklarıyla bir yandan halk
güçlerinni fiziki olarak imha etmeyi,
etkisizleştirmeyi hedeflerken bir yandan
da ideolojik-psikolojik sonuçlar elde
etmek isterler. Örneğin işkence fiziki
olmanın ötesinde asıl olarak psikolojik
savaşın bir parçasıdır. Kişiyi moral
olarak yıkmak, yıldırmak ve düşüncelerini teslim almak amaçlıdır.
Yine aynı şekilde katliamlar, kayıplar da devrimcileri teslimiyete zorlamak içindir. Katliamlar, infazlar
tüm devrimcilere ve halka gözdağı
amacı taşır ve "sonunuz böyle olur"
mesajı verir.
Düşmanın sızma; ajan-işbirliği çalışması da böyledir. Bir yandan devrimcilere örgütsel olarak darbe vurmaya
çalışırken bir yanda da ideolojik olarak
güçsüz duşürümeye çalışır. Örgüt saflarında kuşkuculuğu, güvensizliği yaymayı; moral olarak zayıflatmayı hedefler.
İşbirlikçileştirme-ajanlaştırma çalışmasının asıl amacı da zaten budur.
Devrimci örgütlere karşı kuşku ve
güvensizlik yaratmak; halk hareketi
olarak devrimcilerin halk üzerinde
yarattığı güveni ve prestiji sarsmak;
korku yaymak isterler.
Özelilkle bizim gibi güçlü değerler
üzerinde yükselen bir pratiğe sahip; disiplin, bağlılık, yoldaşlık, güven, sevgi
gibi değerlerle şekillenmiş bir hareketin
bu değerlerine saldırının da aynı cepheden yani ideolojik-psikolojik savaş

cephesinden yapılması kaçınılmazdır.
Özellikle düzenin sözcülerinin yada
"sol"dan kimi kesimlerin bolca yaptığı
komplo teorileri bu saldırıların bir
parçasıdır. Devrimci örgütlere "polisin
sızdığı"; örgütleri "polisin yönlendirdiği" vb saldırılar kimi zaman sıkça
dile getirilir.
Tüm bu saldırıların gelenekleri
güçlü; hedefleri belli ve tertemiz değerlerin şekil verdiği bizimki bir harekette sonuç vermesi mümkün değildir.
Bu düşmanımızın benzer saldırılardan vazgeçeceği anlamına gelmez.
Sınıf savaşının bir yasası olarak o
vazgeçmeyecektir. Sayısız teknik olağına, fiziki gücüne vb rağmen işbirlikçileştirme çalışmalarına devam
eder...
Devrimci örgütün fiziki kapasitesi,
moral durumu, insanları arasında kimlerin zayıf unsurlar olduğu vb hepsi
düşmanın inceleme alanındadır.
İşbirlikçi olmak; inandığı davaya
ihanet edip karşı saflara geçmek en büyük soysuzluk, en büyük şerefsizliktir.
Halkımızın değerleriyle bağdaşan
hiçbir yanı yoktur. Halkımız davasına
ihanet edeni, yoldaşını kendi çıkarları
uğruna satanı asla affetmez.
Doğru söylemek; inandığı dava
uğruna her türlü bedeli göze almak;
yani doğru bildiğinden şaşmamak halkımızın değer verdiği özelliklerdendir.
Hainliğin halk kültürümüzde yeri yoktur. İnsanları işbirlikçileştirmeye çalışmak düşmanın acizliği ve zavallığıdır.
İnsanların kimi zayıflıklarını kullanarak onları bu soysuzluğa itmek;
tehditle, vaadlerle, gözdağıyla hainleştirmek acizliktir.
Halka çıkarlarını zarar vermek için
yine halkın içinden çıkan kendi bencil
çıkarlarının peşine düşmüş, inancı

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

zayıf insanlara muhtaçlıktır onları
acizleştiren... Bitiremedikleri, yokedemedikleri devrimci mücadelenin
karşısında birkaç zayıf unsura ihtiyaç
duymak bir başka çaresizliktir.
Düşmanın sızma faaliyetinin iki
yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi
özel olarak eğittiği işbirlikçileri örgüte
taşımak; diğeri de zorla, tehditle, vaatlerle ele geçirdiği insanları işbirlikçileştirmek.

Düşmanın
İşbirlikçileştirme
Çalışmalarını Nasıl
Boşa Çıkarırız?
Bir ajan-muhbirin, en önemli onu
ele verecek olan özelliği, hiçbir şekilde devrimci bir yaşam biçimini
kuramayacak oluşudur. Devrimci bilinç ve inancı sayesinde diğeri de
para ve çıkar karşılığı bu savaşın taraflarıdır. Dışardan sızdırılan bir ajan
devrimin gerektirdiği disiplin, yoldaşlık, fedakarlık, bağlılık, kararlılık
gibi özelilkleri bünyesinde taşıyamaz.
O çıkarları peşinde koşan ve bu işi
maddi karşılıklar sonucu yapan kişidir.
Güvenlik önlemleri, devrimci yaşamın
ahlaki ve örgütsel kuralları uygulandığında hainleri hızla açığa çıkarabilecek bir ortam sağlarlar.
Ahbap çavuş ilişkileri örgütsel
denetim ve disiplinin gevşemesi sonucu ortaya çıkar.
Hainler işbirlikçiler için bu türden
ilişkiler soluk borusu oluşturur. Bunun
için bulundukları ortamlarda sürekli
olarak apolitik, ahbap çavuş ilişkisi
yaratmaya çalışırlar. Hainler asla
devrimci gibi yaşamazlar. Para, cinsellik vb konusundaki tutumları, yoz
yaşam merakları onları ele verir.
Bir hain mutlaka yalana başvurmak zorundadır. Sorgulayıcı bir tavır
içinde olmak; kuralsızlıkları masumlaştırmamak zorunluluğumuzdur.
Ajan-işbirlikçi rol yapmak zorundadır. "Hiç kimsenin gerçeğin
kendisini aynen taklit edemeyeceği"
gerçeğini aklımızdan çıkarmamalıyız.
Hain her kılığa girebilir ama gerçek
bir devrimcinin tüm özelliklerini gösteremez.
Bir hain çeşitli şekillerde ama

hep ilgisiz tarzda bilgi almaya çalışır.
Bunu önlemenin yolu esas olarak
gereksiz bilgi vermemek, yoldaşlar
arasında yoldaşlık ilişkisi dışında
ilişkiler geliştirmemek, gevezelik etmemek, "masum" soruların neden
sorulduğunu düşünmektir.
Legalite "herşeyin düşmanın gözünüde apaçık olanduğu" bir alan
olarak görmemelilyiz. Böyle değildir
Eğer böyle olsaydı düşman legale, demokratik kurumlara yönelik ajan-muhbir faaliyetine gerek duymazdı.Tüm
teknik olanaklarına rağmen düşman
sadece bunlarla sonuç alamaz. Biz çalışmalarımızı kurallı, disiplinli ve kendi
içinde asgari gizlilik temelinde biçimlendirdiğimizde düşmanın işi zorlaşacaktır. Asgari gizlilik kurallarımıza
uyulmaksızın gizliliği olsun ya da olmasın ilkeli kurallı bir çalışma tarzı
hayata geçirilmeksiniz herhangi bir
alanda ajan-muhbir faaliyetini açığa
çıkarmak mümkün değildir.
Kim neyi nasıl yapıyor, birim dışında nasıl yaşıyor; hangi ilişkiler
içinde bulunuyor; verilen işi zamanında yapılıyor mu, bütün bunların
denetlenmesi ve hayata geçirilmesiyle,
işbirlikçiler kaçınılmaz olarak açık
verirler; onları tespit etmek mümkün
hale elir. Disiplin, kurallılık, ilkeli
yaşam, tüm alanlarda ve yaşamımızın
her alanında her anında geçerli olması
gereken davranış biçimleridir.
Ayrıca geçmiş tecrübeleri öğrenmeliyiz. İzleme, takip, dinleme, istihbarat, ajan-muhbir faaliyetinde düşman da belli yöntemleri açığa çıktıkça
yenilerine başvuruyor. Düşmanı izlemek onun yöntemlerini çözmek illa
"özel istihbarat" gerektiren bir konu
değildir. Örneğin insanlarımızın belli
dönemler içinde yaşadıklarını, gözlediklerini yada muhatap oldukları
tecrübeleri birleştirerek onlardan sonuçlar çıkarmak başvurmamız gereken
yöntemlerden biri olabilir. Bunların
sistemli gözlemi, bize düşmanın ne
yapmak istediğini, nasıl yaptığını büyük ölçüde gösterecektir. Yada örneğin
gazete ve TV lerde polise ilişkin çıkan
haberler, yeni yasa ve yönetmelikler,
polisin hangi noktada yeni yönlendirilmeye, nasıl motive edilmeye çalışıldığı bir başka açık istihbarat kay-

nağıdır. Gerek günlük gelişmelere,
gerekse de polis örgütlenmesindeki
gelişmelere bu gözle baktığımızda
küçük bazı şeylerin izlenen yöntemlere
ilişkin önemli ipuçları taşıdığını görürüz. Bu noktada asıl silahımız örgütlenme, ilişki ve kurumlaşma biçimlerini sürekli yenileyen yaratıcılığımız ve disiplinimiz olacaktır.

İşbirlikçilik
Egemenlerin Tarihidir
Halkımızın gözünde işbirlikçilik
ve işbirlikçiliğin bir biçimi olan ihbarcılık meşru değildir. Bunu iyi
bilen oligarşi ve emperyalistler işbirlikçiliği ve ihbarcılığı meşrulaştırmak, yaygınlaştırmak için ellerinden ne gelirse yapıyorlar.
İşyerlerine kurdukları ihbar hatları;
"alo polis" ihbar hatları; itirafçıları
"gizli tanık" adı altında mahkemelerde
meşrulaştırmaları...vb bu çabanın sonucudur.
Emperyalizm işkence ve zorbalık
konularında sınıf mücadelesinin başladığındana bugüne pekçok deney ve
tecrübe biriktirmiştir. Kendi deney ve
tecrübelerini her zaman kendi işbirlikçi
iktidarlarına aktarmışlardır. Devrimcileri nasıl yakalayacakları, devrimci
örgütlere nasıl ajan sokabilecekleri
konularında ihtisas görmüşlerdir.
1960 yıllarda Brezilyaya, Uruguaya "kalkınma danışmanı" vb görünümler altında işkence uzmanlarının
gönderilmiştir. Amerikan emperyalizminin buralardaki amacı işkence
odalarındaki son buluşları işbirlikçilerine öğretmekti.
Ülkemizde de bu konuda oligarşi
kendi "uzmanları"nı eğitmiş; Almanya
ve İngiltereden işkence dersleri almışlardır. Düşmanın hiçbir ajan-işbirlikçi
çalışması devrimi engelleyemez. Ancak
her saldırıyı da ilkeli ve kurallı bir savaşla püskürtmek zorunluluğumuzdur.
Halkın savaşını engellemeyen çalışan; oligarşiye yardım eden ajanlar,
muhbirler, hainler ve işbirlikçiler...hepsi
halkın adaletinin hedefidirler. Hangi
biçimde olursa halk düşmanları affedilemez. Savaş adalet içindir...
Savaşımız adaletli bir savaştır.
Bunun için adaletin ölçüsü de şaşmayacaktır.

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!
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 BİZ DİYORUZ Kİ;

İşbirlikçilik, AKP
Faşizminin Ahlakıdır

 Halkımızın değerleri arasında işbirlikçilik-muhbirlik yoktur.
Halkımız bu onursuzluğu asla kabul etmez.
AKP iktidarı devrimci mücadele karşısında çaresizdir. Çaresizlikten
ajan ve muhbir yaratmaya çalışıyor.
Bir halk hareketini ajan-muhbir-işbirlikçi saldırılarıyla yok etmek
mümkün değildir. Halk dostu-düşmanı tanır, ayırt eder. Dünyanın en
etkili güvenlik örgütü halktır.
Egemenlerin tarihi; kışkırtma, provokasyon, katliamcılık, ihbar,
muhbirlik, işkence, halkları birbirine düşürme tarihidir. Halkımızın tarihi
ise yiğitlik, mertlik, onur ve kahramanlıklarla doludur.
TOMA’lar, kimyasal gazlar, F tipleri, tutuklamalar, işkenceler, katliamlar, mobeseler, kameralar, insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve daha
pek çok fiziki-teknik gücüyle halkın yükselen savaşını durduramıyorlar.
Ajan-işbirlikçi faaliyetlerinden medet umuyorlar.
Düşman, ajanlar-işbirlikçiler yaratarak devrimcilerin halk üzerinde
yarattıkları güveni yok etmeyi; ideolojik-psikolojik savaşı büyütmeyi
amaçlar. Ama nafile... Yarattığımız değerler, halkımızla etle tırnak gibi
olmuştur. Bu değerleri ve güveni yok etmeleri mümkün değildir.
İşbirlikçi olmak, inandığı davaya ihanet etmektir. Düşmanın safına
geçmek soysuzluk, en büyük onursuzluktur. AKP iktidarı bu onursuzluğu
ve soysuzluğu halkımıza bulaştıramaz.
Halkımız onurlu ve namusludur. Halkın safından zalimlerin safına
geçmez.
Bağlılık, sevgi, yoldaşlık, güven gibi değerlerimizin gücü karşısında,
oligarşinin "bireyci", "bencil","halkını satan" anlayışının kazanması
mümkün değildir.
Sonuç alsa da almasa da egemenler; halkı işbirlikçileştirme ve ajanlaştırma çalışmalarından vazgeçmeyeceklerdir. Sınıf savaşının yasası
budur.
Halk işbirlikçileri sevmez, affetmez. Halkımızın adaleti, devrimci
savaşı engellemeye çalışanlardan hesap sorar.
İşbirlikçilik, muhbirlik; alçaklıktır, şerefsizliktir. AKP faşziminin,
halkımızabu pisliği bulaştırmaya gücü yetmeyecektir!

Emperyalizmin İşbirlikçisi AKP Faşizmi Sıradan Bir Halk Cephesi Sempatizanını Ajanlaştırmaya Çalıştı

Ancak Yine Başaramadı! Hiç Şansı Yok Başaramayacak!
Çünkü Tarihsel ve Siyasal Olarak Yenilgiye Mahkumlar!
Emrah Uygul: “İhanet Yolunda Olanlar! Bu Alçak Yoldan Dönün! Devrimcilerin Adaletine Güvenin! “
Aşağıdaki yazı; sıradan bir Halk
Cephesi sempatizanı olan Emrah
Uygul’u, AKP faşizminin hangi yöntemlerle ve nasıl işbirlikçi yapmaya
çalıştığını anlatan bir yazıdır.
Uzun bir süre EÖC (Emek ve
Özgürlük Cephesi) saflarında faaliyet
yürüten Emrah Uygul’un kendi kendine yaptığı muhasebe sonucu Halk
Cephesi’ne yaptığı itiraflardır.

Polisle Görüşmelerim
Nasıl Başladı?
Neler Konuştuk?
Bu Onursuzluktan
Nasıl Vazgeçtim?
Birinci buluşmamızın
tarihini hatırlamıyorum. O
günlerde iş arıyordum. Bütün fabrikalara başvuru yapıyordum ve görüşmeye
gidiyordum. Bir gün telefon çaldı, SSK’dan aradıklarını söylediler. “Bizim bir projemiz
var, SSK'lı olanların durumunu değerlendiriyoruz, gelip form doldurmanız
lazım” dediler. Ben önemsemedim; tamam, gelirim dedim. Birinci aramasından sonra bir gün geçti, tekrar aradılar.
Babama söyledim, “SSK ile ilgiliymiş,
Beylikdüzü SSK’ya gelmemi istediler
ben gideyim de bu işten de kurtulayım”
dedim. Babam da “tamam, git, geç kalma” dedi.
Beylikdüzü SSK’nın önüne geldiğimde bir bayan ve bir erkek vardı.
Erkek gençti 25-30 yaşlarındaydı. Bayan
40-50 yaşları arasındaydı. Tam önündeyken bir bayan, bir erkek geldi "ha...
biz de seni bekliyorduk. Geç kaldın,
öğle tatili oldu evrakları gönderdik, tam
saatinde niye gelmedin?" dedi. Ben de
daha yeni iş görüşmesinden geliyorum
dedim. Bir yandan etrafa bakıyorum
etraf hareketli... Hadi hayırlısı dedim
kendi kendime. Bakalım sonuç ne olacak? Biz yemek yiyeceğiz sen de gel,
belki bir dilekçe yazabiliriz dediler.
Ben de oturdum ama şüpheliydim yine.

Sohbet etmeye başladık. Ankara’daki
patlamadan bahsettiler. DHKP-C mi
yaptı? Ben, “hayır DHKP-C’nin halka
yönelik eylemi olmaz, tarihte görülmemiştir” dedim. “Evet DHKP-C halka
yönelik eylem yapmaz, doğru” dediler.
Bu arada kendi kendime kim olabileceklerini düşünüyordum... Ya beni
çok iyi bilen birileri veya polis... Emin
olamıyorum. Daha sonra bunlar polis,
kalkayım gideyim dedim. Etrafa baktım kalabalık. Bunlar teşkilatlı gelmişlerdir, gitsem gözaltı
veya tutuklama yaparlar
diye düşündüm. Tutuklanmak mesele değil... Ailemi düşündüm. Aileme
bir şey yaparlarsa, babam
değil en çok da kız kardeşim var, ondan korkuyordum. Anamın emanetiydi. Akrabalarım aç kurtlar gibi pusuda bekliyorlar.
Sülalemin
içinde
AKP’li, CHP’li, HDP’li var, çoğunluk
PKK’lidirler. Ben de Cepheli olduğum
için sahiplenmiyorlar. Hain Kürt ilan
edilmiştim. Babamla aramızı açmaya
çalışıyorlar, fitne sokuyorlar. Annemin
ölümünü benim üzerime yıkıp, özellikle
babamı kendi taraflarına çekmek istiyorlardı. Babamın evlerine göz dikmişlerdi. Amaçları kötüydü. Bir de annem ölmeden önce verdiğim sözler
vardı. Anamın vasiyeti vardı. Ben de
oturdum, konuşmaya başladım.
Ankara patlamasını PKK mi yaptı?
diye sordular. Ben de hayır dedim,
PKK yapmaz. Kendi kitlesini katletmez.
Devletin yönlendirdiği IŞİD yaptı dedim. Birden kıvırdılar, sanal alemden
etkilendiler demeye başladılar. “Hayır,
görünen köy kılavuz istemez, AKP’nin
tetikçisi IŞİD yapmıştır” dedim. (...)
“IŞİD’i besleyen AKP’dir silah veren
de MİT’dir” dedim. Komplo teorisi
demeye başladılar.
Sonra “biz SSK’dan değiliz, bir
araştırmamız var, onun için buradayız”
dediler. Ben de “siz polis misiniz?”

diye sordum. “Hayır MİT elemanıyız,
sen hiç MİT elemanı gördün mü?” dediler. Ben de hayır dedim. “Ben psikoloğum ve bir kitap yazacağım, senin
yardımcı olmanı istiyoruz” dedi. “Ne
gibi yani?” dedim. “İnsanlar Ankara’daki
patlamada olduğu gibi, nasıl kendini
patlatıyorlar? Şafak, Bahtiyar, Elif gibi
nasıl ölüme gidiyorlar? Bunu araştırmak
için buradayız. Senden bilgi almak için
değil, değerlerine zarar vermeden konuşmak istiyoruz” dediler. “....’ı tehdit
edip konuşturabilirdik. Daha yeni evli
ve yeni bir kızı oldu veya ....’ı, yeni
düğünü oldu. Eskisi gibi gidip gelmiyor,
onu tehdit edebilirdik” dedi. Bunu diyen
bayan, isminin Serpil olduğunu söyledi.
Ve ben o sırada düşünüyorum. Bir
zamanlar, birisi telefonuma, derneğe
gittiğim için ölüm tehditli ve kız kardeşime ve anneme tecavüz edeceğine
dair mesaj atmıştı. Ben ya akrabalarım
veya mahalleden MHP’li faşistlerden
diye düşünüyordum. Polis olduğunu
düşünmemiştim.
“Seni takip ediyoruz, izliyoruz, iş
bulmak için çabaladığını, annenin ölmeden önceki hayatını da biliyoruz,
neler yaptığını da biliyoruz” dediler.
“Ben de hepsini mi? Peki ...da olduğum
süreci de mi biliyorsunuz? Hepsini,
hapisteki durumunu da biliyoruz” dediler. Hatta açlık grevi yaptığını da
biliyoruz. “Hapiste kimlerle birlikteydin?” diye sordular. Ben de “isim
vermem, bakın bulun” dedim. Bulmak
çok kolay bir tuşla buluruz dedi. Ben
“isim vermem” dedim.
“Seni ... örgütledi değil mi” dedi.
Ben de “ilk ... abiyle tanıştım, sonra
...” dedim. “... İyi bir kız” dediler.
Hemen farkına vardım “iyi arkadaştır”
dedim hemen. Toparlamak için “çözemezsiniz” dedim. Daha sonra ...
abinin direnişi ile ilgili konuştuk. O
süreçte gözaltı sürecini konuştuk. “Sen
de belanın üstüne gidiyorsun. Her seferinde gözaltına alınıyorsun. Beni
arıyorlar abla seninkini aldık diye.
Ben de onlara çocuğu fazla hırpala-
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mayın dedim” dedi. Ben de “bela üzerimize geliyor ne kadar uzaklaşsam
bela gelir” dedim.
Sonra direnişle ilgili konuştuk birden ... abladan bahsetti. “Siz gözaltına
alının, o da bilgisayar başında gazeteye
haber yazsın.” Ben de “hayır, yeri geldiğinde ... abla da gözaltına alınır,
dünkü insan değil, yıllardır mücadelenin
içinde” dedim. Daha sonra “peki dedi
sen ... ile birlikte gözaltına alındın
mı?” diye sordu. Hayır, dedim. “Aranızdaki fark...” demeye başladı. Daha
sonra benim şüpheli baktığımı anlayınca hemen ben ...’a da giderdim.
O senden daha çok şey biliyor. Yıllardır
içindeydi. Peki neden ...’ı attılar? Arabasını parçaladılar? diye sordu. ... Ahlaksız dedim. Kadına yönelik zaafı
var. Evet ben bir kadın olarak giderdim,
ama gitmedim dedi. Ve örgüt içinde
evliliğin olmaması ...’de bir kadın ve
erkek arkadaşın birbirlerini sevdiği
için örgütten atıldığını söylediler. İsim
verdiler, ben tanımıyorum dedim. Daha
sonra ben, “aktif insanlar, profesyonel
devrimciler de birbirlerini sevebilirler
ancak devrimci evlilik yapar. Taraftar
ve sempatizanlar için devrimci evlilik
gibi durum olmaz, bilgi verir” dedim.
“Aktif olan insanlara hareket izin vermediyse bildiği bir şey vardır, bizim
görmediğimizi görmüştür. Hareket tartar, biçer öyle izin verir” dedim. Onlar
da ... ve ... gibi mi dediler. Evet dedim
aktifler, 7/ 24 saat devrimciler, devrimci
evlilikleri var.
Kendi aralarında konuşmaya başladılar “... de çözülebilir mi?” dedi
erkek olan. Ali ...’i sordu. “... de çözülebilir” dedi. Ve “...’in zaafını bulmak
için uğraşmak gerekir” dedi.
Daha sonra “bizim seni gözaltına
almaya niyetimiz yok. Amacımız sadece sohbet etmek. Senle politik süreci
konuşacağız, bize yardımcı ol” dediler.
Ben de “bu işbirlikçiliktir, ben kabul
etmem, ben değerlerime ihanet etmek
istemiyorum” dedim. “Aynı masada
yemek yediğim arkadaşlarıma ihanet
etmek istemiyorum” dedim, daha sonra
“tipik ... modeli” dediler.
Tarih verdiler tam hatırlayamadım
ama 2 veya 3 gün sonraydı galiba.
“Düşün cevabını ver bize” dediler.
“İstediğin zaman gidebilirsin” dediler.

“Cevabım aynı olur” dedim ve ayrıldım, eve gittim.
İkinci buluşma yeri Bahçeşehir’di,
ben vermiştim. Eğer gidersem yürüyerek giderim dedim. Evde düşünüyordum ne yapmam lazım, kız kardeşim var, ailemi de biliyorlar diye. Kız
kardeşim annemin emanetiydi. Gitmek
istemiyordum. Korka korka gittim.
Bahçeşehir’deki metroda buluştuk.
Oturduk, sohbete başladı. Benim cevabım aynı dedim. Ve aileme dair her
şeyi biliyorlar, diyerek de daha çok
korkmaya başladım. Kız kardeşim var
dedim. İstemeye istemeye konuşmaya
başladım ve özellikle ikinci buluşmamız, ...’den alınan malzemeler ile ilgiydi. Valiz çantasıyla dolmuşa bindiğimizi ve paramızın olmadığını vurguladı. “Hayır, bende para vardı vermedim. ... Beni basit görüyordu. İnsiyatifti, benim yardım etmemi istemiyordu” dedim. “Seni rakip mi görüyordu?” dedi. “Ben de evet dedim. ...
Beni rakip gördüğü için benim müdahale etmemi istemez, ezileceğini düşünür” dedim. “Bende para vardı vermedim” dedim. “Peki niye müdahale
etmediniz?” diye sordum. “Dolmuştaydınız, mazlum insanlar ölecekti”
dediler. Daha sonra ben de, “benim
orada çatışma kararım vardı” dedim.
“Ama dolmuş değildi” dedim daha
sonra.
“Peki nasıl oluyor da bu hale geliniyor?” dedi. Ben de “sınıf kini olduğunu
anlattım. Yoz pis sömürü düzenin yıkılması için düşmana teslim olmaktansa
çatışarak ölürüm” dedim. “Veya yaralı
olarak ele geçirilirim. İzmir Yunan askerleri işgali altındayken Hasan Tahsin
silahını çıkararak çatışıp şehit düştü,
ben de o duyguyla...” dedim. Daha sonra
“sende Kuvayi Milliye ruhu var” dediler.
“Evet” dedim. Daha sonra bana dediler
ki “dolmuşta çatışsaydın örgüt seni devrim şehidi saymayacaktı. Gazi’de uyuşturucu çeteleriyle çatışan milisler yanlışlıkla halktan birisini vurunca örgütten
atıldılar. Sen yaralı olarak yakalansaydın
seni sahiplenmeyeceklerdi veya ölseydin
devrim şehidi olarak sayılmayacaktın”
denildi. Ben de “dolmuşta değil ara sokakta çatışmaya karar verdim” dedim.
Dernekte kaldığım süreç konuşuldu,
ben fazla girmedim. Evden ayrılmam

konusu oldu ve küçük ...’ın beni dövmeye kalkması konuşuldu. Ben konuşmadım, daha sonra kalkmak üzereydik ki yine tarih ve gün istediler.
Ben “hayır” dedim. Daha sonra ben
dedim ki; “siz benim hakkımda net
emin değilsiniz. Niye bıraktınız? Yeraltına çekilirim diye mi benimle konuşuyorsunuz?” dedim. “Ne yapmak
istediğimi öğrenmek için mi buradasınız?” dedim. Yok, dediler. Fazla bir
şey demediler. Kadının aynen annem
gibi davranışları vardı. Hem dinleyip
hak vermesi ve öğüt vermesi... Yaklaşımı öyleydi. Ya da ben daha yeni annemi kaybettiğim için öyle düşünüyordum. Çantasından 200 TL çıkardı,
bana vermeye kalkıştı. “Bize gidip
geldiğin için yol parası” dedi. Ben de
“hayır” dedim. “Ben bu parayı almam”
dedim. “Benim kişiliğimde yok” dedim.
Ve kadın da “ben de almam, buraya
bırakırım” dedi. Ben de parayı masada
bulunan bardağın altına koydum. “Ben
de almam” dedim. Öyle yapınca şaşırdılar. Çok ısrar ettiler ben almadım.
Daha sonra “... senin durumun için
böyle konuştu” dedi. Kalkarken “bir
hafta sonra görüşürüz” dediler. Ben
bir şey demedim, çıktım eve gittim.
Ne yapacağımı düşünüyordum. Bir
gün sonra evde kavga çıktı. Babamın
karşısında ne suç oluyor. Eve kitap getirmiyorum, dergi getirmiyorum yine
kafayı bana takmış. Yok derneğe gitme,
yok inandığın ideoloji ve politikayı savunma, düşünme, benim dediğimi yap...
Annem de yok, daha çok üstüme geliyor.
Biliyor ki evde kavga çıkarmayacağım,
dergi ve kitap getirmeyeceğim diye anneme söz vermişim. Onu bildiği için
daha çok üstüme geliyor. İş arıyorum
niye arıyorsun? İş aramam niye aramıyorsun? Düşünceni niye savunuyorsun?
DHKP-C’yi savunmayacaksın. Bunun
gibi, bir de bütün sülaleye “DHKP-C
davasından yattım, gurur duyuyorum”
dediğim için, “geçmişte yaptıklarımdan
pişman değilim” dediğim için babam
daha çok üstüme geliyor. Akrabalarım
da ben HDP’yi savunmadım diye bana
yaptırım yapıyorlar. Geçmişte Halk Cephesi’ni savunduğum için, hapis yattığım
için annem kahrından ölmüş. Annemi
ben bu hale getirmişim. Annem hakkında
çıkan yalan yanlış dedikodular, anneme

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

iftiralar... Artık bunaldım.
Üçüncü görüşme için ben aradım;
gün verdi, tamam dedi. Kadın 40-50
yaşlarındaydı. Hep benim 2 tane çocuğum var diyordu. Bana anne gibi yaklaştı.
Bende onda duygusal anlamda annemi
gördüm. Annemi yeni kaybettim. Annem
mücadele hayatımda arkamdaydı. Demir
doğrama işinde çalışırken, 11 Mart 2015
tarihinde kepenk kapatma ve okullarda
boykot vardı, anneme hemen söyledim.
İlk başta gitme dedi. Ben gideceğim
deyince, oğlum dedi “ben bedenimi
siper etsem dahil sen gideceksin ama
dikkat et polis öldürüyor, TV’den görüyoruz” dedi. “Siz davanızda haklısınız
ve size dua ediyorum arkadaşlarına
söyle dikkat etsinler, dua ediyorum”
dedi. Annemle olan ilişkimiz böyleydi...
Ben MİT’çi kadını annem yerine koydum. Ben aradım.
Üçüncü buluşmamız: Akbank’ın
oraya gel demişti, ben de gittim. Durak
gibi bir yerde oturdum, bakındım. 1
veya 2 kilometre ileride birisini gördüm, yüzünü seçemedim bulanık gördüm yolun oradaydı. Telefonla konuşup
geldiği yoldan geri döndü. Ben aradım,
nerede buluşalım diye. Bahçeşehir
Metrosu’nun oraya gel dedi. Ben de
tamam dedim. Ama etrafı kalabalık
görüyorum. Sadece izlemekle yetiniyorum. Daha sonra bir yer söyledi,
psikolojik olarak takip yediğimizi farkettiğini söyledi.
Buluştuğumuz yerde birinin telefonla çektiğini gördüm ve söyledim.
“Ne yapacaksın?” diye sordum, “burada değil başka yerde konuşalım”
dedim. Ailem ve annem üzerinde konuştuk, annemin ölümü etkisi vs. Babamla olan sorunları konuştuk ve annemin beni nasıl desteklediğini anlattım. 11 Mart boykotunu, daha sonra
yine ...’den getirilen malzeme ile ilgili
konuyu açtılar. Dolmuşta çatışma yapılacak konusunda ısrar ediyordu. Ben
de hayır dedim. O günkü süreci anlattım. Yani “...’den çantayı aldık” dedim. “Bende para vardı vermedim. ...
Beni rakip olarak görüyordu ben ona
benim tecrübelerimden faydalan dedim.
Benim yöneticim ol dedim, anlamadı.
Beni basit gördü kıskandı. Rakip olarak
görüyordu” dedim. Daha sonra ben
Kıraç’ın sivil polislerini gördüm dedim.

“Tabi ki tanırsın, sen Kıraç Karakolu’na
abonesin, gire çıka tanıyorsun” dedi.
Daha sonra ben konuşmaya devam
ettim. “Ben ...’a dedim ki sivil polisler
burada müdahale olursa ben çatışırım.
Aklımda ya ara sokaklar veya bir markete girer sahibini dışarı çıkarır markette barikat yapıp çatışırım, ...’ı gönderirim vardı” dedim. “Neden?” dediler. Ben de “o daha çocuk, benim
bedel ödemem lazım” dedim. “Ve Hasan Selim Gönen’in yaptığı gibi, Sultan
Işıklı’ya dediği gibi” dedim. “Orada
ölü veya yaralı olarak ele geçirilebilirdim” dedim.
Sonra konu değişti, tarihimiz hakkında konuştuk. Nasıl bu kadar insanın
ölümü göze aldığını yine bana sordu.
Ben yine sınıf kini dedim, anlattım.
Amerika’nın Cephe üzerine yazdığı
analizleri anlattım ve dedim ki “DHKPC’yi bitiremezsiniz. Halklaşmıştır.
İdeolojisi sağlamdır. Diğer sol TİKKO,
MKP, MLKP ideolojisi, politikası olmadığından PKK’ye endekslendiler.
PKK de güçlü benim diyor. Cephe
HDP bileşenlerinde olmaz, ideolojisi
var” dedim. Daha sonra “bırak dedi
TİKKO, MKP’yi onlar Cephe gibi
değil” daha sonra “iyi ki Cephe’desin.
Çünkü Cepheliler namuslu dürüst sağlam insanlar” dedi. Daha sonra onlara
şunu söyledim, “inanıyorum ki devrimi
yapacak tek örgüt DHKP-C’dir.”
Ayrılmak üzereyken 100 TL verdi.
“Benim param, devletin parası değil.
Sana borç veriyorum” dedi. Ben ilk
başta kabul etmek istemedim, tamam
dedim borç olarak alıyorum. 100 TL
daha verdi 200 TL oldu. Bana “sonra
ödersin, işe girdiğinde ödersin” dedi.
“Tamam borç olarak alıyorum” dedim
ve aldım parayı işe girdiğimde öderim
dedim. Oradan ayrıldık, ben eve gittim.
Dördüncü buluşma günü Mercedes’e gittim, iş görüşmesi için. Görüşmeye giderken yine aynı şekilde evde
kavga çıktı. Artık bunaldım, annem de
yok, ben idare edemiyorum dedim. İş
görüşmesi olumsuz geçti , mahalleye
geldim. Mahallede parkta oturdum kendi
kendime ne yaptığımı düşündüm. Bu
işten kurtulmam lazım ama olmuyor
mecbur onlarlasın, çünkü ailem var diye
düşündüm. Özellikle kız kardeşim ol-

mazsa yapacağımı biliyorum. Annemin
emaneti. Bir kere girdi mi kurtulamıyor
insan. Annem sağ olsaydı, o kadar sorun
etmezdim. Ben bir şeyler yaparsam eminim ki kız kardeşim ortada kalır dedim.
Bir yandan da arkadaşlarıma yaptığım
ihaneti düşünüyorum, şehitlerimizi düşünüyorum, Şafak ile Bahtiyar’ı düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum.
Telefon çaldı... Onlar. “Beylikdüzü Marmara Park’ta buluşalım” dediler. “Gel,
seninle ilgili konuşacağız” dedi. Gitmek
zorunda kalıyorum, işin içinden çıkamıyorum. İstemeye istemeye gittim,
görüştük. Sohbet sırasında ...’in niye
böyle yaptığını anlattı. Elif Sultan’dan
bahsetti. Elif’in annesini görmüş, yani
ondan karar almış onu anlattı daha sonra
yine ...’deki olay yani malzeme ile ilgili
konuya geçti. Oradan “... ajan mı?”
dedi. Ben de bilmiyorum dedim. “...’nın
yoz kültürü var” dedim. Evine yapılan
operasyonda bulunan disk ile ilgili konuştuk. Her şeyi arşivlemiş. Bana “Kobani eylemlerinde senin resmin” var
dedi. Daha sonra ...’nın kardeşi ... Nasıl
yok” dedim. Sonu ... gibi olur” dedim.
Daha sonra ... abiden bahsetti. Dernekte
sevilip sayılan birisi dedi. Evet dedim
“... abinin çocuğu var ama dernektekileri
çocukları gibi görür. Geçmişinden bahseder, komik hikayelerini anlatır” dedim.
Daha sonra “...’dan ben şüpheleniyorum”
dedim. “Nasıl?” dedi. “... akrabam gibi
bir şey, annemin köylüsüymüş” dedim.
“Ben ...’ın ajan olduğunu düşünüyorum”
dedim. “Valla benim ajanım değil” dedi.
Yapılan her şeyde polisin önceden orda
olması, herkesten haberinin olması...
Bunda bir şey var dedim. “... Beni basit
gördü. Ben ona defalarca söyledim benim senin yerinde gözüm yoktur benim
sırtıma bin, tecrübelerimden faydalan,
bilgimden faydalan, ben yönetici olmak
istemiyorum” dedim. Hala kalın kafası
anlamadı kendisiyle beni aynı kefeye
koydu. Ben ...’a bilerek kendimi korkak
gösterdim” dedi ki “sen ... aynı kafada
değilsin. Örgüt sana yöneticilik teklif
etti, sen kabul etmedin.” “Evet, ben istemiyorum dedim. Ben kendimi en alt
tabakada görüyorum” dedim. “Hayır
dediler örgüt sana öyle bakmıyor, örgüt
seni ...’dan bile çok üstün görüyor.”
Daha sonra ... eyleminden bahsedildi.
Ben de çok güzel yapılmış dedim. Sonra
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“o eylemin görüntüleri var” dedi. “Sen
de orada mıydın?” diye sordu. Ben
de “yok ben orda değildim” dedim.
“... da uyuşturucu çetesinin evinin
önüne yazı yazıldığında ben yoktum,
haberim de yoktu” dedim. Daha sonra
...’dan bahsedildi. “... seni seviyor,
ayrı değer veriyor, sana çok güveniyor...
Seni tekrar örgütlemek isteyecek”
dedi. “Olabilir ... ben de seviyorum,
değer veriyorum” dedim. “Biz de ...’e
karşı senin yanında olacağız” dediler.
“Yani ... seni etkilemeye başlayabilir,
ben psikolojik olarak yanında olacağım” dedi. Ben de hayır dedim. Dilek
Doğan’dan bahsettik. “Ben hastaneye
gideceğim” dedim ve çıktım gittim
hastaneye. Babamın amcasının torunu
ameliyat geçirdi, organ nakli oldu;
hem Dilek’i görürüm, sonra da amca
oğluna giderim diye düşündüm. Dikkatimi çeken bu buluşma sürecinde
hem ailemden bahsedilmesi hem de
babamın amcasının torunundan bahsedilmesi... Biliyorlardı.
Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne
gittim. Arkadaşları gördüm ve biraz
konuştum, hemen rahatsız olmaya başladım. Çünkü yaptıklarımdan utandım.
Oradan ayrıldım, babamın amcasının
torununun yanına gittim. O da taburcu
olmuştu. Eve yola çıktım. Mesaj attım
“benimle uğraşmayın ben gelmek istemiyorum, ben kendi yağımda kavrulmak istiyorum, ben arkadaşlarımın
yüzüne bakamam” dedim. “Vicdanım
rahatsız ediyor, beni bırakın” dedim.
“Sen bana ders verdin, anneme karşı
olan vicdanım, pişmanlığım, ben çift
taraflı oynayamam” dedim. “Sana iş
bulacağız” dedi. Ben de “hayır” dedim.
“Rahatsız oluyorum, kabul etmiyorum,
ben kendi yağımda kavrulmak istiyorum” dedim. Ve, “anladım kardeşim”
diye mesaj geldi. Derneğe gittim dernek
kapalıydı. ...’i aradım cevap vermedi.
Dersimliler Derneği’ne gittim kapalı.
Ben de ... abinin yanına gittim, durumu
anlattım.

Niye Bize Gelip Anlattın?
Çünkü ilk başlarda korku vardı,
kendim için değil kızkardeşim için.
Annem sağken “annene ve kız kardeşine tecavüz edeceğiz” diye tehdit mesajı aldım. En aşağılık ve ahlaksız me-
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sajdı. Erkek gibi karşıma çıkmadı.
Karşıma çıkıp beni vurmasını bekledim
ama gelmedi o it. Gelmesini bekledim,
ya o beni öldürecekti veya ben onu
öldürecektim. Görüşmeler sırasında
annem de sağ olmadığı için mesajın
etkisiyle yani o mesajı aklıma geldikçe
deli oluyordum. Annemin emanetiydi,
annem öldükten sonra ilk defa bu
kadar korktum. Zaafım vardı anneme
karşı. Zaaflıydım, zaafıma yenik düştüm. Annemin ölümü bayağı zorladı
beni. Bu durum içerisinde yaptığım
hatalar beni vicdan olarak rahatsız ediyor. Ne zamana kadar korkarak yaşayacağım, dedim kendi kendime. Arkadaşlara söyleyeyim, en azından aileme gelebilecek her şeyin sorumlusunu, cezasını verirler dedim. O sırada
Dursun Karataş’ın sözü geldi aklıma
“bize her şey diyebilirler ama adaletsiz
diyemezler” bildiğim kadarıyla böyle
bir sözü vardı.
Dilek Doğan’n katledilmesi beni
çok etkiledi. Beni muhasebeye itti.
Dilek’in katilleriyle işbirliği yaptığımı düşündüm, utandım.
Kendi kendime Dilek’in de abileri var dedim, kardeşimi korumak
için arkadaşlarımı gammazlamak
gerekmiyor dedim. Dilek’i öldürdüler, beni de kardeşimle tehdit
ediyorlar.
Dilek’i katlettiler. Armutlu’ya
gittim. Dilek’in yanına gidince bunlar katlediyor yapamam dedim.
Kendi kendime Şafak’a, Bahtiyar’a
şehitlerimize ihanet ettim. Arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakarım, bir
suç işledim, bu suçun cezasını çekmeliyim. En azından onursuz şerefsiz
olarak anılmak istemiyorum. Harekete
boynum kıldan incedir dedim. Suçumun cezasını çekmeye razıyım.
Vicdanım rahatsızdı, ne kadar korkum
ve zaafım varsa ilk hemen harekete
bildirmem lazımdı. Bunu bildiğim
halde yapmadım ve pişman oldum.
Pişman olduğum için harekete söyleme zorunluluğu duydum.

ÇAĞRI:
Arkadaşlar! Dostlar!
Halkımız!
İhanet yolunda olanlar, yolun yarısındayken dönün! Devrimcilerin

adaletine güvenin, korkmayın! Yapılan hataların telafisi vardır. Biz de
insanız hata yapabiliriz, önemli olan
hatasının farkına varıp geri dönmektir.
Devrimcilik dünyanın en onurlu
mesleğidir. Çıkarı olmadan kendi
hayatlarından vazgeçiyorlar, niye
ölüme bile bile gittiklerini sordunuz
mu? Özgür bir gelecek için, rahat
bir yaşam için, kendi hayatlarından
vazgeçiyorlar. Bizim sırtımızdan kazananlara karşı mücadele ediyorlar.
(...) Ülkemizin hangi siyasi partinin
geleceğini emperyalizm karar veriyor.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” dediği için gözaltına alınıyor, işkence
görüyor, tutuklanıyor veya katlediliyor
devrimciler. Halkları birbirine düşürüyor. Aleviyi Sünniye, Kürtü Türke...
Devrimciler “Yaşasın Halkların Kardeşliği” diyor. Emperyalizmin yoz kültürünü kabul etmeyip Anadolu’nun
kendi kültürüyle yaşaması için mücadele ediyor. Yoksul mahallerimizde
uyuşturucuya, fuhuşa izin vermiyor.
Gençlerimizin beyinlerini uyuşturarak
değil, bilgiyle donatılmasını istiyorlar.
(...)Bunun için mücadele ediyorlar. Çıkarsız, menfaatsiz halkını ve vatanını
seviyorlar. Ahmet İbili 19–22 Aralık’ta,
Hayata Dönüş denilen düşmanın teslim
alma politikasına karşılık “bir canım
var, halkıma, vatanıma feda olsun!”
diyerek kendini feda etmiştir. Kendini
tutuşturarak bedenini silah yaptı.

Arkadaşlar! Halkımız!
Düşmanı hafife almayın! Düşman
bizi işbirlikçileştirmek için her yöntemi
kullanıyor. Zaaflarımızdan, korkularımızdan faydalanarak geliyorlar. Bizim
yapmamız gereken arkadaşlarımıza
söylemektir. Dost düşman bilmektedir
ki Cephe’nin adaleti keskin kılıç gibi
incedir. Eğer vicdanınız varsa söyleyin!
Yediğiniz yemeğe ihanet etmeyin! Yoldaşlık omuz omuza mücadele etmektir.
Onur ve şerefinizle yaşayın. Bir hata
yaptığınızda vicdanınızı sorgulayın!
Korkmadan gelin! Gelin! Önemli olan
hatalardan ders çıkarmak, bir daha o
hatayı yapmamaktır. Önder yoldaş
Dursun Karataş’ın dediği gibi: “bize
her şey diyebilirler adaletsiz diyemezler”
bunu düşünerek gelin.

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

19-22 Aralık’ın 15. Yılında
AKP Faşizmi Katletmeye Devam Ediyor!
Direniş Bayrağı Yine Cephelilerin Elinde!
TESLİM ALAMADINIZ! ADALET
MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR!
Bu Direniş; Anadolu Topraklarında Devrim ve Sosyalizm Mücadelesinin Yok Edilemeyeceğinin Destanıdır!
DİRİ DİRİ YAKANLAR KATLETMEYE
DEVAM EDİYOR; Diyarbakır, Suruç, Ankara’da Sorulacak Hesabımızdır!
19-22 Aralık Katliamı’nın üzerinden 15
yıl geçti: katiller yargılanmadı. Kömürleşmiş
bedenlerimiz adaletin tecellisini bekliyor.
Katledilen 28 insanımızı unutmadık,
adalet özlemimiz ilk günkü sıcaklığıyla sürüyor.
Ülkemizin üstüne kabus gibi çöken o dört günde, 19-22 Aralık 2000
yılında katlettiler 28 tutsağı. Kurşunladılar, diri diri yaktılar, bombalarla parçaladılar... Zulmü durdurmak
için bedenini tutuşturdu kimileri,
onları bile kurşunladılar.
19 Aralık 2000 gününün sabahında
başladı saldırı. Toplam 22 hapishanede birden; kar maskeli, ağır silahlarla donatılmış katliamcılar sessiz adımlarla süzüldüler maltalardan
içeri. Binlerceydiler. O günleri hatırlamayanlar için,
operasyonun çapını
gösteren bir kaç rakam ve kıyas verelim.
10 bini aşkın asker,
polis, özel tim katılmıştı bu operasyona.
Gazeteler,
ertesi gün bunun Kıbrıs İşgal Harekatı’ndan sonraki en büyük askeri
harekât olduğunu
yazacaklardı. Sandıklar dolusu kur-

şun ve sandıklar dolusu bomba getirmişlerdi
yanlarında. Yalnızca Çanakkale Hapishanesi’nde 5 bin 48 adet gaz bombası kullanıldı.
Gerisini siz hesap edin...
Katliamcılar tutsakları kuşattıklarında, kurşunlar ve bombalar eşliğinde tek bir ses duyuldu:
“Teslim olun!” Yaktılar; kahkahalarla, diri diri
yaktılar ama kömürleşmiş bedenlerimizde bile
zafer işaretleriyle kalmıştı parmaklarımız…
Tarihe ve halkımıza karşı sorumluluğumuzdu; Türkiye ve dünya halkları için duyduğumuz sorumluluktu; DİRENMEKTEN BAŞKA YOLUMUZ YOKTU! DİRENDİK...
Kanla yazılan tarihimizi hiçbir güç unutturamaz. Tarihimizi unutmak, düşmanı unutmaktır.
Tarihimizi unutmak, devrimciliğimizi unutmaktır. Bu yüzden unutmadık Seyhanlar’ımızın
kömürleşmiş bedenlerini. Bu yüzden unutmadık
düşmanlarımızı, sorulacak hesabımızı, 122
yoldaşımızı.

19 Aralık'ın 15. Yılındayız;
Etimizdeki Yanık, Bilincimizde
Öfke Olmaya Devam Ediyor!
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Direnişin başladığında doğan çocuklarımız
şimdi 15’inde! 15’inde fidanımızlarımız zulmü
yere çalıyor; Berkin oluyor, hesap soruyor...
Kahramanların yolundan yürüyen, sınıf kiniyle
bilenen halk kurtuluş savaşçıları zulmün saraylarını
sarsıyor. Baskının, zulmün, tecrit işkencesinin,
katliamların teslim alamadığı fedailerimiz dayanıyor zulmün kapılarına; adalet oluyor...

19-22 Aralık'ta Ne Oldu?
Bugünlere Nasıl Gelindi?
Katliamın üzerinden 15 yıl geçti; bu süre
içinde ilgili-ilgisiz hemen tüm kesimler bir
şeyler söyledi, tartışıldı, eleştirildi. Saldıranlar,
yok sayanlar, dersler çıkaranlar oldu. Düşman
saldırmaktan, devrimciler direnmekten vaz
geçmedi. Kavga arındırdı, berraklaştırdı; Son
sözü direnenler söyledi, direnmeyenler çürüdü.
Tarihin belleğine kaydedilmişti, HİÇBİR ŞEY
UNUTULMADI!..
Şimdi, katliam ve direnişin tarihsel ve siyasal
sonuçlarına bakarak, bu saldırılara neden direnilmesi gerektiği tüm çıplaklığıyla ortadadır.
Diri diri yakıldık, TAM YEDİ YIL AÇ

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!
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KALDIK! 7 YIL, 79 AY, 316 HAFTA,
2280 GÜN, 25 MEVSİM! 122 kez
patladık düşmanın beyninde ve teslim
olmadık...

Ya Düşünce Değişikliği
Ya Ölüm!

Sayı: 499

Yürüyüş
13 Aralık
2015

Bilinen bir yöntemdir: Emperyalizm, çıkarlarının önünde ENGEL olarak gördüğü ve TESLİM ALMAK İSTEDİĞİ GÜÇLERİ önce TECRİT edip
YALNIZLAŞTIRIR ve sonra da TERÖRİZM demagojileriyle İMHA’ya
yönelir.
Bu politikanın temelinde, fiziki imhadan çok BEYİNLERİN İMHA
EDİLMESİ yani DÜŞÜNCELERİN
TESLİM ALINMASI ön plandadır.
Fiziki imha buna hizmet eden bir
araçtır. Direnişi seçenler yenilseler de
yok olmazlar. Yeniden ayağa kalkarlar.
Bu nedenle düşüncelerin teslim alınması egemen sınıflar açısından belirleyicidir.
Nedir emperyalistleri her toplantılarında, zirvelerinde bu kararları aldırmaya iten "tehlikeli-ölümcül" düşünceler? Elbette Marksizm-Leninizm'dir, bütün düzenlerini yerle bir
edecek olan sosyalizmdir. İşte bu yüzdendir ki, korkulu rüyaları olan ML
düşünceler ve hele de bu düşüncede
ısrar eden örgütler, her ne pahasına
olursa olsun YOK EDİLMELİDİR!

F Tipi Tecrit Hapishaneleri
Emperyalizmin Projesidir...
1990'ların başında, NATO'nun 1990
Londra Zirvesi'nde "Soğuk Savaş'ın sona
erdiği" ilan edilirken, NATO'nun; karşı
devrimlerin gerçekleştiği ülkeleri nasıl
teslim alacağının, Ortadoğu'da, Balkanlar'da ve Kafkaslar’da emperyalizme
karşı direniş noktalarının nasıl tasfiye
edileceğinin planları yapılıyordu.
"Sosyalizm öldü... Elveda proletarya"
söylemlerinin sahipleri, NATO'nun 1980
sonlarında aldığı "ya düşünce değişikliği
ya ölüm!" kararını, hayata geçirmeye
dönük politikalar geliştiriyordu. Ve nihayet, NATO'nun 1997 Ekim'inde yaptığı,
"21. Yüzyıl NATO ve Güvenlik, Gerçek
Vizyon" isimli toplantısında, "21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacaktır" diye
tespit ediliyor ve en büyük tehlike olarak
da devrimci örgütler gösteriliyordu.
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Sosyalizmin ölmediği ve ölmeyeceği, proletaryanın tarihsel görevini
bitirmeden tarih sahnesinden çekilmeyeceği, burjuvazinin iyi bildiği bir gerçekti. Burjuvazi, bu gerçeği hesaba
katmadığı noktada, iktidarını tez kaybedeceğinin farkındaydı.
Yine 1988 yılında NATO'nun "AntiTerör Komitesi"nin almış olduğu karar
şöyleydi:
"Cezaevlerinde politik ilişkileri
olanları izole etmek ve rehabilitasyon
için acele etmeliyiz. Ya düşünce değişikliği, ya ölüm..." Mücadeleyi geriletmenin, halkın örgütlenmelerini tasfiye etmenin, teslim almanın yolunun
hapishanelerden, halkların öncüsü devrimcileri teslim almaktan geçtiğine
işaret ediyorlardı.

"Ya Teslim Olacaksınız
Ya Öleceksiniz"
Söz ettikleri izolasyon ve rehabilitasyon F TİPİ TECRİT Hapishaneleri’ydi.
Oligarşi, F Tiplerini açmak ve tecrit
politikasını hayata geçirmek için ilk
büyük saldırısını 1999 Eylül'ünde Ulucanlar Hapishanesi’nde 10 devrimci
tutsağı katlederek başlattı.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, gerçekte hücre tipi saldırı kararları 1990’ların başlarında alınmış ve daha sonra
Eskişehir hücre tipiyle, Buca ve Ümraniye saldırılarıyla çeşitli zamanlarda
denenmişti. O kesitte püskürtülmüş
ama gündemden kalkmamıştı. Ulucanlar’da gündeme getirilen saldırı
artık çok daha üst boyuttaydı.
Devrimci tutsaklara karşı “ya teslim
olacaksınız, ya ölecekseniz” dayatması,
ilk kez bu kadar açık ve tüm tutsaklara
yönelik olarak Ulucanlar’da yapılıyordu. Ki, Ulucanlar’da devrimci tutsakların karşı karşıya bırakıldığı bu
tercih, Ulucanlar’dan yaklaşık bir yıl
sonraki 19 Aralık Katliamı’nın da odağına oturtulacaktı.
Ulucanlar’da katledilen tutsaklar
nezdinde öncelikle bütün tutsak kitlesine ve daha genel olarak da tüm halka
gözdağı veriliyor ve F Tiplerinin, tecritin önü açılmak isteniyordu. Oligarşi,
Ulucanlar’daki gözdağıyla F Tiplerini
direnişsiz açmayı istiyordu.
Tutsakların direnişi ve teslimiyete

karşı “öleceğiz" cevabı, emperyalizmin
ve oligarşinin bu saldırılarının nasıl
karşılanacağının da yanıtıydı.
Sorun Tek Başına F Tipi Meselesi
Değildi, Türkiye Topraklarından
Devrim Umudunun Silinmesiydi!
Emperyalizme ve işbirlikçilerine
göre; ne pahasına olursa olsun devrimciler fiziki, ideolojik ve örgütsel olarak
yok edilmelidir. Türkiye topraklarından
devrim umudu silinmelidir.
İşte F Tipi hapishaneler ve tecrit
politikası bu amaç doğrultusunda gündeme getirilmiştir. Hücreler ve tecrit
statüsü, oligarşinin elindeki en güçlü
silahlardan biridir.
Öyle ki, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ilerici, devrimci hareketlerin tasfiyesi, bu politikayla sağlanabilmiştir.
Türkiye oligarşisi de aynı politikalarla aynı sonucu almayı düşünmektedir.
Tecritin uygulanması ve bundan istenilen sonucun alınması, onlar açısından
stratejik önemdeydi.
Devrimci tutsaklar, 12 Eylül 1980
cuntasından bu yana faşizmin her türlü
saldırılarına rağmen teslim alınamamış,
örgütlü yaşamlarıyla, direnişleriyle
halk için önemli bir güç ve moral
değeri olmuşlardı.
Devrimci tutsaklar, F Tiplerine atılarak
örgütlülükleri dağıtılacak ve tecrit altında
yalnızlaştırılarak, umutsuzlaştırılarak,
iradeleri kırılarak teslim alınacaklardı!
Halkın öncülerinin teslim alındığı
yerde, halkın mücadelesinin bütün olarak sindirilmesi çok daha kolay ve
hızlı olacaktı. İşte bunun içi F Tipleri
ne pahasına olursa olsun açılmalı, tecrit
uygulanmalıydı.
Oligarşi açısından F Tipi hapishanelerde tecrit politikasının hayata geçirilmesi ne derece önemliyse, bu politikalara karşı direnmek, tecriti boşa
çıkartmak da devrim mücadelesi, ülkemiz ve dünya halklarının geleceği
açısından o derece önemliydi.

Nasıl Direnilecekti?
Oligarşinin Ulucanlar Katliamıyla
“ya teslim olacaksınız, ya öleceksiniz”
dayatması 20 Ekim’de direnişe başlanarak boşa çıkartıldı. Teslim olmayıp
direnileceği o gün tüm dünyaya ilan
edilmişti. Özgür Tutsaklar’ın direniş
biçimi Ölüm Orucu direnişi, FEDA

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

olacaktı. Gerçek şuydu ki, direnişin
biçimi, tutsakların tercihlerine bağlı
da değildi; biçimi belirleyen, çatışmanın
özü ve şiddetiydi.
20 Ekim 2000’de büyük direnişe
başlayan devrimci tutsaklar, 19 Kasım
2000 ’de çeşitli taleplerle direnişi ölüm
orucuna dönüştürdüler. Bu talepler
içinde, tecrite son verilmesinden
DGM’lerin kapatılmasına, işkencecilerin yargılanmasından anti-demokratik
yasaların iptal edilmesine kadar çeşitli
demokratik talepler vardı.
Direnişin başında, 50’si kadın, 153’ü
erkek 203 tutsak, bu talepler için ölüme
yürüdü. Bini aşkın tutsak ve tutsak
yakını, açlığa yatarak, bu talepleri gerçekleştirmek için onlara destek verdi.
Kuşkusuz herkesin bu eylem biçimine
katılması, feda kültürüyle direnmesi beklenemezdi, ki katılmayanların da direnişin
karşısında olması düşünülemezdi. Bu
koşullar içinde burjuva medyanın tüm
saldırılarına rağmen, 20 Ekim'de DHKPC, TKP(ML) ve TKİP tutsaklarının başlatmış olduğu Ölüm Orucu Direnişi
önemli bir kamuoyu oluşturmuştu. F
Tipi tecrit hapishanelerinin gündeme
oturmasıyla birlikte hemen tüm siyasi
çevreler “F Tiplerine karşı olduklarını”
açıklıyorlar ve saldırıların sadece tutsaklara yönelik olmayıp tüm halka yönelik
olduğu konusunda hemfikirdi. Ancak
bu tavır uzun sürmeyecek, bu çevrelerin
açıklamaları ve teorik tespitleriyle pratikleri arasında büyük bir uçuruma dönüşecekti. Maskesi ilk düşenlerden biri
reformizm olacaktı.

Tarihe Yazılan
Utanç Sayfaları
Tutsak yakınları katliam öncesinde
ÖDP binalarında açlık grevi yapıyorlardı. Oligarşinin, Ecevit'in açıklamalarıyla büyük saldırının işaretini verdiği
o günlerde; ÖDP, yayınladığı talimatla
tüm örgütlerini uyararak, "sokağa çıkmayı" yasaklayacaktı. Bu talimatın
asıl konusu ise hiç kuşkusuz açlık
grevi yapan tutsak yakınlarının binalarından çıkartılmasıydı. Böylece solun
tarihindeki utanç sayfalarına bir yaprak
daha eklenecekti...
Takvimler 19 Aralık'a yaklaşırken,
reformist kesimler, bir yandan devletin
demagojileri ve tehditleri, bir yandan

kendilerinin "statükonun alt üst olacağı"
kaygıları nedeniyle, adım adım geri çekilmeye başlayıp, direnişe yönelik olarak
da doğrudan veya dolaylı "bırakın, uzlaşın" baskısını artırıyorlardı.
Bu ideoloji, en bariz ifadesini, reformizmin direnişçileri "Devletle örgütler arasında kalıp ölen insanlar"
olarak değerlendirmesinde, yine burjuvaziyle aynı ağızdan devrimci örgütlere, liderlerine, direnişçilere "tarikat,
mürit" edebiyatına başvurmalarında
kendini göstermiştir. Artık burada
sorun, reformizmin F Tipleriyle ilgili,
direnişle ilgili demokratlık görevini
yapıp yapmaması değil, ideolojik anlamda devrimcilere ve direnişe karşı
geliştirdiği açık saldırganlıktı.
Burjuvaziden alınmış bu düşüncelerle, direniş çarpıtılmakta; reformizm,
demokrasi mücadelesinden kaçışını
perdelemek istemekteydi. 19-22 Aralık
Katliamı ve direnişi reformizmin maskesini düşüren turnusol oldu.

Katliama Zemin
Hazırlayan Medya
19 Aralık Katliamı’na gelinen süreçte MEDYA‘nın özel bir yeri vardı
kuşkusuz. İlerici, devrimci, demokrat,
İslamcı, muhafazakar… hemen tüm
kesimler devletle ağız birliği etmiş,
direnişe, devrimcilere saldırmaya başlamışlardı. Bir kaç istisnanın dışında
gazeteci ve televizyoncu kılığına girmiş
tetikçiler, kalemlerinden kan kusuyordu.
Hapishanelerin nasıl da “terör yuvasına
dönüştüğü”nü anlatılıyordu.
F Tipleri sürecinde burjuva medyaya
özel bir misyon yüklenmişti. Tuncay
Özkanlar, Rıdvan Akarlar, Mehmet Ali
Birand gibi çok sayıda televizyon programcısı F tiplerini öven programlar yapmak için birbirleriyle yarışıyorlardı.
Bunlardan en dikkat çekenlerden
biri de Tuncay Özkan’dır; yaptığı bir
televizyon programında F Tipleri için
“Türkiye’de çürümeyi önleyecek cezaevi” diyordu. Hücre içindeki bir masanın üzerine de plastik bir çiçek koymuş, “Dubleks bir evi andırıyor...” diyerek hücreyi övüyordu. "Tarihin cilvesi" mi diyelim, gün oldu devran
döndü ve "dubleks odalar"a düşen
Tuncay Özkan, salya-sümük ağlıyordu,
"beni kandırmışlar" diyerek.

Evet, aslında hemen bütün gazetelerde Hapishanelerin nasıl da “terör
yuvaları” na çevrildiği yazıyordu. Bunun önüne geçmenin tek yolu ise F
Tipleriydi.
Saldırılar kendilerine yöneldiğinde
insan hakları, zulüm söylemlerini dilinden
düşürmeyen İslamcı basın da, düzene
yaranmak için devrimcilere saldırmakta
yarışıyordu. Örneğin 10 Haziran 2000
tarihli Yeni Şafak gazetesi “Koğuşlar
Örgüt Evi Gibi” diye yazacaktı.
TAYAD’ın F Tiplerine karşı başlattığı
kampanya çok geniş kesimler tarafından
sahiplenilince karalama kampanyaları
daha da artarak sürecekti. Burjuva medyanın hemen bütün köşe yazarları karalama kampanyasına katılmıştı. Hepsi
birer Ertürk Yöndem olmuştu.
Ne çare ki, kalemlerinden kan damlayan bu cellatların yalanları fayda etmemiş, F Tiplerinin, tecriti esas alan
işkenceli ölüm olduğu, verilen mücadele sonucunda çok geniş kesimler tarafından kabul görmüştü. Burjuva medyaya da düşen görev, yalan haberlerle
bu gerçekleri tersyüz etmekti. Bu konuda elinden geleni yapmıştı, ancak
yinede hapishanelerde devrimci tutsakların ölüm orucuna başlamasıyla
birlikte, tecrite karşı mücadelenin gelişmesine engel olmamışlardı.
Oligarşi katliamın ilk işaretini Başbakan Ecevit’in; “kamuoyu ilgisi sürerse ölüm orucu devam eder.” talimatıyla vermişti. Bu talimat üzerine
DGM’ler, ölüm orucu ile ilgili haberleri
yasaklama kararı aldı. Bu karara göre,
Ölüm orucunu desteklemek “suç” oldu.
Burjuva basın bu sansüre karşı çıkmak
bir yana, direnişe karşı savaşın bir
aracı oldu. Direnişe ve F Tiplerine
karşı yapılan eylemlere ilişkin tek bir
haber yapılmazken, gazetelerin sayfaları
hapishanelere “müdahalenin” zorunluluğunu içeren haberlerle doldu.
Sonuç olarak, burjuva medya 19 Aralık Katliamı öncesinde, katliamın meşrulaştırılması için devletin istediği her
şeyi yaptı. Burjuva basının bu misyonu
19 Aralık Katliamı’ndan sonra çok daha
fazla alenileşti. Bu kadar açık bir katliama,
gazeteciliğin tüm ilke ve kurallarını hiçe
sayarak devletin açıkladığı gibi “Hayata
Dönüş Operasyonu” diyeceklerdi.
Devam edecek...
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19-22 Aralı k Şehitlerimizi
Diri Diri Yakanları Unutmadık! Unutmayacağız!
Ümraniye
Şehitlerimiz:
Ahmet İbili, Mersin’li ve 32
yaşındaydı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeyken devrimci mücadeleye katıldı.
Tutsak düşmeden önce, İstanbul
gecekondularında illegal örgütlenme içinde yeralıyordu. Ümraniye Hapishanesi’ndeki ölüm orucu direnişçilerinin komutanı olarak, saldırıyı durdurmak için bedenini tutuşturarak zalimin karşısına ilk o çıktı.
Alp Ata Akçayöz, Cephe’nin
bir taraftarıydı. Kars’lıydı, İstanbul’da esnaﬂık yapıyordu. Ümraniye’deki direnişin bittiği gün koğuştan çıkarlarken katledildi.
Umut Gedik 23 yaşında ve
Trabzonluydu. Lise yıllarından
beri mücadele içindeydi. Tutsak
düşmeden önce SPB üyesiydi.
Ercan Polat 26 yaşında ve
Dersimliydi. Konfeksiyon işçisi
Ercan 1995’te katılmıştı harekete.
Son olarak SPB üyesiydi.
Rıza Poyraz, Sivaslıydı, İstanbul’un Gazi semtinde büyüdü. Konfeksiyon, avizecilik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Oligarşinin ordusunda askerlik yaptıktan sonra, tercihi netleşti, Cephe saﬂarında yeraldı.

Bayrampaşa
Şehitlerimizden:
Yazgülü Güder Öztürk, Dersimli ve 28 yaşındaydı. 1. ölüm
orucu ekibi direnişçisiydi. 1983’te
ağabeyi, 1994’te eşi katledilmişti. 1988’den beri örgütlü olarak
kavganın içindeydi.
Şefinur Tezgel Malatya-Kürecikliydi. Çocukluğundan beri
devrimcileri tanıyordu. ‘92’den beri de Cepheliydi. Uzun süre mahalli
alanda çalışmıştı..
Nilüfer Alcan, Bolu Göynüklüydü. 1964 doğumluydu. Hapishanelerin önünde tanıdı devrim-

cileri. Bir tutsak yakını, bir TAYAD’lı olarak mücadele etti yıllarca. Sonra başka alanlarda çeşitli
görevler üstlendi.
Özlem Ercan, Dersimliydi,
İstanbul’da üniversite öğrencisiyken TÖDEF içinde mücadeleye
katıldı. Katliam günü, bir direnişçiyi kurtarmak için kendini alevlerin önüne siper ettiği sırada yakılarak katledildi.
Gülser Tuzcu, Kastamonu’lu.
34 yaşındaydı. 1992’den beri örgütlü bir devrimciydi. Mahalli
alanda sorumluluklar aldı. 1995 yılında tutsak düştü.
Seyhan Doğan, Samsun-Havza’lıydı. 1973 doğumlu. DevGenç’liydi, görev verilen her yerdeydi, tutsakken ölüm orucuna
gönüllüydü.
Fırat Tavuk, Ölüm Orucu 1.
Ekip direnişçisiydi. Bayrampaşa’da bedenini ilk ateşleyen oldu.
1971 Manisa doğumluydu. ‘94’ten
beri kavgadaydı.
Ali Ateş, 1. Ölüm Orucu Ekibindeydi. 1970’te Adana’da doğdu,
Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciyken katıldı kavgaya.
Aşur Korkmaz, Ölüm orucu
direnişçisiydi. ‘90’dan beri mücadele içindeydi. Tutsak düşmeden
önce liseli gençlikte, gecekondularda örgütlenme içinde yeraldı.
Mustafa Yılmaz, Fatsa’lıydı.
İstanbul’da gecekondu direnişleri içinde devrimci oldu. Gelişti, çeşitli sorumluluklar üstlendi.
Murat ÖrdekçiAdıyaman-Besni doğumlu. İstanbul’da bir elektirik atölyesinde çalışırken, devrimci oldu. 1994’te tutsak düştü,
TKEP/L davasından yargılandı.
Cengiz Çalıkoparan, İstanbul’da doğdu. İşportacıydı devrimci hareketle tanıştığında. Emekçilerin örgütlenmesinde yer aldı.
1996’da 4 tutsağın şehit düştüğü
Ümraniye katliamından ağır yaralı
kurtulmuştu.

19-22 Aralı k Şehitlerimizin
Hesabını Soracağız!
beri mücadelenin içinde bir Kürt
yurtseveriydi. 1993’te tutsak düştü.
Sultan Sarı genç yaşında Adana’da Kürt yurtsever hareketin saﬂarına katıldı. Çukurova bölgesinde
faaliyet yürüttü. 1993’te tutsak düştü.

Bursa Şehitlerimiz;
Murat Özdemir, 1. ölüm orucu ekibindeydi. 39 yaşındaydı. Burjuva basında yıllarca çalışan bir gazeteciydi. O, tercihini devrimden
yana yaptı. Bir süre Mücadele gazetesinde çalıştı, Ege’de sorumluluklar üstlendi.
Ali İhsan Özkan, ÇorumAlacalıydı. 26 yaşındaydı.
TKP (ML) davasından tutsaktı. Cepheli tutsaklar dışında, 19
Aralık öncesi yapılan “saldırı olursa kendimizi yakarız”
kararını uygulayan ender direnişçilerden biri oldu.

Çankırı
Şehitlerimiz;

Çanakkale
Şehitlerimiz:
Fidan Kalşen, Ölüm Orucu 1.
Ekibindeydi. Dersimliydi, 36 yaşındaydı, hemşireydi. 1989’dan beri
mücadelenin içindeydi. Çanakkale’de bedenini tutuşturarak zulmün
önüne ilk dikilen oldu.
İlker Babacan, İstanbul’da doğdu. Devrimcilerle tanıştı ve 96’da tutsak düşene kadar devrimin emekçisi
oldu, sorumluluklar üstlendi. 22 yaşındaydı. Ölüm Orucu 3. Ekibinin en
genç direnişçilerindendi.
Fahri Sarı, 1990’ların başlarından

İrfan Ortakçı 1. Ölüm
Orucu ekibi direnişçisiydi.
Çorum, Alacalı’ydı. 1971 doğumluydu. İmam Hatip Lisesi’ni bitirmişti. 91’de devrimcilerle tanıştı ve sosyalizm
mücadelesine katıldı. 19 Aralık’ta ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Hasan Güngörmez, 36 yaşındaydı, Konya Cihanbeyliliydi. 1980’lerin sonunda devrim
mücadelesine katıldı. 19 Aralık’ta bedenini tutuşturarak zulme karşı barikat oldu.

Uşak Şehitlerimiz;
Yasemin Cancı, Uşak Hapishanesi’ndeki Cepheli kadın tutsakların sorumlusuydu. 1967,
İstanbul doğumluydu. 1989’dan
beri kavganın içindeydi. Eylül
1992’de tutsak düştü. Operasyonu durdurmak için bedenini tu-

tuşturarak şehit düştü.
Berrin Bıçkılar, Ölüm orucu 1.
ekibi direnişçisiydi. İzmir doğumluydu ve henüz 22 yaşındaydı. 6 yıldır bu
kavganın içindeydi. Açlığının 60’lı
günlerinde, saldırıya barikat olmak
için alevlerin ortasına daldı.

Ceyhan Şehidimiz
Halil Önder, Ölüm orucu 1. ekibi direnişçisiydi. 30 yaşındaydı Halil, Osmaniye-Düziçili’ydi. Ankara ve
İstanbul Dev-Genç saﬂarında mücadele etmişti. Bedenini tutuşturarak
zulmün önüne dikildi.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Düşmanın Saldırılarına Karşı En Güzel Cevabı
Tutsak Arkadaşlarımızın Yerini Doldurarak Vereceğiz
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Emperyalizm ve işbirlikçileri halkı katlederek, baskı ve
zor ile korkutup sindirerek iktidarını sürdürür. Sömürüsünün ve iktidarının geleceği için yapmayacağı şey olmadığını tarih bize gösterir. Halka karşı olan bir sistem halkı ve
özel olarak da onun örgütlü gücü olan devrimcileri hedef
almadan yapamaz. Birçok yol ve yöntemle onları etkisizleştirmeye, kendisi için bir tehdit olmaktan çıkarmaya çalışır.
İşte bu saldırılarında gençlik özel bir yer tutar. Çünkü
egemenler, kendisi bir sınıf olmasa da sınıflar mücadelesinde gençlik kesiminin yadsınamaz rolünün ve mücadeledeki gücünün farkındadırlar. Çalışmalarımız ağırlıklı olarak öğrenci gençlik içerisindedir.
Ve bugün ülkemizde 5 milyon 691 bini liselerde, 6 milyon 62 bini de üniversitelerde olmak üzere yaklaşık 12 milyon öğrenci gençlik var. Bunların yanına işçi, köylü ve işsiz gençliği de eklediğimizde 15 milyonu bulan bir gençlik kitlesi ortaya çıkacaktır. Bu, sayı olarak da büyük bir
güçtür.
Böyle dinamik ve kitlesel bir gücün bir araya gelerek
kavgaya katılması onların korkulu rüyasıdır. Devrimci bir
alternatif olsun istemiyorlar gençliğin önünde. Bu nedenle gençliğe bireysel kurtuluş yolları gösteriyorlar. Halktan
kopuk, halkının ve kendisinin sorunlarına duyarsız bir gençlik yaratmak istiyorlar.
Günümüz gençliği ve mücadelesine baktığımızda, faşizmin gençlik üzerindeki yozlaştırma politikalarının belli oranda başarıya ulaştığı söylenebilir. Ancak bu başarı kısmen olmanın yanında geçicidir, sürekli değildir. Geçici olmasının ve sürekli olamamasının nedeni ülkedeki devrimci
mücadeledir. Devrimci mücadele iktidarın politikalarının
önündeki engeldir.
Bugün Dev-Genç, gençliğin önder ve öncü gücüdür.
Gençliğin devrimci potansiyeli örgütleyebilecek ve gençliği
devrimci saflarda savaştırabilecek tek örgütlülüktür. Ne Kürt
milliyetçileri, ne de onların peşine takılan reformist sol, gençliği devrim mücadelesine katabilir. Bu yanıyla DevGenç, gençliğin tek umududur. 13 milyon gencin önündeki
tek devrimci alternatiftir.
Faşizm de bunu biliyor ve gençliğin örgütlü gücüne sürekli saldırıyor. Yaşadığımız ev ve dernek baskınlarının, tutuklamaların, tehditlerin, saldırıların, baskıların hepsinin
altındaki neden budur. Son dönemde yaşadığımız saldırılar elbette yeni değildir.
46 yıldır faşizmin her türlü saldırılarına maruz kaldık.
Ve bunlara rağmen mücadelemizi sürdürdük. Bu 46 yıllık
tarih, adeta kuşatmalar altında geçmiştir. Tutuklanmadı-

ğımız, baskılar yaşamadığımız dönem olmamıştır.
Mücadele böyle yürüyor, faşizm koşullarında mücadelemizi böyle yürütmek zorunda kalıyoruz. Düşman saldırılarıyla, örgütlülüklerimizi dağıtmaya, bizi çalışma yapamaz duruma getirmeye çalışıyor. Biz ise yeniden toparlanıyoruz, yeniden inşa ediyoruz örgütlülüklerimizi. Çalışmalarımıza, kampanyalarımıza devam ediyoruz. Tutuklanan arkadaşlarımızın yerini hızlı bir şekilde dolduruyoruz. Onlardan boşalan yerlere düşmana teslim etmeme düşüncesiyle yeni istihdamlar yapıyoruz. Yeni yerlere, yeni okullara ulaşma hedefiyle başka illere ve başka alanlara kadrolar aktarıyoruz.

Onlar Yıkacak Biz Yeniden
Daha İyisini, Daha Güzelini Yapacağız!
Savaş bu! Başka nasıl olması beklenebilirdi ki. Düşman
sakin sakin örgütlenmemize izin mi verecekti. Elbette elinden geleni ardına koymayacak, bizi yok etmek, çalışmalarımızı engellemek için türlü yol ve yöntemler kullanacak.
Ve illaki gözaltına alacak, tutuklayacak, olmadı katledecek.
Ellerindeki yöntemler bunlar işte. Ağızlarını açtıklarında
demokrasiden geçilmez ama iş devrimcilere kendilerine muhalif olanlara geldi mi gözaltılar, tutuklamalar birbirini izler. Son dönemde yaşadığımız tutuklamalar bunun bir göstergesidir. Gençlikten, gençliğin örgütlü gücünden korkularının ifadesidir yaptıkları.
Bu açıdan tutuklamalar ve gözaltılar sınıflar savaşının, devrimci mücadelenin doğal bir gerçeğidir. Bunları da
kendi doğallığı içinde ele almalıyız.
Öncelikle şunu belirtelim ki; önemli olan düşmanın saldırıları değil, düşmanın saldırıları karşısında bizim ne yaptığımızdır. Son sözü söyleyecek olan biziz. Biz devrimi düşmanın saldırıları altında örgütleyeceğiz. Düşmanın saldırılarına karşı mücadele ettikçe güçleneceğiz. Eğer tutuklamalar karşısında iddiamızı, coşkumuzu daha da büyüterek çıkıyorsak, tutuklanan arkadaşlarımızın yerini ileri adımlar atarak doldurabiliyorsak düşman yaptığından sonuç alamayacaktır.
"Şehitlerimizden ve tutsaklarımızdan boşalan yeri doldurmaya adayım" dediğimizde, bu iddia ile hareket ettiğimizde düşmanın yaptığı operasyonlardan, tutuklamalardan
kazançlı çıkması mümkün değildir.
Düşmanın saldırıları hiç mi zarar vermez? Elbette ki zarar veriyor. Bize zaman ve emek kaybettiriyor. Var olan kimi
kitle ilişkilerinin kopmasına sebep oluyor. Devrimciliği yaşamında ve kafasında tam oturtamamış, netleşememiş kararsız kimi insanların korkup gitmesine neden oluyor. Yeni
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işleyişi, komite çalışmalarını tekrar oturtana kadar kimi çalışmalarımız aksayabiliyor. Operasyonların, tarumar edilen derneklerimizin üzerimize yüklediği maddi zorluklar
oluyor... Daha da sayılabilir. Ama bunlar belirleyici değildir.
Düşman için kazanç demek, bizim mücadele azmimizin
kırılması, pes etmemiz demektir.
Düşman bizim yeniden yaratma ve daha iyisini örgütleme azmimiz karşısında çaresizdir. O zaman düşmanı bize
saldırdığına pişman edeceğiz.

Bir Gözaltı, Baskın Tutuklama
Olduğunda Ne Yapacağız?
Yapacağımız ilk iş faşizmin saldırılarına karşı direnmektir. Düşmanın saldırıları gayri meşrudur. Basılan kurumlarımızı sahiplenecek, baskınlara karşı direnecek ve teşhir edeceğiz. Bir bildiriyle, bir eylemle, yeri gelir işgalle
veya misilleme saldırıları ile teşhir edeceğiz. Tepkisiz kalmayacağız. Asla suskunlukla karşılamayacağız. Suskunluk "tekrar gelin, yapın" demektir. Suskunluk işkence gören, tutuklanan arkadaşlarımızı yalnız bırakmaktır. Hiçbir
gözaltıyı, tutuklamayı sıradanlaştırmayacağız. Bunları
mücadelenin doğallığı olarak görmek ayrıdır, sıradanlaştırmak ayrıdır. Onların serbest bırakılmalarının ve ya tahliye edilmelerinin de bizim mücadelemize bağlı olduğunu unutmayalım.
Savaş moralle yürür diyoruz. Ve düşmanın bize saldırılarının bir amacı da moral bozmak, kitlede karamsarlığa yol açmaktır. Bunu tersine çevirmek bizim elimizdedir.
Bu konuda Günay ablamızın katledilmesinden sonra Gazi
Mahallesi’nde örgütlenen direniş bizim için güzel bir örnektir. Düşman pervasızca katlederek korku salmak istemiştir ama katliam karşısında örgütlenen direniş bunu geri
püskürtmüş, karamsarlık ve korku düşmana karşı kine ve
öfkeye dönüşmüştür. Biz de düşman saldırılarını direnişlerle karşılayacak moral üstünlüğü düşmana vermeyeceğiz.
Gözaltına alınan arkadaşlarımızı sahiplenmek için onların bulunduğu karakolun önüne hızla gitmeyi organize
etmeliyiz. Burada oturma eylemleri başta olmak üzere, başka eylemler de yapabiliriz. Oturma eylemlerinin kaç kişi
ile yapıldığı önemli değil, bir kişi ile üç kişi ile on kişi ile
bile yapılabilir. Bir kişinin bile etkisi başkadır bir direniş
için. Örneğin Dersim Merkez’de tek bir Liseli DevGenç’linin katliamları protesto etmek için tek başına açtığı pankart ve yaptığı eylem burjuva medyanın bile konusu olmuş kendi kitlemizde bu olayı takdirle karşılamıştır.
Dostumuz da, düşmanımız da arkadaşlarımızın sahipsiz olmadığını bilmeli. Onları sahiplenmek bizim için bir onurdur. Onlara sahip çıkmak tarihimize sahip çıkmaktır,
gençliğin örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Bu bilinçle sahiplenmeyi örgütleyeceğiz.
Çalışma yaptığımız okulların kantinlerinde, yemekhanelerinde, sınıflarında ajitasyonlar ile gençliğe faşizmin saldırılarını anlatmalıyız. Hiçbir şey yapamıyorsak alkışlarla ıslıklarla düşmanın saldırılarını protesto etmeliyiz. Onlar için

tutsak düşen, gözaltına alınan Dev-Genç’lileri yine onlara yani
gençliğe anlatacağız. Bu noktada sade ve basit düşünmeli ve
kendimize güvenmeliyiz.
El yapımı afişlerden, dışarıda kalan bir tek DevGenç’linin kantinde yapacağı sesli ajitasyona kadar her şey
bizim için en güçlü silah haline gelebilir. İnsan yok, imkan yok, para yok diye düşünmeyeceğiz. En iyisini yapacağım düşüncesiyle hiçbir şey yapmama yanlışına düşmeyeceğiz. Hiçbir şey yapmamaktansa bir yerden başlamak en iyi yöntemdir. Böyle düşünürsek ihtiyacımız
olan tek şey cüret olur.
Tek başına pankart açmak, tek bir kişi bile olsak haksızlıklara olan öfkemizi kantinlerde, koridorlarda sesli ajitasyonlarla anlatmak, bir kişi, iki kişi oturma eylemi yapmak… İmkanlar ile değil, siyasi cüret ile mümkün olmuştur.
İşte bu cüreti göstermek halka kararlılığımızı göstermenin en iyi yoludur. Bunun dışında elbette en geniş kitlelere duyurmanın yaratıcı yöntemlerini de bulup hayata
geçirmeliyiz. Gözaltına alınan veya tutuklanan arkadaşlarımıza hukuki olarak yardımda bulunmaları için avukatlar
ile görüşmeliyiz. Yine arkadaşlarımızın kıyafet ve diğer eşyalarını karşılamalıyız.
Tutsak düşen arkadaşlarımızın ailelerine ulaşmalı, onlarla ilgilenmeli ilişki geliştirmeliyiz. Düşman ailelerimizi bize karşı kullanamamalı. Bunun için ilk biz gitmeliyiz
onların yanına. Bize tepki ile yaklaşabilirler. Bunu normal
karşılamalı ve sakince kendi meşruluğumuzu anlatmalıyız,
güven vermeliyiz ailelere.
Düşmanın Saldırılarına, Tutuklamalarına Karşı En
Güzel Cevap Arkadaşlarımızdan Boşalan Yerleri Doldurmaktır.
Boşlukları biz dolduracağız. Başkaları gelip halledecek,
sorunları onlar çözecek diye beklememeliyiz. Biz aday olacağız onların yerlerini doldurmaya. Biz sırtlayacağız
devrimin yükünü. Yeni olabiliriz. Ama yeni olmak korkutmamalı bizi. Korkunun nedeni bilmemektir. Öğrenerek
korkumuzu yeneriz. Ve bizim temel öğrenme yolumuz savaşı savaşın içinde öğrenmektir. Faşizm koşullarında
önce öğreneyim sonra yapayım diye bir şey olanaklı değildir. Nitekim bizden önceki arkadaşlarımızda pratiğin içinde yaşayarak, yanlışlar yaparak, dersler çıkararak öğrendiler.
Düşman hiçbir zaman boş durmayacak. Bunu biliyoruz. Bu yüzden kadrolaşma mekanizmalarını yaratmak, yeni
kadrolar yetiştirmek bizim temel görevlerimizdendir.
Bunu yapmayan bir yönetici aslında temel işini yapmıyor
demektir.
Sorumluluk iki gecede bilge eder insanı. O yükün altına girdiğimizde ufkumuzun da büyüdüğünü, daha önce
bize çözülemez gelen sorunların aslında o kadar da büyük
olmadığını göreceğiz. Yeter ki yapmak isteyelim.
Arkadaşlarımızın yerini doldurmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu aynı zamanda onların bizim üzerimizdeki
emeklerinden kaynaklı da böyledir. Dev-Genç’li vefalıdır.
Bu yüzden bir adım öne çıkmalı ve düşmanın saldırılarına karşı en güzel cevabı kendimizi büyüterek vermeliyiz.
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Ülkemizde Gençlik

LİSELİ DEV-GENÇ KURULTAYI YAPILDI!

Sayı: 499

Yürüyüş
13 Aralık
2015

5 Aralık günü Kurultayımız üç liselinin üzerine konuştuğu
“liseliler kimdir, liselileri neden örgütlemeliyiz ve Liseli DevGenç tarihi” konularıyla başladı. Liseli Dev-Genç’liler bu
ülkede adalet olmadığını; geleceğin cüretli, hesapsız liselilerin ellerinde olduğunu ve Liseli Dev-Genç’lilerin tarihi
boyunca militan eylemleriyle halkın öncüsü olduklarını anlattılar. Ardından adaletin ne olduğu ve nasıl sağlanacağı konusu üzerine Halkın Hukuk Bürosu’ndan avukat Özgür Yılmaz
konuştu, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve
Kurtuluş Merkezi ise bizlere devletin uyuşturucuyla yozlaştırma politikasını anlattı ve yozlaşmaya dair kısa bir video izletti. Halkın Mühendis Mimarları ise egemenlerin okulu, eğitimi
kendi kadrolarını yetiştirdikleri bir araç olarak kullandıklarını
anlattı ve ileride ne olursak olalım egemenlerin çıkarları için
değil halkın çıkarları için çalışmamız gerektiğini vurguladı.
Devrimci İşçi Hareketi’nden liseli bir arkadaşımız da bizlere çocuk işçiliğini ve işçi katliamlarını anlattı. Ardından bir
Liseli Dev-Genç’li söz alarak bu düzende geleceğimizin
olmadığını, bu düzende hayalimizdeki gibi avukat, mühendis, mimar olunamayacağını, katliamlara karşı mücadele edilerek hem kendimizin, hem de halkımızın geleceğini kazanacağımızı anlattı. 2 . oturumun ardından halaylar çekildi. 3.

oturumumuzda üniversite ve liselerde yaşanan sorunlar ve
çözümü; “Öğrenci Meclisleri” yaşanan örneklerle birlikte
anlatıldı. Ailelerimizi nasıl örgütleyeceğimizi TAYAD kurucularından Mehmet Güvel bize anlattı. Mehmet Güvel’in
anlatımından sonra iki Liseli Dev-Genç’li Ahmet Arif’in
“Anadoluyum Ben” şiirini okudu. Bunun ardından 4. Oturum
başladı ve Kamu Emekçileri Cephesi’nden bir öğretmen bize
eğitim sisteminin çarpıklığını, halkın yararına ve bilimsel
olmadığını anlattı.
Ardından Grup Yorum’dan bir arkadaşımız söz alarak bu
sisteme karşı nasıl mücadele edeceğimizi ve ülkemizde bu
koşulları yaratanın emperyalizm olduğunu vurguladı.
Demokratik eğitim mücadelemizin, bağımsız demokratik
ülke mücadelesinden bağımsız olmadığını vurguladı. Sonra
bir Liseli Dev-Genç’li arkadaşımız çıkıp “Parasız Eğitim,
Sınavsız Gelecek, Berkin İçin Adalet” kampanyasını anlattı.
Ardından marşlar ile Okmeydanı sokaklarına çıkıp Grup
Yorum ile birlikte halaylar çekildi. Bu sırada kitleyi taciz eden
bir Shortland tipi polis aracı da taşlanarak tahrip edildi.
Kurultaya katılan 75 liseli, Liseli Dev-Genç’in mücadelesini
yükselterek, katliamlara, adaletsizliğe karşı halkın öncüsü olacağına dair söz verdi.

Gençlik Geleceğimizdir, Tutsak Dev-Genç’lileri Yalnız Bırakmayacağız
Komplolarla Tutuklanan DevGenç’liler Onurumuzdur Zulmün
Elinden Çekip Alana Kadar Mücadelemiz Sürecek!
İzmir’de Halk Cepheliler tutuklanan
4 Liseli Dev-Genç’linin serbest bırakılması için Doğançay’da eylem yaptı. 5
Aralık’ta Karşıyaka’da yapılan polis saldırısına rağmen bir sonraki gün saat
14.00’da Doğançay Mahallesi’nin Meydanı’nda “Mustafa Ali Tombul, İbrahim
Gençgör, Can Karakaya, Mahir Uğur Akbaş Serbest Bırakılsın! / Doğançay Halkı” yazılı pankartla adalet talebi dile getirildi.Yalnızca 2 Halk Cephelinin yaptığı
eyleme 2 otobüs çevik kuvvet, 1 minibüs
özel harekat polisi, 1 TOMA, onlarca sivil polis aracıyla gelen AKP’nin eli kanlı katilleri, korkularını bir kez daha gös-
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termiş oldu.
1 Aralık’ta Antalya Cumhuriyet
Meydanı’nda Dev-Genç’liler dergi standı açtı. Tutsak ürünleri, Tavır ve DevGenç dergisi, 10 Yürüyüş dergisi dağıtıldı.
2 Aralık’ta Antalya Kapalı yol Kışlahan
Havuz Meydanı’nda Dev-Genç’liler dergi ve kitap standı kurdu. 5 Dev-Genç’linin katıldığı çalışmada toplamda 29 adet
Yürüyüş dergisi, 6 Dev-Genç dergisi, 3
Tavır dergisi halka ulaştırıldı.

Tutsak Dev-Genç’liler
Yalnız Değildir
4 Aralık’ta tutuklu bulunan DevGenç’liler için, Erzincan Cumhuriyet
ve Barbaros Mahallesi, Erzincan Lisesi
ve Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu yolunda 300 adet kuşlama yap-

tı.Yapılan kuşlama sırasında “yeni tutuklamalar pahasına da olsa yoldaşlarımızı sahipleneceğiz” açıklaması yapıldı.

Liseli Dev-Genç’liler
Okula Geri Alınsın!
6 Kasım’da Liselileri faşizmin
YÖK’üne karşı boykota çağıran 3 Liseli Dev-Genç’li soruşturma açılmasıyla
tehdit edilmiş, defalarca öğretmenleri
tarafından hedef gösterilmeye çalışılmış lakin hiçbir baskı onları susturamamıştı. Liseli Dev-Genç’liler Şehit
Şahin Lisesi önünde 30 Kasım’da yaptıkları basın açıklamasıyla susmayacaklarını eğitim haklarını direnerek
kazanacaklarını haykırdılar Açıklamaya.

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

Halk Bilim Topluluğu
Yozlaşmaya Karşı
Alternatiftir

Kurultay Çalışmaları Son Güne Kadar Yapıldı!
Adana: Adana’da Akkapı Endüstri
Meslek Lisesi’nin önünde 600 kuşlama yapıldı. Kuşlamaların 300’ünde
Berkin Elvan için Adalet İstiyoruz
300’ünde de “Parasız Eğitim Sınavsız
Gelecek İstiyoruz” yazıldı.
Ankara: Ankara’da Ege Lisesi’nde Liseli Dev-Genç’liler parasız
eğitim ve Berkin için adalet talebiyle
basın açıklaması düzenledi. 2 Aralık
günü Ege Lisesi’nin önünde toplanan
Liseli Dev-Genç’liler saat 15.30’da
“PARASIZ EĞİTİM VE BERKİN
İÇİN ADALET İSTİYORUZ! LİSELİ DEV-GENÇ” yazılı pankartı açarak
basın açıklamasına başladı.Basın açıklamasına 15 liseli katıldı.
Hatay: 3 Aralık günü Mustafa
Kemal Üniversitesi’nde üniversite öğrencilerine parasız eğitim ve adalet
üzerine 5 soruluk bir anket yapıldı ve
öğrencilerle sohbet edildi.
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
Dev-Genç’lilerin 5 Aralık’ta olacak Liseli Dev-Genç Kurultayı için 3001
Cad. üzerinde DEV-GENÇ imzalı
pankart asıldı. Ardından kurultay için
masa çalışması yapıldı, 600 bildiri halka ulaştırıldı. Halkın büyük ilgisi ile
karşılaşan Dev-Genç’liler 1 saat sonra çalışmayı sonlandırdı.
1 Mayıs Mahallesi’nde DevGenç’liler 30 Ağustos Lisesi ve Genç
Osman okulunda bildiri ve kuşlama çalışması yaptı. Çalışma sırasında resmi
polis aracı liselileri ezmeye çalıştı. Liseliler slogan ve ajitasyonlarla karşılık verince katiller araçtan inip liselilerin üzerine yürümeye başladı. Halkın ve liselilerin tepkisiyle karşılaşan
katiller nasıl kaçacaklarını şaşırıp okul
çevresinden uzaklaştılar. Çalışmaya 8

liseli katıldı.
Gülsuyu - Gülensu: Liseli DevGenç’liler 5 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan Liseli Dev-Genç Kurultayı’na çağrı amaçlı 1 adet ''5 Aralık'ta
Liseli Dev-Genç Kurultayı’nda Buluşalım'' yazılı pankartı Engin Çeber
Halk Kütüphanesi sokağının girişine
astı.
Gülsuyu - Gülensu Mahallesi’nde
Liseli Dev-Genç’liler 1 Aralık Salı
günü Engin Çeber Halk Kütüphanesinin sokaklarına kapı çalışması yapıp
bildiri dağıttı.
Kartal: Liseli Dev-Genç’liler
saat:19:00'da buluşup Karlıktepe mahallesinde Liseli Dev-Genç Kurultayı’na çağrı yaptılar. Çalışmaya 4 Liseli
katıldı 150 bildiri halka ulaştırıldı.
Okmeydanı : 1.12.2015 Salı günü
Okmeydanı’nda yapılacak olan Liseli Dev-Genç Kurultayı için 100 adet Liseli Dev-Genç Kurultay afişleri yapıldı.
1 saat süren çalışmaya 3 Liseli DevGenç’li katıldı.
Liseli Dev-Genç kurultayı için Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde masa açtılar.
Sarıgazi: Liseli Dev-Genç’liler 4
Aralık günü Sarıgazi Ticaret Meslek
Lisesi, TOKİ Lisesi ve Sarıgazi çevresinde 40 adet Liseli DEV-GENÇ Kurultayı afişi astı, okul çıkışlarında 200
adet bildiri dağıtıldı.
Liseli Dev-Gençliler 3 Aralık 2015
tarihinde Sarıgazi Ticaret Meslek Lisesi ve TOKİ Lisesi’nde Liseli DEVGENÇ Kurultayı çalışması yaptı. 30
Adet afiş yapıştırıldı, 200 adet bildiri
dağıtıldı ve liselilerle uzun uzun sohbetler edildi.

6 Aralık’ta, Biga’da Dev-Genç’lilerin inisiyatifinde bulunan Halk
Bilim Topluluğu’nun toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim sistemindeki sorunlara değinildi, düzenin üniversitelerdeki yozlaştırma politikalarında Halk Bilim Topluluğu’nun bu
noktada alternatif olduğu dile getirildi. Toplantıya 17 kişi katıldı.

Tanıştığımız Her
Yeni İnsan
Gücümüze Güç Katıyor
4 Aralık’ta, Dev-Genç’liler yeni
öğretim döneminde yeni insanların
birbiriyle onurlu ve devrimci ilişkiler kurması anlamında tanışma toplantısı yaptı. Toplantı süresince çeşitli konularda fikir alışverişinde
bulunuldu. Devletin Kürdistan’da
yaptığı katliamlar ve Ortadoğu’daki Emperyalizmin rolü üzerinde durdu. İlkeli ve son derece politik anlamdaki tartışma süresince eleştiri ve
özeleştiriler yapılarak devrimcilerin
halkın sorunları karşısındaki tavrının
nasıl olması gerektiği üzerinde netlik sağlandı. Toplantıya 8 kişi katıldı.

Sayı: 499

Yürüyüş
13 Aralık
2015

Kocaeli Üniversitesi’nde
AKP-Polis-ÖGB Terörü!
Her gün yeni katliamlar, infazlar yapan faşist AKP’nin polisleri ve işbirlikçi ÖGB Kocaeli Üniversitesinde terör estirdi! 1 Aralık’ta, kendisine “Ak
Gençlik” diyen AKP’li çete ‘Türkmen
Katliamı’ bahanesiyle yapmak istedikleri basın açıklamasının bildirilerini
dağıtmaya başladılar. Buna karşı üniversitenin devrimci demokrat öğrencileri ortak bir eylem örgütleyerek okul
içerisinde AKP’nin ‘Türkmen Katliamı’ yalanlarını anlatan bildiriler dağıtıp, ajitasyonlarla çeteyi okul içerisinden kovdu. Polis devrimci, demokrat öğrencilere saldırarak bir Halkevi,
bir KP üyesi iki öğrenciyi gözaltına
aldı. AKP’li çeteler polis korumasıyla okuldan çıkarıldı.

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!
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BİR TESPİT
YÜRÜYÜŞ: “HDP, Kürt Milliyetçi Hareketin Düzen İçine Giderken, Solu da
Yanında Düzene Çekme Projesidir”
(Yürüyüş Dergisi, 29 Haziran 2014)

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık 30 Kasım
2015 tarihli BBC’ye yaptığı röportajında bizim
başından beri söylediğimiz bir gerçeği itiraf
etti.
BBC Türkçe: Çatışmaların yoğunlaştığı
bir ortamın oluşmasında siz hiçbir payınızın
olduğunu düşünüyor musunuz?
Bayık: “Biz payımızın olduğunu düşünmüyoruz. Eğer biz çatışmadan yana olsaydık
şimdiye kadar dokuz kez tek taraflı ateşkes ilan
etmezdik. Yine eğer biz savaşta ısrarcı olsaydık
biz Kürt halkını, Türkiye solunu, bütün muhalif
güçleri HDP çatısı altında bir araya getirmeye
çalışmazdık ve bunları parlamentoya taşımazdık.
Biz Türkiye'nin bütün sorunlarını parlamentoya taşıdık. Parlamentoda sorunları gündemleştirmek, çözmek istedik.
Türkiye yıllardır Kürtlerle, solla uğraşıyor
ama bir türlü sonuç alamadı. Ama önder Apo, PKK,
bütün bu güçleri, onların yasa dışı dedikleri bütün bu
güçleri parlamentoya çekti.” (BBC Türkçe, Mahmut
Hamsici, 30 Kasım 2015)
KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın itirafları çok açık:
“Devletin yıllardır bitiremediği yasadışı sol örgütleri
Önder Apo, HDP aracılığıyla düzen içine çekti” diyor.
Nasıl yaptı Kürt milliyetçi hareket bunu? Halkların
Demokratik Partisi (HDP) ile yaptı...
HDP kurulurken Kürt milliyetçi hareket’in ve reformist, oportünist solun HDP’ye yüklemedikleri misyon
yoktu.
HDP ile bütün solun birliğini sağlayacaklardı. Kürt
ve Türk halklarının birlikte mücadelesini örgütleyeceklerdi... Kapitalizme alternatif, sosyalizmin önünü
açacaklardı. Mahirler’in, Denizler’in Türkiye devrimci
hareketinin mirasını yaşatıyorlardı... Mahirler’i, Denizler’i
anlamanın HDP’yi desteklemek demek olduğunu söylediler... Desteklemeyenleri, eleştirenleri caşh (hain)
ilan ettiler...
Biz daha “Çatı Partisi” tartışmalarından itibaren bu
birliğin dışında kaldık. Halkların ihtiyacı olan, mücadeleyi
büyüten bir birlik olmadığını, Kürt milliyetçi hareketin
düzenle uzlaşmak için devrimci, sosyalist solu da düzen
içine çekmeyi, tasfiye etmeyi hedefleyen bir birlik olduğunu
söyledik... Halkların Demokratik Kongresi kuruluş sürecinde
yapılan görüşmelerde de bu temeldeki eleştirilerimizi söyleyerek, içinde yer almayacağımızı belirttik...
Cemil Bayık’ın itirafları bizi bir kez daha doğrulamaktadır.

BİR İTİRAF

CEMİL BAYIK: “Türkiye yıllardır
Kürtlerle, solla uğraşıyor ama bir türlü
sonuç alamadı. Ama önder Apo, PKK,
bütün bu güçleri, onların yasa dışı
dedikleri bütün bu güçleri parlamentoya
çekti.” (BBC ile röportaj,
30 Kasım 2015)
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22 Haziran 2014 tarihli Yürüyüş’ün 422. sayısında
“Solun Değil, Halkın Birliğini Sağlamalıyız” başlıklı
yazıda şöyle demiştik: “Birliğin Kürt milliyetçi hareketin
literatüründeki karşılığı, çeşitli siyasi güçleri kendi politikalarına yedeklemek olmuştur. Kürt milliyetçilerinin
sola yaptığı birlik çağrısı AKP faşizmi karşısında yeni
bir pazarlık gücü elde etmek içindir. Kendine güvensiz,
kimliksiz solu, kendi milliyetçi, uzlaşmacı, teslimiyetçi
politikalarına yedeklemektir. Bu konuda epeyce başarılı
oldukları da bir gerçektir. (...)
Kürt milliyetçi hareketin HDP projesi, halkın
öfkesini büyüten, faşist düzene karşı mücadelesini
büyüten değil; halkın mücadelesini düzen içine çekmeye
yarayan, düzenle uzlaştıran bir projedir...
Düzenle uzlaşan, mücadeleyi geliştirmeyen hiçbir
politikaya destek vermeyeceğiz...”
Nitekim HDP’nin kuruluşunda, HDP’nin amacı da
ortaya çıktı.
- 29 Haziran 2014 tarihli Yürüyüş’ün 423. sayısında
“EMEP HDP'ye Katılmama Kararı Aldı
HDK-HDP HALKLARIMIZIN, MÜCADELENİN
DEĞİL, KÜRT HAREKETİNİN İHTİYACIDIR!
HDP, Kürt Milliyetçi Hareketin Düzen İçine Giderken Solu da Yanında Düzene Çekme Projesidir”
başlıklı yazıda EMEP, HDP içinde yer almamasını
şöyle açıklamıştı:
“HDP'nin 'ittifak zemini' olmaktan çıkartılıp 'belirli
bir ideolojik yaklaşıma sahip bir kitle partisi olarak
kendisini yeniden örgütlemesi" (Evrensel, 18 Haziran
2014)
Yani HDP bileşenlerine mevcut siyasal kimliklerinizi

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

BBC Türkçe: Çatışmaların yoğunlaştığı bir ortamın oluşmasında siz hiçbir
payınızın olduğunu düşünüyor musunuz?
KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık: “Biz
payımızın olduğunu düşünmüyoruz. Eğer
biz çatışmadan yana olsaydık şimdiye
kadar dokuz kez tek taraflı ateşkes ilan
etmezdik. Yine eğer biz savaşta ısrarcı
olsaydık biz Kürt halkını, Türkiye solunu, bütün muhalif güçleri HDP çatısı
altında bir araya getirmeye çalışmazdık
ve bunları parlamentoya taşımazdık.
Biz Türkiye'nin bütün sorunlarını parlamentoya taşıdık. Parlamentoda sorunları gündemleştirmek, çözmek istedik.
Türkiye yıllardır Kürtlerle, solla uğraşıyor ama bir türlü sonuç alamadı.
Ama önder Apo, PKK, bütün bu güçleri,
onların yasa dışı dedikleri bütün bu
güçleri parlamentoya çekti.” (BBC Türkçe, Mahmut Hamsici, 30 Kasım 2015)

terk edip HDP çatısı altında
“yeni bir ideoloji” ile yeniden
örgütlenin denilmiştir... “Yeni
bir ideoloji” ise kuşkusuz
Kürt milliyetçi hareketin
ideolojisidir.
Aynı yazı içinde yer verdiğimiz Abdullah Öcalan’ın
HDP’nin 2. Olağanüstü Kongresi’ne gönderdiği mesajında HDP projesi için
“TİP’ten sonraki en büyük
politik çıkış” deniyordu.
“Bu çıkışın nasıl bir politik
çıkış olduğunu Türkiye halkları
yaşayarak görecek... Ancak
biz bunu daha HDK kurulurken söylemiştik. “Çatı partisi”
diye Abdullah Öcalan tarafından ortaya atılan bu proje,
Kürt milliyetçi hareketin düzenle uzlaşma projesidir. Uzlaşmayla da sınırlı kalmayıp Kürt
hareketi, kendisi düzen içine
giderken, yanında solu da
götürmek istemektedir... Aksi
durumda sol, Kürt milliyetçi
hareketin düzene gidişinin
önünde engel olacaktır. Uzlaşma politikalarına zarar verecektir...
Onun için bu proje ile aynı zamanda Kürt milliyetçi
hareket düzen içine giderken yedeğine aldığı solu da,
aynı çatı altında eritip bitirecektir... Biz bunları çatı
partisinin oluşum sürecinde söyledik...
Şimdi EMEP’in söylediği ve HDP içinde yer almama
gerekçeleri bizim o dönemde söylediklerimizdir.
Ve biz bunları sürekli söylediğimiz için Kürt milliyetçi
hareket bize linçlerden, kurumlarımızın yakılmasına,
kurşunlanmasına, molotoflanmasına, Grup Yorum konserinin engellenmesine kadar her türlü yöntemle saldırmıştır.
- “19 Nisan 2015 tarihli Yürüyüş’ün 465. sayısında
“HDP, Devrimci Sosyalist Solu Düzene Yedekleme
Projesidir! Oligarşinin Demokrasicilik Oyunundaki Yeni
Aracıdır! Uzlaşmaya, Tasfiyeciliğe, Halkların Umudunun
Parlamenterizme Yedeklenmesine Karşı Savaşı Büyüteceğiz! Faşizmle Uzlaşılmaz Savaşılır! Çözüm Oligarşinin Parlamentosunda Değil, Devrimdedir! Devrim
Cephesinde Birleşelim!” başlıklı yazıda HDP’nin nerelerde hangi pazarlıklarla, ne amaçla kurulduğunu yayınlamıştık. HDP İmralı heyeti ile Öcalan’ın internette
yayımlanan görüşme kayıtlarında şöyle deniyor:
ÖCALAN: “Biz bu süreci sol’un da önünü açmak
için yürütüyoruz... Onların da legalleşmesi gerekiyor.

Burjuva zor ile bastırdığı
için biz illegaliteyi seçmek
zorunda kaldık. Yoksa normal
olan legalitedir. Parlamentonun ileride yapacağı çağrıyla sol da legalleşecek.
NE DİYOR ÖCALAN?
“Onların da legalleşmesi
gerekiyor.” Neden? Çünkü
oligarşi ile öyle pazarlık yapılmış. Devrimci, illegal mücadeleyi savunan örgütler
“legalleşmezse” yani düzen
içine dönmezse Kürt milliyetçi hareketin de düzene
dönmesi mümkün olmayacaktır. Devlet ile yapılan pazarlıkta bunun için Parlamento’dan bir çağrı yapılarak
illegal Sol’un da legalleşeceğini söylüyor Öcalan...
Ve solun düzene dönmesiyle yetinmeyip, ona bir de
“düzenin solu” olma misyonu
biçiyor. Şöyle devam ediyor
Öcalan; “AKP muhafazakardır,
diğerleri milliyetçi, ulusalcı.
Arada muazzam bir boşluk
var. Sol bunu doldurabilir.”
.... (BDP heyetinin İmralı’da
Abdullah Öcalan ile 3 Nisan 2013 tarihli görüşme tutanağından)
ÖCALAN: “Apo sizinle birlikte hareket etmek
istiyor. Ankara konferansı tarihidir. Siyasetin temelini
atacağız. Devlet Mustafa Suphiler’e yaptığını yapamayacak. Silahlar susacak, demokratik siyaset konuşacak. Bunu Başbakan söyledi. Geri dönemez. Dönerse
isyan çıkacak, kıyamet kopacak.”
Burada Öcalan, Kürt milliyetçi hareketin silahlı
mücadelesini tasfiye ederken silahlı mücadelede ısrar
eden DHKP-C’ye de devletin “Mustafa Suphiler’e
yaptığını yapmayacağını” söylüyor... Yeter ki silahları
bırakın diyor...
Devam ediyor Öcalan:
“CHP’nin durumu ortada. Türkiye solu için bir fırsat,
üç blok var: AKP bir blok, MHP-CHP bir blok, emekçiler
sosyalistler bir blok. Bunu hedefleyin, biçimlendirin.
Heyetle görüştüm (MİT heyetini kastediyor. Yani solun
düzene çekilmesi MİT ile yapılan pazarlıklarla karara alınıyor), sol olmadan bu iş olmaz. Onlar da ikna olmuş
durumdalar. Yani onların güvenliğini de ben burada düşünüyorum, ben sağlıyorum. Bu ne demek; artık sol’a
komplo yapılmayacak demek. (...) Sol bu kadar ölüyor ve
ben artık bunların güvenliğini sağlamak için bu kadar çalışıyorum.”(BDP heyetinin İmralı’da Abdullah Öcalan ile
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14 Nisan 2013 tarihli görüşme tutanağından)
Devrimci sosyalist sol da düzene çekilmeden PKK’nin
silahsızlandırılması mümkün olmaz diyor Öcalan... Bu
görüş esasında emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin
düşüncesidir.
Çünkü devrimciler silahlı mücadeleden vazgeçmediği
sürece, Kürt milliyetçi hareketin tek başına silah bırakmasının
bir anlamı olmayacaktır. Kürt milliyetçi hareket silah
bıraksa da, devrimciler silahlı mücadeleyi sürdürecektir.
Onun için emperyalizm ve oligarşi Öcalan’dan devrimci
sosyalist solun da düzen içine çekilmesini istiyor...
Ve Öcalan bu görevini çok “ulvi” bir düşünceyle
sunuyor: “Sol bu kadar ölüyor ve ben artık bunların
güvenliğini sağlamak için bu kadar çalışıyorum” diyor.
Yani Öcalan Sol’un “can güenliği”ni de üstlenmiş
oluyor.
Nasıl yapıyor bunu? Öldürülmesine gerek kalmayan
düzenin solunu yaratarak...
Silahlı mücadelenin miadını doldurup tek çözüm
yolu olarak parlamentoyu göstererek yapıyor.
Nitekim 7 Haziran Parlamento seçimlerinde, oligarşinin parlamentosu, düzene muhalif halk kesimlerine
tek alternatif olarak gösterildi. Düzene kendilerini kabul
ettirmek için atmadıkları geri adım kalmadı.
Haziran seçimleri öncesinde Sol’un oylarını almak için
sol söylemleri dillerinden düşürmediler... Burjuva basının
köşe yazarları danaşmanları oldu. Konuşma metinlerini
onlara yazdırdılar. Esprileriyle, konuşmalarıyla, “hünerleri”yle
burjuva medyanın en gözde politikacısı oldu HDP Eşbaşkanı
Selahattin Denirtaş ve Figen Yüksekdağ...
- 24 Mayıs 2015 tarihli Yürüyüş’ün 470. sayısında;
“HDP; Demokratikleşme, Barış, Çözüm Projesi Değil
Kürt Milliyetçi Hareketin ve Türkiye Solunun Tasfiye
Projesidir! HDP projesini geliştiren emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi ile birlikte Kürt milliyetçileri ve kuy-

rukçuları halkları aldatmaktadırlar.” dedik...
Bir taraftan “emeğin iktidarını kuracağız” dediler,
diğer taraftan “sermayecileri de koruyacağız” dediler.
Seçimlerden sonra ise hiçbir “kırmızı çizgimiz yok”
diyerek düzenin krizine çözüm üretmeye çalıştılar. TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB başkanları ile gülücükler
saçarak tokalaşıp kucaklaştılar...
Ancak sol’un fosilleşmiş döneklerini de yedeğine
alan HDP, 80 Milletvekili çıkartarak parlamentoya girmesine rağmen oligarşinin krizine çözüm olamadı.
Emperyalistler arası çelişkiler, oligarşi içi çelişkiler,
oligarşinin güçsüzlüğü Kürt sorununun düzen içi çözümüne de izin vermiyor.
Kürt Milliyetçi hareketin tüm uzlaşmacı, teslimiyetçi
politikalarına rağmen AKP faşizmi uzlaşmıyor, Kürt
milliyetçi hareketi teslim almak için katliamlarına devam
ediyor...
Şimdi Cemil Bayık BBC’de yaptığı röportaj’da yine
emperyalistlere ve işbirlikçi AKP’ye “güven vermek”
için “çatışmaları başlatılmasında bizim rolümüz yok”
derken bunu ispatlamak için de “eğer biz savaşta ısrarcı
olsaydık biz Kürt halkını, Türkiye solunu, bütün muhalif
güçleri HDP çatısı altında bir araya getirmeye çalışmazdık
ve bunları parlamentoya taşımazdık.”
Yani, tüm Türkiye solu (reformist oportünist) ellerinin
altında; istediğimizi yaptırırız onlara diyor Bayık. Sizin
için parti kurduk, meclise soktuk. Düzenin parlamentosunu
tek çözüm yeri olarak gösterdik... Devletin yıllarca
terörist diye uğraştığı Kürt halkını ve solu “Önder Apo,
PKK, bütün bu güçleri, onların yasa dışı dedikleri
bütün bu güçleri parlamentoya çekti” diyor.
Bayık, Kürt halkını ve Sol’u nasıl parlamento aracılığıyla
düzene çektiğini söyleyerek uzlaşmacılıklarını ispatlamaya
çalışırken AKP kürdistan’da tek tek ilçeleri güvenlikli
bölge ilan edip onar onar katletmeye devam ediyor.

Küçük Armutlu’da

Mevzilerimizi
Asla Terk
Etmeyeceğiz!

Ahlaksızlık Yapanlar

4 Aralık’ta, Karanfiller Kültür
Merkezi bir kez daha AKP’nin polisleri tarafından saldırıya uğradı.
İçeride bulunan 3 kişiyi gazla boğarak katletmeye çalıştılar. Saat
18.00 sıralarında 2 akreple gelen
polisler kültür merkezinin camını
kırdı ve içeriye yüzlerce plastik
mermi sıktı. Buna rağmen içeridekiler dışarı çıkmadı ve kurumlarını
sahiplendi. Polis saldırıdan sonra
mahallede tacizlerine devam ederek
geri çekildi.

Geçmişte Küçük Armutlu mahallesinde ahlaksızlık yapan bir aile
mahalleden kovulmuştu. Boşluktan
yararlanıp mahalleye geri gelmeye
çalışan aile, 2 Aralık’ta teşhir edilerek
tekrar kovuldu. Devrimcilerin ve
Armutlu halkının kanıyla canıyla kurduğu mahalleyi kimsenin kirletmesine izin vermeyeceklerini açıklayan
Armutlu Halk Meclisi: “Burası Hasan
Ferit’in, Dilek’in mahallesi burada
ahlaksızlık yapan kimseye izin vermeyeceğiz” dedi.

Halkla Beraber
Kovuldular

Dergilerimizi
Kitaplarımızı Halka
Ulaştırmaya
Devam Edeceğiz
8 Aralık Salı günü Armutlu’da bazı evler ziyaret
edilerek Kurtuluş dergisi ve Boran yayıncılığın
son çıkardığı kitaplardan olan “Düzen Çürütür
Devrim Yaşatır” kitabının tanıtımı yapıldı. “Biz
kimiz? Verilen mücadele tarihi, yaşanılan süreçlerdeki tarihi-siyasi politika, kararlılık…” devrimciliği esas olarak anlatan Kurtuluş Dergisinin
tanıtımı yapılarak 6 adet dergi halka ulaştırıldı.
“Düzen Çürütür Devrim Yaşatır” kitabından ise
14 adet halka ulaştırıldı.

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Kürt Milliyetçi Hareketin
Uzlaşmacı Politikaları;
Katliamların Üstünü Örtüyor!
Oligarşinin Kürdistan’a yönelik
saldırıları hız kesmeden devam ediyor... Hemen her sayımızda, Kürt
milliyetçi hareketin halka yönelik
tüm saldırılara rağmen, oligarşiyle
masaya oturmak dışında bir politikası
bulunmadığını anlatıyoruz...
Kürt halkına dönük saldırılar konusunda; sadece iki seçim arasında,
yani 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki
5 aylık süre içinde, 33’ü çocuk olmak
üzere 258 kişi katledilmiştir. Bu katliamlar devam etmektedir. Her gün
değişik bir ilçede sokağa çıkma yasakları konuluyor, evler, işyerleri,
tarihi yerler yerle bir ediliyor. Halkın
çocukları katlediliyor.
Kimi zaman en aşağılık saldırılarla
cenazeler tankların arkasına bağlanıp
sürükleniyor, kadın gerilla cesetlerine
karşı ahlaksızca saldırılar yapılıyor.
Mezarlıklar talan ediliyor... Kısacası
oligarşi; halka karşı saldırıda sınır
tanımıyor. Her zaman söylediğimizi
bir kez daha söylüyoruz ki bu faşizmin özelliğidir. Onlar kanla ve katliamlarla beslenirler. Halka işkence
etmeden var olamazlar... Halkın her
an gelip kendi iktidarlarını yıkacağı
korkusuyla yaşarlar... Bu nedenle de
halkın hiçbir direnişini ve isyanını
kabul etmezler.
Biliyoruz ki döne döne oligarşinin
yaptığı katliamları ve saldırıları anlatmak bir şeyi değiştirmez. Elbette
teşhir etmek amacıyla bunu da yapacağız, yapmalıyız. Ama esas olarak
bu saldırılara karşı politika geliştirmek
ve bu politika doğrultusunda da mücadele etmek zorundayız. Kürt milliyetçi hareketi tam da bu noktada
eleştiriyoruz. Kendi içinde bir dolu
çelişkiyi içeren, bir dolu politika belirliyorlar... Ancak halktan yana bir
politikaları yoktur. Önlerine koydukları hedeflere ulaşma anlamında, ken-

di ayakları üzerinde duran bir politikaları yoktur. Halka sırtını dönen
politikalarını eleştiriyoruz. Bu politikalar esas olarak; emperyalizm destekli ve oligarşinin de genel olarak
icazet sınırları içinde yer alan, düzene
yerleşme politikalarıdır. Bu politikalarını sürekli eleştiriyoruz ve eleştirmeye devam edeceğiz. Halka zarar
veren ideolojik yaklaşımları ve politikaları eleştirmek devrimci sorumluluğumuzun gereğidir.

Katliamları Kim ve
Ne Adına Kontrol Altına
Alıyorsunuz?
KCK yöneticilerinden Cemil Bayık, halkı nasıl kontrol altında tutmaya
çalıştıklarını, BBC Türkçe muhabirine
verdiği röportajda anlatıyor. Muhabirin “Çatışma ortamında sizin payınız
yok mu?”sorusuna, şöyle cevap veriyor:
“Biz payımızın olduğunu düşünmüyoruz. Eğer biz çatışmadan yana
olsaydık şimdiye kadar dokuz kez
tek taraflı ateşkes ilan etmezdik. Yine
eğer biz savaşta ısrarcı olsaydık biz
Kürt halkını, Türkiye solunu, bütün
muhalif güçleri HDP çatısı altında
bir araya getirmeye çalışmazdık ve
bunları parlamentoya taşımazdık.
Biz, Türkiye’nin bütün sorunlarını
parlamentoya taşıdık. Parlamentoda
sorunları gündemleştirmek, çözmek
istedik. Türkiye yıllardır Kürtlerle,
solla uğraşıyor ama bir türlü sonuç
alamadı. Ama önder Apo, PKK, bütün
bu güçleri, onların yasa dışı dedikleri
bütün bu güçleri parlamentoya çekti.
Bütün sorunları parlamentoya taşıdı
ve parlamentoda sorunları tartışmak,
çözmek istedi.” (BBC Türkçe
30.11.2015)
HDP’nin solu düzene çekmenin,
yedeklemenin aracı olduğuna ilişkin

söylediklerimizi açıklıyor, doğruluyor
Bayık... Ve düzene yerleşmek için
tüm solu da nasıl peşlerine takarak
düzen için çalıştıklarını, düzenin parlamentosuna her şeyi havale etme
gayretlerini açıklıyor ki; bu yaptıkları
aynen yaşanmıştır, yaşanmaktadır.
Kürt milliyetçileri, HDP eliyle solu
da düzenin parlamentosuna yerleştirmeye çalışmaktadır... Ancak
bu noktada ağırdan alan ve ayak
sürüyen düzen olmaktadır... Düzen
kendini ağırdan satıyor ve
HDP’nin, PKK’nin tüm gayretlerine rağmen, onları düzene henüz
tam olarak kabul etmiyor. Tersine
katliamlar ve operasyonlar ile iyice
hizaya çekmeye çalışıyor. Kürt milliyetçileri her ne kadar tüm sorunları
oligarşinin parlamentosuna havale
etmeye çalışsa da; oligarşi parlamento
dışındaki tüm araç ve yöntemleriyle
saldırmaya devam ediyor. Başta da
söylediğimiz gibi oligarşi kendi üzerine düşeni yapıyor; halkı katlediyor,
zulmediyor. Bu yanıyla parlamentoyu,
yasaları, hukuku da umursamıyor.
Ki bunu yapmayacağını da, 7 Haziran
seçimlerini çöpe çevirdiğinde ortaya
koymuştu. Önemli olan Kürt milliyetçilerinin ve onların kuyruğuna takılıp tüm sorunları düzenin parlamentosuna havale edenlerin ne yaptığıdır. Bu noktada da yine Cemil
Bayık’a kulak verelim, sonra da bunu
nasıl yaptıklarını görelim. Ceylanpınar’da iki polisi kendilerinin öldürmediğini açıklarken muhabir sıkıştırıyor ve Bayık bu noktada YDGH’ı ve kendine “Apocuyum “diyen
güçleri vb. nasıl kontrol altında tutmaya çalıştıklarını açıklıyor.
“...Bunlar ortaya çıktığında da
biz eleştirdik. Dedik ki, “bu, çizgimizi
aşıyor, bu, amaçlarımızı aşıyor”. Bu
konuda arkadaşlarımızı uyardık, eleştirdik ve bize saldırmayan güçlere
saldırı yapılmamasını söyledik. Ama
saldırılar o kadar korkunç ki, vahşi
ki hiçbir savaş kuralına Türk devleti
uymadığı için ve bütün silahları Kürtler üzerinde denediği için, uçaklarla,
tanklarla, toplarla, yeni geliştirilen
akıllı bombalarla saldırılar yaptığı
için, yine siyasi operasyonlar yaptığı
için.

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!
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“Belediye başkanlarını tutukluyor,
her yerde saldırıyor, her yerde linçler,
yakmalar, hakaretler yapıyor. Her
yere “Türk’ün gücünü göreceksiniz,
size göstereceğiz” yazılıyor. Elbette
ki bunlar insanları tahrik ediyor.
İster istemez bazılarında bizim çizdiğimiz çerçevenin dışına çıkmalar
da oluyor. Devlet tahrikle bunu yaratıyor. Biz kontrol kurmaya çalışıyoruz. Elbette ki yer yer kontrolümüzü
aşan durumlar ortaya çıkabiliyor.
Ama bundan da hiç kimse Kürtleri
sorumlu tutamaz.” diyen Bayık her
gün katledilen, işkencelerden geçirilen, evi barkı yıkılan insanları kontrol etmeye çalışıyor... Asıl olan savaşı
büyütmek ve bunu tüm meşruluğu
ile savunmak olması gerekirken Bayık, marifetmiş gibi kontrol kurduklarını söylüyor ve bu konudaki çabalarını anlatıyor.
Bu noktada sormak gerekmez mi:
Siz Kürt halkını ve solu ne ve kim
adına kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz? Sorunları oligarşinin parlamentosuna havale ederek nasıl çözeceksiniz? Kürt milliyetçilerinin
buna verecek bir cevapları yoktur.
Sadece son 5 - 6 ayda yaşanan katliam
tablosu bile bugün yapılması gerekenleri ortaya koymaya yeter. Fakat
Kürt milliyetçileri gerçekleri çeşitli
genel açıklamalarında ortaya koymakla birlikte, bu gerçekleri açıkça
tartışma cesaretini gösterememektedir.

Gerçeklerden Kaçarak
Gerçeği Yok Edemezsiniz!
Kürt milliyetçileri aylardır Kürdistan’da yaşanan katliamlar karşısında kıllarını bile kıpırdatmamaktadırlar. Yapılanlara baktığımızda
daha çok tali sorunlarla ilgilenildiğini
görüyoruz... Yıkılan, yakılan tarihi
mekanlara ilişkin açıklamalar yapılıyor, bunlar lanetleniyor, bunlar için
eylemler de yapılıyor. Adeta sorun
bu noktaya kilitlenmek isteniyor.
Oysa öte yandan insanlar katlediliyor.
Bir bölge sıkıyönetim koşulları altına
alınarak yakılıp yıkılıyor ve buna
ilişkin yapılan doğru dürüst bir şey
yoktur. Her sıkıyönetime alınan ve
saldırıya uğrayan yer kendi başına
kalıyor. Diğer bölgelerin ona desteği
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ve dayanışması hemen hemen yok
gibidir. Halkın bireysel, grupsal çabaları olmakla birlikte; örgütlü, iradi
olarak Kürt milliyetçilerinin önderlik
ettiği bir destek, dayanışma ve direniş
yoktur. Kürt milliyetçileri de, oligarşi
gibi yaşanan saldırıları ve direnişleri
hafifletme ve gözlerden ırak tutma
gayreti içinde görünüyor. Halkı saldırılar karşısında yalnız bırakıyorlar...
Direneceğiz, şunu yapacağız, bunu
yapacağız veya halkı kontrol altına
almakta zorlanıyoruz vb. şeklinde
yapılan açıklamaların hepsi kendi iç
tutarsızlığı bir yana, oligarşiye güç
vermekten başka bir anlam taşımıyor.
Bu sözlerin içerdiği kuru tehditlerin
oligarşi nezdinde hiçbir anlamı ve
inandırıcılığı yoktur. Bugüne kadar
belki yüzlerce kez bu şekilde tehdit
yapılmış ancak hiçbiri hayata geçirilmemiştir. Her zaman emperyalizmin ve oligarşinin ağzına bakarak
politika belirlenmiştir. Böyle olunca
da söylenenlerin hükmü yoktur.
Hüküm kurulmak isteniyorsa pratikte ortaya konulmak zorundadır.
Ki Kürt milliyetçi hareketin pratiği
de ortadadır: Sorunları oligarşinin
parlamentosuna havale et, herkesi
parlamentoya taşı ve halkı da kontrol
altına al... Yaptıkları da budur...

Halkı Kontrol Altına
Almak, Katledilen Halka
Karşı Suç İşlemektir!
Bugün Kürt halkı büyük bir katliam saldırısıyla karşı karşıyadır...
Bu saldırıları oligarşi, Kürt halkının
direniş dinamiklerini tümden yok etmek için yapmaktadır. Bu noktada
oligarşinin saldırıları karşısında, direnişi büyütmek yerine, halkı kontrol
altına almaya çalışan Kürt milliyetçileri de, halka karşı işlenen suça
ortak olmaktadırlar. Tarihi boyunca
halka güvenmeyen PKK, yüzünü
halka dönmediği ve oligarşiden çözüm, emperyalizmden medet beklediği sürece bu politik çizgisini sürdürecektir. Bu çizgi esas olarak oligarşinin çıkarlarına hizmet etmektedir... Oligarşi aylardır saldırılarla,
katliamlarla Kürt halkını kontrol
altına almaya ve yaşanacak her türlü
direnişi boğmaya çalışmaktadır. Bu

noktada Kürt halkının önünde tek
seçenek vardır; o da, direnmektir.
Fakat halkın direnişi bu kez de
Kürt milliyetçi harekete çarpmaktadır.
Kürt milliyetçileri de farklı araç ve
yöntemlerle direnişleri kontrol altında
tutmaya çabalamaktadırlar. Direnişi,
oligarşiyi zora sokmayacak şekilde
kontrol altında tutmakla, direnişe
saldırmak, öz itibariyle aynı anlama
gelir. İki durumda da istenen direnişin
yok edilmesidir. Kürt milliyetçileri
de her ne kadar halkı korumaktan
vb. söz etseler de; gerçekte direnişi,
oligarşiyi zora sokmayacak şekilde
kontrol altına alma görevini yüklenmekle, Kürt halkının direniş dinamiklerini yok etmektedirler.

Sonuç Olarak:
1- Kürt halkı tarihinin en ağır
saldırı dönemlerinden birini yaşıyor.
Katlediliyor, evi barkı yıkılıyor.
2- Kürt milliyetçi hareket halkın
saldırıya uğramasına karşılık; direniş
örgütlemek yerine, halktan yana olan
tüm güçleri de yedeğine alarak, HDP
ile düzenin parlamentosuna taşıyor.
Ve bunu açıkça da marifet sayıyor.
3- Kürt milliyetçi hareket, saldırıların yaşandığı bölgelerde; halkın
direniş ve eylemlerini kontrol altında
tutmaya çalışıyor. Oligarşinin saldırılarına karşılık verilmesi yerine, oligarşiyle uzlaşma çizgisini koruma
gayreti gösteriyor.
4- Kürt milliyetçi hareket, oligarşiyle uzlaşma sürecini bozmama
adına; katledilen halkı sahiplenmek
yerine, tarihi mekanlara yönelik saldırılara karşı çıkma temelinde bir
politik çizgi izleyerek, yaşanan katliam gerçeğini gözlerden ırak tutmaya
ortak olmaktadır.
5- Gerek oligarşinin ve gerekse
de Kürt milliyetçilerinin; uzlaşma
temelli yürüttükleri halkı kontrol altına alma politikaları, er veya geç
yenilmeye mahkum olacaktır. Kürt
halkı yaşadığı katliamların ve saldırıların hesabını er veya geç soracaktır.
Kürt halkı kurtuluşunun uzlaşma politikalarında olmadığını, kendini katleden güçlerle savaşmaktan geçtiğini
görecek ve bunun gereğini savaşarak
gösterecektir.

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

AKP Faşizmi Kürdistan’da Katletmeye Devam Ediyor!
- Sadece 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine
kadar olan dönemde, 33’ü çocuk 258 sivil katledildi...
- Onlarca ilçe ve mahallede sokağa çıkma yasakları ilan
edildi. Bu süreler içinde halka karşı ağır silahlarla saldırılar
yapılıp katliamlar yaşatıldı.
- Diyarbakır mitingine bombalı saldırıdan sonra Suruç’ta
33 kişi ve en son olarak da Ankara’da 104 kişinin katledildiği
toplu katliam gerçekleştirildi.
- HDP binalarına yönelik 200 civarında yakma vb. saldırı
gerçekleştirildi. HDP’nin 500’ün üzerinde üye ve yöneticisi
tutuklandı.
- Muş Varto’da çatışmada şehit düşen PKK gerillası
Kevser Eltürk’ün cenazesine işkence yapıldı, çıplak fotoğrafları çekilip teşhir edildi.

- Hacı Lokman Birlik isimli halktan bir kişi katledilip
cesedi zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklendi.
- Nusaybin, Cizre, Silopi, Diyarbakır-Sur, Bağlar, Çınar,
Ağrı, Diyadin, Muş Varto, Bitlis Tatvan, İdil, Artuklu, Yüksekova, Doğu Beyazıt, Kızıltepe, Lice, Kulp, Silvan,
Şemdinli, Dersim, Van Edremit, Özalp, Beytüşşebap, Bismil,
Şırnak, Dargeçit, Derik....
Ve hala devam eden onlarca il, ilçe ve beldede devlet
güçlerinin saldırıları sonucu yüzlerce insanımız katledilmiş,
sakat bırakılmış, işkenceden geçirilmiş ve tutuklanmıştır...
Bu il ve ilçelerin büyük kısmında sokağa çıkma yasakları
ilan edilerek; halkın evi barkı, işyeri havanlarla, roketlerle
yakılıp yıkılmış. Halk için kutsal olan değerlere, tarihi mekanlara zarar verilmiştir...

D emirtaş: Halkların Katili ABD’nin İncirlik Anlaşmasında
Kürtlere ihanet Ettiğine İnanmıyormuş!...
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ABD ziyaretini, görücüye çıkmak olarak değerlendirmiştik... Çünkü bu
ülkede iktidara oynayan veya iktidar mücadelesinde bir yer
tutmaya çalışan, bir derdi olan burjuva partilerinin hepsi,
önce ABD’ye başvurur, oradan icazet alır ve sonra da oradan
aldığı icazet doğrultusunda belirlediği politikalarla ülkeye
döner. Demirtaş‘ın sol, sosyalist söylemlere sahip olan biri
olmakla, bunun dışında kaldığını söyleyemeyiz... Demirtaş
ve anlayışı için en önemli sorun AKP ile sürdürecekleri müzakerelerdir, “çözüm süreci”dir. Demirtaş’ın ABD‘de Ortadoğu
Enstitüsü’nde sorulan sorulara verdiği cevaplar da bunu gösteriyor.
“Kürt toplumu müzakereye dönülmesini istiyor “diyen
Demirtaş” hükümetin de çatışma ve silahla bu sorunun çözülemeyeceğini idrak etmesi ve yeniden masaya dönülmesi konusundaki çağrılara ciddiyetle cevap vermesi gerekiyor. Ben
çok umutsuz, karamsar değilim. Türkiye toplumunun ekseriyeti
barış ve masaya dönülmesini istiyor. Bölge dengeleri de bunu
dayatıyor” diyerek AKP’ye yaptığı çağrıyı yinelemesinin ardından ABD ve Avrupa’nın da müzakere konusunda Türk
hükümetini cesaretlendirmesinden söz ediyor.
“Ben tarafların yeterince cesaretlendirildiğini, teşvik
edildiğini düşünmüyorum “diyen Demirtaş Amerika’nın
Türk hükümetini müzakere yönünde desteklemesiyle, hükümeti
cesaretlendirebileceğini anlatıyor. Demirtaş’ın çizdiği tabloya
bütün olarak bakıldığında; Demirtaş açısından emperyalizm
ile ilişkiler ve ülkelerin bağımlılık ilişkileri çok da sorun
değildir. Onun için herşeyin temelinde müzakereler vardır.
Bu müzakerelerin ne pahasına gerçekleştiği ve karşılığında
ne alındığı o kadar da önemli değildir.
Emperyalizmin tarihinde halkların çıkarına yapılan tek bir
şey yoktur... Emperyalizm hangi halkla ilişki geliştirmişse o
halkın boynuna kölelik zincirini takmaya çalışmıştır. Bugün
dünyanın her tarafında ABD ve Avrupa emperyalistleri halklar
tarafından lanetleniyor ve düşman olarak görülüyorsa nedeni
budur.
Ancak Demirtaş tüm bunları görmezden gelerek, Türkiye’nin

ABD ile girdiği bağımlılık ilişkilerini normal görüp, bundan
bazı çıkarlar elde etmeye çalışıyor. Bunu Kürt halkının çıkarına
yapıyor denilebilir belki ama aynı ABD’den bunu istemenin
karşılığı; onun kölelik zincirini kendi boynuna takmaktır. Demirtaş bunu da elbette biliyor ama bunda bir sakınca görmüyor.
ABD dünyanın efendisi olduğuna göre, Demirtaş’ın bu
efendiliği kabul etmesi de normal! oluyor. Çünkü Demirtaş
bu ilişkileri meşrulaştıracak açıklamaları da buluyor. Şöyle
diyor: “ABD’nin İncirlik anlaşmasında Kürtlere ihanet
ettiğine inanmıyorum... IŞİD’e karşı alınacak her tedbiri
desteklerim”
Sözde IŞİD karşıtlığı üzerinden, ABD’nin bugün yaydığı
propagandaya yaslanarak, ABD’nin Türkiye’nin bağrına bir
hançer gibi saplanmış olan üssünü meşru görüyor. Buranın
kullanılmasını normal karşılıyor. Oysa İncirlik, bu ülkenin
emperyalizme bağımlılığının temel taşı durumundadır. Ancak
bunun Demirtaş için hiçbir önemi yoktur. Kürt halkının da
aynı bağımlılık zincirine eklenmesi ve kölelik zincirini ABD’ye
teslim etmek Demirtaş ve anlayışı için önemli değildir.
Sonuç olarak; ABD’de görücüye çıkan Demirtaş, emperyalizme hoş görünmek ve Kürtlerin zincirlerini de emperyalizmin eline vermek için, gerekeni yapmaya hazır olduklarının
mesajlarıyla dönmüştür.
Başkanlık sistemine hala karşı olduğunu söylemesine
rağmen, yolu kesin kapatan bir çizgi çekmek yerine AKP’nin
bu konuda açık ve net bir başkanlık tanımı olmadığını
söyleyerek de, hala “makul” olduğu mesajını araya sıkıştırmayı
da ihmal etmemiştir.
Kısacası Demirtaş; ABD’ye kendini beğendirmiş ve burjuva
politikacılığının gereklerini yerine getireceğine inandırmış
olabilir. Ama emperyalizme ve ABD’ye karşıtlığı yüzde
80’lerde olan bir halkı ikna edebilir mi? Bu zor, hem de çok
zor... Çünkü bu ülkenin Kürt’ü de Türk’ü de emperyalizme
düşmandır ve emperyalizme karşı savaşarak kurtuluşunu sağlayacaktır. Bunun yolu da ABD’den geçmiyor. Kürdistan’ın
ve Türkiye’nin dağlarından, kentlerinin sokaklarından
geçiyor...

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!
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Anadolu’da Ana Halkayı Nasıl Yakalayacağız?
Temel-Tali Ayırımını Neye Göre Şekillendireceğiz?

Emeğimizi Nereye
Yoğunlaştıracağız?

Anadolu berekettir, candır, hayattır... Bağrında nice
isyanlar barındırmıştır. Nice şah, padişah zulmü görmüştür
ama boyun eğmemiştir.
İsyanların beşiğidir; hiçbir zaman boyun eğmemiş,
zulümlere karşı gelmiş; yakmış, yıkmıştır ama yeniden
dirilmiştir, anka misali küllerinden yaratmıştır kendini.
Anadolu'da isyan demek; Köroğlu, Pir Sultan, Bedrettin
ve Karayılan demek.
Bugün ise biz onların torunlarıyız, onlardan güç alarak
çıktık Anadolu İhtilali'ne, yollarımızı aydınlatan, patikalardan geçerken; bize güç veren, bizim de dağlarımız
var diyen Che'ler ve Çaytaşı'mız var.
Yürüyoruz bu yolda zafere kadar, şehit düşe düşe,
barikatları yara yara, engelleri aşa aşa Anadolu İhtilali'ne
yürüyoruz. Şairin dediği gibi:
“Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım,
Oğullarım var gelecekte,
Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.
Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anlıyor musun ?”
Biz Anadolu'da çalışan Cephelilerin omuzunda büyüyecek umut. Yeniden biz yaratacağız geleceği.

NASIL!
Plan-program, emek ve kararlılık!
Anadolu halkını örgütleyeceğiz. Anadolu'da liselileri
örgütleyeceğiz. Liseliler halkın en duyarlı kesimidir. En
saf, en temiz, hesapsız ve çıkarsızdır. Vatanseverdir!
Liselerde onlara gideceğiz. Lisede yoksak okul önlerinde olacağız, gençliğin gittiği kafelere gideceğiz. Düzen
liselileri kirletmek, sindirmek, boş hayallerle doldurmak
için internet kafelere hapsediyor, biz de örgütlemek için
orada olacağız. Bu yerleri çoğaltabiliriz, yani liseli
gençliğin olduğu her yerde olacağız.
GİTME ARACIMIZ!
Anket, bildiri, okullardaki hak gaspları, kantin pahalılığı
olur. Emin olun her lisede sayabileceğimiz onlarca sorun
vardır; yeter ki biz net olalım, kararlı olalım... Gerisi
Hayat!
En önceliğimiz bu. Tali işlerle uğraşmayacağız tek
uğraşımız ve gündemimiz liseliler olacak.
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Liselerde onlara gideceğiz. Lisede yoksak okul
önlerinde
olacağız,
gençliğin
gittiği
kafelere gideceğiz.
Düzen onları kirletmek, sindirmek, boş hayallerle
doldurmak için internet kafelere hapsediyor liselileri,
bizde örgütlemek için orada olacağız.
Bu yerleri çoğaltabiliriz, yani liseli gençliğin
olduğu her yerde olacağız.
Alanlarımzdaki diğer sorunların çözümünü ancak ve
ancak örgütlenerek çözebiliriz. Hiçbir şekilde birinci
gündemimiz olan lise çalışmasını ikinci plana atmamalıyız.
Dernek binasının borçları, konserlerden kalan borçlar,
bizim ana gündemimizi değiştirmemeli.
Liseli çalışmasının önüne başka hiçbir gündemi almamalıyız.
Lise çalışması yerine adalet paneli veya farklı bir çalışma olmamalı.
Adalet panelinin yapılabilmesi için de, bölgemizdeki
ekonomik sorunları aşabilmemiz için de kitleselleşmek
zorundayız. Kitleselleşmenin önünü açmak için örgütleneceğiz, günlük işlerle günümüzü, zamanmızı harcamayacağız.
Bu halk, bu vatan bizim! Faşizmin baskılarına boyun
eğmeyeceğiz!
Bu halk, bu vatan bizim! Liseli gençliği örgütleyerek
geleceği kuracağız!
Bu halk bu vatan bizim! Onurlu bir gelecek için emperyalizme ve faşizme karşı kavgayı Anadolu'da büyüteceğiz!
Şimdi tüm Anadolu'da liseli gençliği örgütlemek için;
Halk Cepheliler, tek gündemimiz olan liselileri örgütlemek
için bir adım önce çıkalım!
Yazılamalarla başlayalım, sonra bildiri, gençliğin sorunlarını tespit etmek için anket ve toplantılar örgütleyelim.
Gençlik kendi sorunlarına sahip çıkar, yeterki biz Cepheliler
öncülük edelim gerisi gelir.
Anadolu'da devrimin öncüleriyiz, biz Cepheliyiz halk
iktidarını kuracağız. Bunu da örgütlenerek yaratacağız.
Anadolu Cephesi! Bir adım atarak başlayalım.
Anadolu Cephesi! Bir eylem, bir insan, bir insan bir
kadrodur.
Biz emek verelim GERİSİ HAYAT...

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

Rus Uçağının Düşürülmesi... Suruç, Ankara Katliamları...
Suriye’de Yüzbinleri Aşan Ölümler, Milyonları Bulan Göçler...

Ülkemizi ve Halklarımızı Ateşe Atan,
Ortadoğu’da Halkların Kanını Akıtan
Emperyalistler ve İşbirlikçi AKP'dir!
Günlerdir Rus uçağının düşürülmesi ve bunun sonrasında gerek Rusya tarafından atılan adımlar, gerekse
de Erdoğan’ın, Davutoğlu’nun açıklamaları ve atacakları adımlar konuşuluyor.
Türkiye'nin “kendi hava sahasına
girdiği ve uyarıları dikkate almadığı
için “Rus savaş uçağını düşürmesi
Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde
krize” yol açtı.
İlişkilerin bozulması, Rusya ve
Türkiye tarafından yapılan açıklamalar, atılan adımlar yanında; Rus
savaş uçağının düşürülmesi üzerinden
çok çeşitli senaryolar dile getirilmeye
devam ediyor.
AKP kanadından gelen son senaryolardan biri; Rusya'nın kendi
uçağını bilerek feda ettiği, böyle yaparak Suriye'deki etkinliğini güçlen-

Emperyalistler çıkarları gereği
her şeyi yaparlar. Gerektiğinde
işbirlikçilerinden de vazgeçerler.
Ülkeleri, halkları ateşe atarlar,
iç savaş çıkartırlar.
Halkları birbirlerine kırdırırlar.
Kanlı tarihleri bunun ifadesidir.
Kendi bunalımlarını yenisömürge ülkelerin, halklarının
üzerine yıkarak aşmaya çalışırlar.
Krizlere rağmen emperyalist
tekellerin karlarını büyütmeye
devam etmelerinin nedeni budur.
Emperyalistler arası çıkar
çatışmaları, genel olarak geri
bıraktırılmış ülkeler, yeni-sömürge
ülkeler üzerinden sürdürülür.

dirme zemini yarattığı şeklindedir.
Uzun tahlillere gerek
yoktur. Karmaşık değildir
durum. Zaman zaman birbiriyle çelişiyor görünen
açıklamalar da gerçeğin
üzerini örtemez. Ülkemiz
gerçeğine, emperyalizmin
çıkar çatışmalarına, AKP faşizminin işbirlikçiliğine bakarak
yaşananların neden olduğunu
anlamak zor olmayacaktır.
Rusya'nın özellikle Eylül
ayından başlayarak Suriye'de
etkinliğini arttırması, Esad rejimini
güçlendirmeye dönük tutumu, başta
Amerika ve Avrupa emperyalizmi
olmak üzere, Amerikan emperyalizmine yaltaklanmaya çalışan AKP faşizmini de rahatsız etti.
Suriye politikaları çöken, Suriye'deki gelişmeler bir türlü istediği
gibi gitmeyen AKP faşizmi, dengeleri kendi lehine dönüştürmek
için sürekli bir arayış içindedir.
Başından beri Suriye'de doğrudan savaşın içine girmeyen, elini
ateşe uzatmayan, bunun yerine maşalarını kullanmaya çalışan emperyalistler, çıkar çatışmalarını işbirlikçileri üzerinden devam ettirmektedirler.
Rusya'nın Türkiye tarafından
savaş uçağının düşürülmesi, tam
da Rusya'nın bölgedeki etkisini
iyiden iyiye hissettirdiği bir süreçte
gündeme geldi.
İlk andaki açıklamaları ve yaşananları hatırlamaya çalışalım:
24 Kasım tarihinde Rus uçağının
Türkiye tarafından düşürülmesinin
ardından, Cumhurbaşkanlığı kaynakları “SU 24 tipi Rus uçağı
Türk jetlerince düşürüldü. Rus

uçağı angajman kuralları çerçevesinde düşürüldü“ açıklamasını yaparken, Genelkurmay’dan yapılan
açıklamada; “Türk Hava Sahasını
ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir
uçak defalarca (beş dakika içerisinde
10 kez) ikaz edilmesine rağmen
Türk Hava Sahasını ihlal etmiştir.
Söz konusu uçağa angajman kuralları çerçevesinde 24 Kasım 2015
saat 09.24'te bölgede hava devriye
görevinde bulunan iki adet F-16
uçağımız tarafından müdahalede
bulunulmuştur.”
Rusya, uçağın Türkiye hava sahasını ihlal etmediğini ısrarla dile
getirirken, AKP yetkilileri, tersini
iddia ettiler.
Rusya, durumu “çok ciddi bir
olay” diye nitelerken Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan
panik içinde NATO'yu toplantıya çağırdı.
Önce, Kasım ayı içinde Türkiye’yi
ziyaret etmesi beklenen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ziyaretini
iptal etmesi, ardından Paris'te yapılan
İklim Zirvesi'nde Türkiye tarafından
birkaç kez talep edilmesine karşın
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Er-
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doğan'la görüşmeyi reddetmesi, aynı
kareye bile girmek istememesi giderek artacak olan krizin ilk adımları
oldu.
Davutoğlu, Erdoğan ikilisi bir
yandan “sınırlarımızı korumak için
gereken neyse yapılacak” kararlılığı
gösterirlerken diğer yandan “Rus
uçağı olduğunu bilseydik durum başka olurdu” diyerek, “Rusya ile görüşmekten yanayız” vb. açıklamaları
yapmaları buna karşılık Rusya'nın
aldığı yaptırım kararlarıyla Türkiye
Rusya ilişkileri giderek bozuldu.
Ve çeşitli yorumlar, değerlendirmeler; Rus uçağı neden düşürüldü?
Bu durum kime ne yarar sağlayacak?
Rusya uçağını bilerek mi feda etti?
Türkiye’ye bir tuzak mı kurulmaktadır?
Tüm bu toz duman içinde işbirlikçilik ve emperyalizm gerçeği gizlenmeye çalışılmaktadır.
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Emperyalistler Çıkar
Çatışmalarını, Bizim Gibi
Ülkeler Üzerinden
Sürdürüyorlar!
Emperyalizm gerçeği kavranmadan, yaşanan gelişmeler de anlaşılamaz.
Rusya uçağının Türkiye tarafından
düşürülmesi karşısında emperyalist
cepheden yapılan açıklamalar şaşırtıcı
olmadı.
NATO, AB, ABD ve diğer emperyalist ülke yetkilileri yaptıkları
açıklamada “Türkiye'nin sınırlarını
koruma hakkı vardır” denilerek Türkiye'ye arka çıktılar. Ne de olsa Türkiye müttefikleriydi, işbirlikçisi bir
ülkeydi, emperyalist örgüt NATO
üyesiydi.
Rusya ile çıkar çatışmaları da
ABD ve Batı emperyalistlerinin bu
gelişmede Türkiye lehine hareket etmelerinin bir başka yanıydı.
Tüm bunlara karşılık emperyalist
ülkelerin açıklamaları yine de temkinliydi.
ABD Başkanı Obama, “Türkiye’nin kendini savunma hakkı vardır. ABD, Türkiye’nin güvenliğine
yönelik sağlam taahhütleriyle Türkiye’nin yanındadır” derken, Rus

mayan, savaşlar çıkartan, sınırları
ortadan kaldıran, devletleri yıkıp yeni
devletçikler kuran, ülke halklarının
iradelerini hiçe sayan emperyalistler
söz konusu olan kendi çıkarları olduğunda “toprak bütünlüğünü koruma
ve savunma hakkını” hatırlamaktadır.
NATO sekreterinin açıklamalarında itiraf ettiği bir başka gerçek de
ülkeleri işgal etmekte, kendi boyunduruklarına almakta izledikleri politikadır. Bu politikanın özeti şudur:
Kendi gücünü değil, “yerel güçleri“
kullanmak. Yerel güçler dedikleri işbirlikçileştirdikleri ya da işbirlikçileştirmeye çalıştıkları güçlerdir.
Emperyalizmin bu çıkar çatışmalarında, IŞİD de bu gerçeğin içinde
yer almaktadır.
Açıktır ki emperyalistler, çıkarları
gereği her şeyi yaparlar. Gerektiğinde
işbirlikçilerinden de vazgeçerler.
Emperyalizmin uşaklığının da Ülkeleri, halkları ateşe atarlar, iç
savaş çıkartırlar. Halkları birbirbir bedeli vardır. Rusya ile
lerine kırdırırlar. Kanlı tarihleri
bunun ifadesidir.
ilişkilerin bozulmasının,
Kendi bunalımlarını yeni-söTürkiye’nin neredeyse tüm
mürge ülkelerin, halklarının üzerine
yıkarak aşmaya çalışırlar. Krizlere
komşularıyla ilişkilerinin
rağmen emperyalist tekellerin karbozulmasının elbette bir bedeli larını büyütmeye devam etmeleri,
vardır. Ancak, işbirlikçi AKP, bu bunun karşısında halkların daha
fazla yoksullaşmasının nedeni bubedeli ülkemiz halklarına,
dur.
Emperyalistler arası çıkar çabölge halklarına ödetmeye
tışmaları, genel olarak geri bırakçalışmaktadır.
tırılmış ülkeler, yeni-sömürge ülkeler üzerinden sürdürülür.
Bunun anlamı şudur:
rak bütünlüğünü korumaya ve saRusya ile çıkar çatışmasına giren
vunmaya hakkı vardır, hava sahası
ve Rusya'nın attığı adımlardan rada buna dahildir” dedi.
hatsız olan emperyalistler, çıkar çaSuriye'ye karadan da müdahale
tışmasını Türkiye üzerinden yapedilmesi fikrine karşı olduğunu bemaktadırlar. Rus uçağının düşürülmesi
lirten Stoltenberg, “Bu, koalisyon
de bunun sonucudur. Amerikan emgüçlerinin ve NATO kuvvetlerinin
peryalizmi kendi yapamadığını Türgündeminde yok. Kara güçlerine
kiye'ye, AKP'ye yaptırarak Rus uçadeğil daha çok yerel güçlere ihtiyaç
ğını düşürtmüştür.
var. Müslümanlar bu savaşta en ön
safta. Bu savaşı onlar için gerçekEmperyalistlerin Arayıp da
leştiremeyiz” ifadesini kullandı.
Bulamayacağıİşbirlikçi
NATO sekreterinin açıklamaları;
emperyalist politikayı, emperyalizmin
AKP, İktidarda Kalmak
ikiyüzlülüğünü açık ve net ortaya
İçin Her Şeyi Satar,
koymaktadır.
Her Türlü Alçaklığı Yapar
Ülkeleri işgal eden, kendi çıkar
AKP faşizmi, bölgede halkların
hukuku dışında hiçbir hukuk tanıuçağının düşürülmesinden de üzüntü
duyduklarını dile getirdi.
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Philip Breedlove, Türkiye ve NATO'nun Rusya ile çatışma
istemediğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rus uçağının düşürülmesine ilişkin, “Bundan sonra önemli
olan gerilimi azaltmak ve gelecekte
benzeri durumlardan kaçınmak için
gerekli mekanizmaları geliştirmektir” dedi.
Stoltenberg, ‘elt am Sonntag’ gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın artan askeri müdahalelerinin
endişe doğurduğunu söyledi.
Türkiye'nin, uçağın düşürülmesiyle ilgili eleştirilemeyeceğine işaret
eden Stoltenberg, “Her milletin top-
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kanının dökülmesinde rol kapmak
için, emperyalist efendisi Amerika
önünde yaltaklanıyor.
Erdoğan'ın, Davutoğlu'nun Rus
uçağını düşürmesiyle efelenmesi;
Amerikan emperyalizminden aldığı
güçtendir. Bakmayın Tayyip Erdoğan'ın boyundan büyük laflar ettiğine,
dayandıkları güç emperyalistlerdir.
Çünkü Türkiye emperyalizmin yenisömürgesidir. Emperyalizmin çıkarlarına hizmet etmektedirler.
“Sınırlarımızı korumak en doğal
hakkımızdır” diyor Erdoğan ve Davutoğlu. Ülkemiz topraklarını emperyalistlerin çiftliği haline getiren,
her karışını emperyalist üslerle dolduran işbirlikçiler; Rus jetini düşürürken “sınırlarımızı korumayı” hatırlıyorlar nedense.
Ve sınırları korumaktan bahsedenler, uluslararası hukuk, angajman
kuralları diyenler, söz konusu olan
Irak olunca; Irak'ın topraklarına istediği gibi girmekte, askerini sokmakta hiçbir sakınca görmüyorlar.
Erdoğan ve Davutoğlu bir yandan
arkasındaki emperyalist destekle Rusya karşısında efelenirken, diğer yandan da Rusya ile girilen ticari ilişkilerin yara alması, Rusya'nın gündeme
getirdiği kimi yaptırım ve kararlar
karşısında zorlanacaktır. Daha şimdiden zararın boyutları milyar dolarlar
olarak açıklanmaktadır.
Tayyip Erdoğan kendisine sorulan,
“Rus uçağı olduğunu bilseydik farklı
olurdu sözünüzü açar mısınız?” sorusuna şu yanıtı veriyordu: “Uyarının
şekli değişebilir, süresi uzatılabilir,
anlamında söyledim. Rus pilotların
güney sınırlarımızda uçmaya başlamalarıyla şartlar değişti, kriz olasılığı arttı; bu durumu değerlendirip
angajman kuralları esnetilmeliydi”
dedi.
Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin “sınırlarımızı koruduk” savunması yalan ve demagojidir.
Emperyalizmin işbirlikçilerinin
sınırları yoktur. Uşaklıkta, halklarımızı
sömürmekte, ülkemizi emperyalizme
peşkeş çekmekte hiçbir sınırları yoktur.
Emperyalizmin işbirlikçileri başka
ülke halklarının sınırlarına da saygı

göstermezler. Emperyalizmin maşası
olarak hareket ederler.
Türkiye oligarşisi öyle bir işbirlikçilik geleneğine sahiptir ki,NATO’ya girmek için ülkemizden binlerce kilometre uzakta Kore’ye asker
göndermiş, Kore halkının katledilmesinde, ülkemiz çocuklarının katledilmesinde gönüllü rol üstlenmiştir.
Bu işbirlikçilik geleneği şimdi AKP
ile doruk noktasındadır.
Emperyalizm uşaklığının da bir
bedeli vardır. Rusya ile ilişkilerin
bozulmasının, Türkiye’nin neredeyse
tüm komşularıyla ilişkilerinin bozulmasının elbette bir bedeli vardır.
Ancak işbirlikçi AKP bu bedeli ülkemiz halklarına, bölge halklarına
ödetmeye çalışmaktadır.
Rusya karşısında kararlılık gösterileri yapıyor, muhalefeti ve tüm
halkı yarattığı şovenizmle kendi yanında saf tutmaya çağırıyor. Tersini
söyleyenleri vatan haini ilan ediyor.
Ülkemizde emperyalizmin kullanmasına her şeyiyle hazır bir işbirlikçi iktidar var. Bu işbirlikçiler;
emperyalizmin ve kendi çıkarları gereği hiçbir şey yapmaktan çekinmemektedir. Bu işbirlikçi halk düşmanı
AKP’den başkası değildir.

Türkiye Halkları, Dünya
Halkları, Düşmanımız
Emperyalizm ve
İşbirlikçileridir!
Dostu düşmanı tanımazsak yaşananları doğru kavramayız, anlayıp
çözümleyemeyiz. Kurtuluşumuz için
savaşamayız.
Yaşanan çıplak gerçekleri toz duman içinde karıştırmakta, bilinçlerimizi bulandırmakta, dostu düşman,
düşmanı dost göstermekte uzmandır
emperyalizm ve uşakları.
Ortadoğu'da akan kanın, süren
savaş ve çatışmaların, halkların baş
belası olan IŞİD canavarının sorumlusu kendileri değilmiş gibi davranıyor emperyalistler. Dahası halkların
baş düşmanları halkların kurtarıcısı
kesiliyorlar.
İşbirlikçilik; vatanseverlik, ülkenin
ve halkın çıkarlarını savunmak olarak
pazarlanıyor AKP eliyle.

AKP faşizmi başından beri
emperyalizmin bölgede piyonu
olmaya can atıyor. Kendi ayakları
üzerinde duran, bağımsız bir
politikası yoktur. Emperyalistlerin
ağızlarının içene bakarak hareket
eden tam bir uşaktır. Amerikan
emperyalizmi Rusya ile savaşını Türkiye üzerinden yürütüyor. AKP,
Amerika ne istiyorsa onu yapan
durumundadır.
Kendi halkına zulmeden, faşist
baskı yasalarını çıkartan AKP
faşizminden kimse ülkenin çıkarlarını
korumasını beklememelidir.
Düşman emperyalizmdir,
emperyalizmin işbirlikçileridir.
Halklar bunlara karşı birleşmeli ve
savaşmalıdır. Başka bir kurtuluş
olanağımız yoktur.
Bu gerçekleri Rus uçağının düşürülmesinde bir kez daha yaşadık.
Ülkemizin güvenliği denilerek
savunulan, topraklarımızı çiğnetmedik
diye kararlılık gösterisi yapılan, tatmin
edilmeye çalışılan şovenizmin, “Ruslar uçaklarını bilerek feda ettiler”,
“Türkiye üzerine tuzak kuruluyor”
vb türlü senaryoları arkasında gizlenen gerçek, emperyalizmin halk düşmanlığıdır. AKP'nin işbirlikçiliğidir.
AKP faşizmi, başından beri emperyalizmin bölgede piyonu olmaya
can atıyor. Kendi ayakları üzerinde
duran, bağımsız bir politikası yoktur.
Emperyalistlerin ağızlarının içine bakarak hareket eden tam bir uşaktır.
Amerikan emperyalizmi Rusya ile
savaşını Türkiye üzerinden yürütüyor.
AKP, Amerika ne istiyorsa onu yapan
durumundadır.
Kendi halkına zulmeden, faşist
baskı yasalarını çıkartan AKP faşizminden, kimse, ülkenin çıkarlarını
korumasını beklememelidir.
Düşman emperyalizmdir, emperyalizmin işbirlikçileridir. Halklar
bunlara karşı birleşmeli ve savaşmalıdır. Başka bir kurtuluş olanağımız
yoktur.
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Emperyalist Dünyada Her Şeyin Bir Fiyatı Vardır

AKP’nin, AB Emperyalizmini Korumak İçin
Aldığı Gardiyanlık Ücreti; 3 Milyar Euro!
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Avrupa Birliği, Türkiye ile mülteci
akını konusunda anlaştı. Ankara'da
heyetler arası görüşmelerden sonra
Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri,
Türkiye ile ortak eylem planı konusunda anlaşıldığını açıkladı. Bu, aynı
zamanda Türkiye'nin istediği 3 milyar
Euroluk mali yardım, Şengen bölgesine vizesiz giriş konularında prensipte
uzlaşma sağlandığı anlamına geliyor.
Türkiye, taleplere karşılık sınır güvenliğini artıracak, geri kabulü uygulayacak ve ülke içindeki mültecilerin
Türkiye'de kalmasını sağlayacak.
Başta Merkel ve Hollande olmak
üzere, Avrupa emperyalizminin temsilcileri, bu kararı kucaklaşarak kutladılar. 2.5 milyon Suriyeli sığınmacıyı 3 milyar Euroya Turkiye’ye ihale
etmenin sevincini saklayamadılar.
Çünkü AB, mültecilerin kapılarına
dayanmasını istemiyor. AKP, AB’yi
Türkiye üzerinden geçecek mültecileri
serbest bırakmakla tehdit ediyordu.
Hemen hergün Avrupa ülkeleri sınırlarını tellerle kuşatıp, asker sayısını
artırıyorlardı. Ama biliyorlar ki, güvenlik önlemleri bir işe yaramıyor
ve yaramayacak. İşte bu noktada çözüm olarak geriye, Suriyeli mültecileri
yerleştirecekleri bir ülke bulmak kalıyordu. Türkiye de bu konuda biçilmiş kaftandı! Ayrıca Türkiye, para
karşılğı bu işi yapmaya da gönüllüydü... Yeterki para versinlerdi...
Suriye savaşının başından itibaren
açık kapı politikası izleyen Türkiye’de,
resmi rakamlara göre iki milyon ikiyüzbin Suriyeli sığınmacı var. Bunlara
mülteci statüsü verilmediği için, çalışma
hakkı ve daha birçok hakka sahip değiller. Erdoğan’ın, her fırsatta kollayıp
koruduklarını, sahiplendiklerini söyledikleri Suriyeli göçmenler; beslenme,
barınma ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda olan göçmenler, çetecilikten fuhuşa, dilenciliğe kadar her
türlü yozlaşmanın içine atılmış durumda.
Erdoğan’n harcadığını söylediği yüksek
rakkamlar tamamen uydurma ve dilenmenin fiyatını yükseltmek içindir.

AB, destek adı altında para vererek bu konuda Türkiye’ye kapı
tutma görevini verdi. İsteyen Suriyeliler, Türkiye’ye istedikleri zaman
girebilecekler fakat Türkiye’den Avrupa ülkelerine çıkamayacaklar. AKP
kapıyı içeriden tutacak, çıkışlarına
izin vermeyecek. Diğer bir deyişle
AB adına gardiyanlık yapacak!
Emperyalist dünyada her şeyin
bir fiyatı var. AKP’nin gardiyanlık
görevinin de elbette bir ücreti olacak.
Erdoğan, ücretini yukarı çekmek için
elinden geleni ardına koymadı. Suriyeliler için ne denli fedakarlıklar
yaptıklarından başlayıp, sözü harcanan paralarla bitirdi. Sürekli yalan
söylediği için verdiği rakamların hiçbirisi birbirini tutmuyordu.
Mayıs ayında Suriyeli mülteciler
için 5.5 milyar dolar harcandığını
söyledi. Ekim ayında 7.5 milyar
dolar... Kasım ayında ise sadece
kampta kalanlar için 8.5 milyar
dolar harcandığını söyledi.
Suriyeli mülteciler 2011 yılında
Türkiye’ye gelmeye başladı. Erdoğan’ın açıklamalarına göre 4 yılda
5.5 milyar dolar harcanmış. Ve yine
Erdoğan’ın hesabına göre MayısKasım arasında geçen 6 ayda sadece
kampta kalanlar için 3.5 milyar dolar
harcanmış. Acaba ne oldu da 4 yılda
harcadıklarının yarıdan fazlasını 6
ayda harcadılar? Biz, Erdoğan’ın
harcadığını söylediği paraların Suriyeli mültecilerden çok katil çetelere
harcandığından eminiz.

Erdoğan’ın Harcadıkları
ve Kazandıkları
Türkiye’nin çeşitli illerinde Suriyeliler için 20 civarında mülteci
kampı var. Suriyeli mülteci nüfusunun yalnızca yüzde 12 kadarlık
bir kesimi kamplarda yaşıyor.
Kamplar sadece mülteciler için
açılmadı. Mülteci kampı adı altında
Özgür Suriye Ordusu adı altındaki

işbirlikçi çeteler beslendi, askeri eğitim verildi, tedavi edildi. “İngiltere’de
yayımlanan The Guardian Gazetesi
‘İncirlik hava üssünün içinde veya
yakınlarında Özgür Suriye Ordusu
için bir lojistik ve eğitim üssünü kurdu’” (Aktaran, Yürüyüş Dergisi 19
Ağustos 2012, sayı:326, syf:15)
AKP iktidarı esas olarak topraklarımızı Suriyeli mültecilere değil,
ABD’nin emperyalist politikalarına
açtı. Suriye’de savaş başlamadan çok
önce, Hatay’da mülteci kampları kurulmaya başlandı. Ve boy boy reklamları yapıldı. Türkiye kapılarının
Suriyeli mültecilere açılması, emperyalistlerce Suriye’nin parçalanması
politikalarının bir parçasıydı.
AB, Suriyeli mültecilerin Türkiye’den çıkışını engellemesi için 3
milyar dolar vereceğini açıklar açıklamaz AKP faşizmi, emperyalistleri
memnun edecek mülteci operasyonlarına başladı.
30 Kasım 2015 sabahı Çanakkale’de kaçak geçişlerin en yoğun olduğu ilçe Ayvacık’ta 250 jandarma
ile bugüne kadar yapılan en büyük
operasyon gerçekleştirildi. Öğlene
kadar süren operasyonda yakalanan
kaçak göçmenlerin sayısı 1300. Yarım
günde, tek ilçede, bu karda kışta Yunanistan’a geçmeye çalışan 1.300
kişi! Göçmenlerin toplam sayısının
büyüklüğünü gösteriyor bu rakam.
Bütün bu göçmenler için emperyalistlerin AKP iktidarıyla Türkiye’ye
biçtiği rol, her zamanki gibi yine
uşaklık rolü. Bu seferki biçimi, kapıyı
içeriden tutmak ve göçmenlerin çıkışlarına izin vermemek.
Diğer bir deyişle AB adına gardiyanlık yapmak!

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

Mahkemeler Adalet Kapısı Değil,
Tam Tersine Adaletsizliği Yaratır!
ADALET YOKSA, ADALET
SAVAŞÇILARI VAR!
Her gün gazetelerde mahkemelerin vermiş olduğu kararlarla ilgili
haberler çıkar. Manşetler yaşanan
adaletsizliğe ilişkin olur. Bu haberleri genel olarak sıralarsak:
“Polis adam öldürdü berat etti.”
“Eylemde pankart tuttu aylardır
hapishanede.”
“Tatile gitti örgüt üyesi diye
tutuklandı.”
“Mitinge katıldı ceza aldı.”
“Tecavüz etti karakoldan bırakıldı.”
“13 yaşında çocuğa tecavüz etti,
çocuğun rızası var diye cezadan
kurtuldu.”
“10 kişi öldürdü 5 senede çıktı.”
“Trilyonları dolandırdı dava
bile açılmadı, ekmek çaldı yıllarca
ceza aldı.”
“Aynı suçu işlediler biri berat
etti, diğeri ağır ceza aldı.”
“10 tanık olmasına rağmen
hakim sanığın sözlerine itibar etti”
Ne çok duymuşuzdur bu tür
haberleri. Bu manşetler rutin olarak
okuduğumuz haberler olarak yaşamımızda yer etmiştir. İster adli
olsun, ister siyasi olsun durum
değişmez.
Atılan manşetler düzenin yargı
sistemini ve mahkemelerinin durumunu gösterir. Her mahkeme kararı
aslında yaşanan adaletsizliğin göstergesidir.
Yaşanan adaletsizlik o kadar
büyüktür ki, herkes mahkemelerden
ve hukuktan şikayetçi olur. Yaşanan
adaletsizliği yıllarca hakimlik yapmış, kendisi de aynı kararları vermiş
hakimler bile söyler. Hatta bu mahkemeleri kuran, kanunları yapan yasa
koyucular bile kurdukları mahkemelerin kötülüğünden ve yasaların işe
yaramadığından bahseder.
Peki! Herkes bunu dile getirdiği

halde sorun nedir? Sorun nasıl
çözülecek? ADALET nasıl sağlanacak?
Verilen cevap sorunun ana
nedenini anlamaya göre değişir.
Çözüm de ona göre olur.
Biri “kanunlar değişirse her
şey düzelir” der. Kanunlar değişir
durum değişmez. Örneğin; kanunlarda herkesin eşit olduğu söylenir.
Her suçun cezası aynı denir. Fakat
durum öyle değildir. Aynı eylem
bazen suç sayılmaz, bazen de en
ağır cezalar verilir. Zengin ve
nüfuslu olan biri beraat ederken,
fakir ve kimsesi olmayan biri ceza
alır. Neticede yasalar mükemmel
olsa da kanunlarda ne yazarsa yazsın adaletsizlik daima vardır. Her
geçen gün daha da artar.
Kanunlarda sorun yok derler.
Hakimler ve mahkemelerde sorun var
derler. Hakimler değişir, mahkemeler
değişir durum değişmez. Yine adaletsizlik, yine aynı manşetler olur.
Çünkü sorun birkaç kötü hakimin olmasında değildir. Değişen
her hakim aynı kararları verir.
Çünkü sömürü düzeni yaratmaktadır hakimleri ve diğer hukukçuları.
Düzen, hakim ve savcılar bizzat
sömürü düzenini devam ettirsin ve
istediği kararları versin diye yetiştirir.
Kuklalarını kurmuş olduğu denetim
mekanizmalarıyla kendine bağlar sistem. Yoksa adaleti sağlayacak hakim
ve savcı yetiştirme diye bir düşünceleri yoktur. Hakim ve savcıları toplum içinde değil, tam tersine toplum
dışında çıkarı için yaşayan birer
insan olarak en baştan seçer ve buna
göre eğitir. Hakimlerin kıdemi ve
geleceği ezenlerin elindedir. Yargı
bağımsızlığı koca bir yalandır. Bunu
bilen hakim ve savcılar ilk günden
itibaren şeytana ruhunu satmıştır.
Masum değillerdir. Hep güçlü olana
hizmet ederler.
Biri der ki; “Siyasilere düşman
ceza hukuku uygulayalım, adlilere
ise siyasiler kadar olmasa da baskı

uygulayalım.”
Neticede siyasi mücadeleyi bitiremezler. Adli olayların sayısını hiç
azaltamazlar.
Bunlar gibi, ezenler açısından
birçok çözüm olabilir. Ama hiçbiri
adaletsizliği ortadan kaldırmaz ve
suçları azaltmaz. Ezilenler cephesinden sorun ve adaletsizlik her
zaman sürmeye devam eder.
Peki, sorun nedir ki, her geçen
gün adaletsizliğe duyulan açlık hiç
giderilemez?
Sorun sömürü düzeninin kendisidir. Bu düzen hırsızlık, adam
öldürme, tecavüz vb. herkesin suç
olarak kabul ettiği davranışların
kaynağıdır. Ondandır yaşanan tüm
sorunlar. Adaletsizliğin temel kaynağı sömürünün olması ve yaşanan
bu düzendir.
Peki, biz çözüm olarak ne öneriyoruz?
Sömürüyü kaldıracağız, yargıyı
halka teslim edeceğiz, halk mahkemelerini kuracağız diyoruz. Biz halka
güveniyoruz. Onlar yargıyı halka
baskı unsuru olarak kurmuşlardır. Biz
ise halkın adaletine güvendiğimiz için
halka her şeyde olduğu gibi sürecin
içinde olmasını öğreteceğiz.
Halkın adalet açlığını gidermeyi
geleceğe de bırakmıyoruz. Halkın
adaletini uyguluyoruz. Halk mahkemelerinde adaletimizi halka pratikte
gösteriyoruz.
Sonuç olarak:
1- Adaletsizliğin temeli düzendir.
2- Sömürünün olduğu yerde, her
zaman adaletsizlik de vardır.
Sömürü düzeninin kendisi adaletsizdir.
3- Halka güvenmeliyiz. Halk
mahkemeleriyle adaletimizi halka
göstermeliyiz.
4- Halkın adaletine bakışımızı
kitlelere anlatabilirsek ve birlikte
adalet mücadelemizi yükseltirsek
adalet açlığımızı gideririz.

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!

Sayı: 499

Yürüyüş
13 Aralık
2015
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SORUDA

Kendine güven de,
ikna etmedeki en önemli faktörlerden biridir.
Kendimize güvenmeliyiz. Kendimize güven;
anlatacaklarımızın doğruluğuna, gerçeklerin gücüne ve meşruluğuna
olan güvendir aslında. Bu
Bilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden yanıyla Partinin ideolojigüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
sine ve izlediği yol-yöntemlere güvenen bir insan
ikna etmek için tüm bilgi ve
İkna etmek
birikimini yaratıcılığı ile bütünleştine demektir?
rip karşısındakini ikna eder.
Bunun sonraki aşaması ise aslınİkna etmek; insanın ruhunu örgütlemektir, ona güven vermek, onu da hepsinin bağlandığı nokta, insanı
inandırmaktır. Biz o inancı örgütlebir gerçeğe inandırmak demektir.
İkna etmek; kişinin devrimci olan- meliyiz. Öfke-kin-sevgi-vefa gibi
dan, haklı olandan yana tercih yap- duyguları harekete geçirebilmeliyiz.
Gerçekleri ve beraberinde zorlukları
ması ve adım atması demektir.
öyle can alıcı yerden anlatmalıyız ki,
kişi kendisiyle hesaplaştığında yapaNeden ikna etmeliyiz?
madıklarının rahatsızlığını duysun.
Örgütlemek, savaştırmak ve zafe- Bunun için de sadece anlatmakla kalri kazanmak için ikna etmeliyiz. Dü- mamalı, bu duyguları kişiye yaşatSayı: 499
zen daha doğduğumuz ilk andan iti- malıyız, inanç taşımalıyız.
baren bizi kendi yalanlarına ikna etYürüyüş
meye çalışıyor. Yalanlarıyla beraber
13 Aralık
İnsanları ikna ederken
2015
ideolojisini kanıksamamızı, yaşam
biçimimiz haline getirmemizi isti- nelere dikkat etmeliyiz?
yor. Yani çocukluktan örülmeye başİkna etmek için önce dinleyeceğiz.
layan burjuva ideolojisini yıkmak, ger- Karşısındakinin konuşmasına izin verçekleri kavratmak için ikna etmeliyiz. meden sürekli konuşmak, anlatmak
ikna etmek demek değildir. Dinlemek
ve anlamak, ikna etmenin ilk ayağıdır.
Nasıl ikna edeceğiz?
Ne düşündüğünü ve neden öyle düİkna etme gücü devrimi ve sosyaşündüğünü anlamadan, anlattığımız
lizmi kavramaktır. Bu yanıyla ikna etşeyler genel geçer bilgileri söylemekmek için öncelikle bir birikime sahip olten öteye geçmez. Karşımızdakinin ihmak gerekiyor. Yani öğrenmemiz, kentiyacını görmeden yaptığımız her kodimizi eğitmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki sömürünün nasıl şekillendiğini
bilmeyen biri, halka yoksulluğun
Bir insanın ikna olması demek,
nedenini anlatamaz. Anlatacakları sınırlı kimi sözlerden ibaret olur, bupratik olarak adım atması
nun da karşısındaki için ikna edici bir
demektir. Yani öğrendiğini
yanı olmaz. O yüzden öncelikle
yapması, kavradığını
kendimiz öğrenecek, kavrayacak ve
yaşaması demektir. İkna olan
ikna olacağız.
Kendi inanmayan, ikna olmayan
insan eyleme gelir. Evini açar,
bir insan karşısındakini de ikna ededergimizi alır ya da diğer
mez. Anlatacağı bir konuyu ya da yaçalışmalarımızın
pılacak bir işi öncelikle kendisi kavörgütlenmesinde
ramalı, benimsemeli ve içselleştirmeli
ki karşısındakini de ikna edebilsin.
bize yardımcı olur.

İKNA ETMEK

1-)

2-)

4-)

3-)
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nuşma bizim için zaman ve kişi kaybıdır.
Üslubumuz sert ve karşıdakini azarlar, ondan hesap sorar gibi olmamalıdır.
Anlattıklarımızı kavratma mantığıyla
yaklaşmalıyız. İkna etmeye çalıştığımız
kişinin ihtiyacına cevap verecek cümleler bulmalıyız. Anlatacaklarımız vurucu olmalı, onu derinden sarsmalı, yani
gerçekler yüzüne çarpmalı ve ona kendini sorgulatmalı.
Neyi, nerede ve nasıl anlatacağımızı iyi düşünmeliyiz. Doğru yer ve
zamanda, doğru kişilere anlatmalıyız.
Bilgiler bazen ters tepki yaratabilir. Ve
bu, sonraki yöntemimiz ve anlatacaklarımız için engelleyici bir durum
yaratabilir. O yüzden herşeyi ölçerek
ve biçerek konuşmalıyız. Karşmızdaki
kişi anlattıklarımıza hazır olmalı.

5-) Anlatmak ve ikna
etmek arasındaki
fark nedir?
Birinde sadece söylemek, diğerinde
ise değiştirme çabası ve inancı vardır.
Bir de ikna etmede devam eden durmayan bir emek var. Kişinin anlayıp anlamadığını kavrama ve ona göre yeni yol
ve yöntemler belirleme düşüncesi hakimdir. Yani anlatmakta sadece bilgiyi
paylaşma, ikna etmede ise paylaşılan bilgiden sonuç alma isteği vardır.

6-) Bir insanın ikna
olduğunu nasıl anlarız?
Bir insanın ikna olması demek,
pratik olarak adım atması demektir. Yani
öğrendiğini yapması, kavradığını yaşaması demektir. İkna olan insan eyleme gelir. Evini açar, dergimizi alır
ya da diğer çalışmalarımızın örgütlenmesinde bize yardımcı olur. İkna
olmayan bir insan yapmaz ve hep bir
bahane ve gerekçelerle geçiştirir, olmazlarla karşımıza gelir.

7-) Faşizm halkı ikna etmek ve halkın bizim karşı
cephemizde yer almasını
sağlamak için hangi yol
ve yöntemleri izliyor?

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

En başta gerçekleri tersyüz ederek
sunuyor. Yalan ve demagojisiyle halkı aldatmaya, kandırmaya çalışıyor.
Televizyon-radyo-gazete gibi iletişim araçları; yaptığı yalan, çarpık haberler, dizi, film ve müzikleri yani her
şeyi halkı etkilemek için bir araç
olarak kullanıyor. Yine aç ve yoksul
bıraktığı halka kırıntılar sunarak onları ikna etmeye çalışıyor. Önce bir
kuru ekmeğe muhtaç edip sonra ekmeği vererek halkı düşünüyormuş,
onların ihtiyaçlarını karşılıyormuş
görüntüsü vermeye çalışıyor.
Baskı ve şiddet de faşizmin halkı
ikna etmek için kullandığı diğer bir
yöntemdir. İnsanların beyninde ve yüreğinde korkuyu yaratarak onun doğru bulduğu bir düşünceyi yaşam biçimi haline getirmesini engelliyor.
Böylelikle beyinlere hükmetmeye
çalışıyor.

8-) Açları ve yoksulları
nasıl ikna edeceğiz?
Bu yaşamın ölümden bir farkının
olmadığını kavratmalıyız. Ve en
önemlisi de onlara güçlerini göstermeliyiz. Diğer ülkelerde ve kendi ülkemizde yaşanan zulmü ve zulme başkaldıranları anlatıp direnişlerin zaferimizi getireceğini göstermeliyiz. İşlerinden atılan ve tek başına direnerek kazanan Türkan Albayrak’ı, Cansel Malatyalı’yı ve Erkan Munar’ı anlatmalıyız. Yalnız olmadıklarını, milyonlarca olduğumuzu, görmeliler.
Bunun için örneğin, bir mahalleye o mahalledeki bütün aç ve yoksulları biraraya getirip birlikteliği,
dayanışmayı ve güçlerini büyütecek
düşüncelerini paylaşabilecekleri ortamlar yaratabiliriz. Çünkü tek başına anlatmak bir şey ifade etmez; onlar gücü, dayanışmayı ve yalnız olmadıklarını görmek isterler. Yani kazanacaklarına inanmak isterler. Bize
düşen bu inancı örgütlemek. Buna
yine en güzel örneği ayaklanma süreci veriyor. Devletin yozlaştırmaya,
kişiliksizleştirmeye, apolitikleştirmeye çalıştığı halk, zincirlerini kırarak meydanlara koştu. Gaza, TOMA’ya ve kurşunlara karşı göğüs
göğüse çatıştı. Tüm yaratıcılığı ve cü-

retiyle en önde yürüdü ve şehit düştü. Onlara bu gücü veren bu düzeni
değiştirebileceklerine olan inançlarıydı. İşte biz bu inancı yaratabilmeliyiz.

9-) Yoldaşlarımızla
yaşadığımız bir sorunu
çözerken onu nasıl
ikna edeceğiz?
Öncelikle ben bu sorunu çözeceğim iddiasıyla yaklaşmalıyız. Yoldaşımızı eğitme, ona bir şeyler öğretme
bakış açısıyla ele almalıyız. Yani sabırlı olmalı, emek harcamalıyız. Bunun için de o yoldaşımızı sahiplenmeli
ve sevmeliyiz. Sevmeyen bir insan
onu değiştirme üzerine kafa yorup düşünmez. Dolayısıyla onu eğitici yöntemler bulmaz. Bu da bir şeyi yapmaya çalışırken yıkan bir harekete dönüşür. O yüzden aslında en başta o
yoldaşımızı sevmeli ve düzene gitmesini engellemek istemeliyiz.

10-) En yakınlarımızı,
anne ve babalarımızı nasıl
ikna edeceğiz?
Aile ve yakınlarımıza en başta bulunduğumuz yerin güzelliğini ve bu
yerin güzelliğinin her şeye değer olduğunu anlatmalıyız. Anlatmakla da
kalmamalı aynı zamanda göstermeliyiz. Yoldaşlarımızla tanıştırmalıyız. Özellikle TAYAD’lı ailelerimizle iletişime geçmelerini sağlamalıyız.
Onlara somutta kendi içimizdeki saygı ve sevgiyi, bağlılığı, dayanışma ve
yardımlaşmayı göstermeliyiz. Kültürümüzü anlatmalıyız.
Örgütlülüğümüzün, bataklığın
içinde büyümeye çalışan bir gül olduğunu, temiz ve ahlaklı olanın biz olduğumuzu göstermeliyiz.
Ve her şeyden önemlisi bizim hareketimiz içinde gördüğümüz değeri
hissettirmeliyiz onlara. Bu düzen insana değer vermiyor. İnsanın duygu
ve düşüncelerini önemsemiyor. İşte
biz ailelerimize bizim için ne kadar
değerli olduklarını hissettirdiğimiz
oranda, gözlerinde değerimiz ve doğruluğumuz da artacaktır. Bu zaman-

la sahiplenmeyi de getirecektir.

11-) Ülkemiz gençliğini
nasıl ikna edeceğiz?
Gençliği ikna etmek için onunla
arkadaş olabilmek, ona değer verdiğimizi, güvendiğimizi somut olarak
göstermek gerekiyor. Örneğin birlikte
ödev yapıp ders çalışabiliriz. Kantin
sohbetleri, film günleri yapılabilir.
Evde (öğrencilerin evinde) müzik,
oyunlar ve sohbet eşliğinde arkadaşlık ilişkilerini artıran bir ortam yaratılabilir. O kişinin arkadaş grubuyla tanışıp, kaynaşarak çevremizi ortaklaştırabiliriz. Onların sorunlarını sahiplenmek; ev arama, yurt bulma, aile
sorununu çözme konusunda ona yardımcı olabiliriz.

12-) Mahallemizde
oturan kadınları
nasıl ikna edeceğiz?
Ev kadınları için diyeceğimiz,
onların dünyasına girebilmek olmalı. Peki bunu nasıl yaratacağız? Zamanı çoğunlukla evlerinde geçiren kadınların yaşadığı en temel sorun;
yoksullukları ya da eşiyle yaşadıkları sorunlar oluyor. Biz kadınların bu
sorunlarının genel anlamda çözümünün mücadele olduğunu anlatabilmeliyiz. Bunun için onların emeğinin
de olduğu faaliyetler örgütlemeliyiz.
Örneğin kadınların kendi aralarındaki dayanışmayı sağlamalarıyla
ikna edebiliriz. Birbirleriyle komşuluk ilişkileri güçlü olan kadınları
zincirleme olarak ikna etmek daha kolaydır. O sebeple onların yaşamının,
aile ortamının içine girebilmeliyiz.
Onlara yapabileceklerini kavratmalıyız.

Sayı: 499

Yürüyüş
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13-) İnsanlarımızı
dergi dağıtmaya nasıl
ikna edeceğiz?
İnsan içinde ne olduğunu bilmediği, yazılanların önemini ve neden insanlara ulaşması gerektiğini kavramadan o dağıtıma katılmak istemez. O yüzden en başta dergimizi okutmalıyız.
Derginin içeriğini bilmeyen bir insan
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onu nasıl anlatacağını da bilemez. Anlatamadığı ve insanlara satamadığı için
de güvensizleşir ve sıkılır, sonra da bir
daha dağıtmak istemez. Bunun olmaması için özellikle dergimizi dağıtacak
herkesin, dergimizi okumasının koşullarını yaratmalıyız.
Sonra bu derginin ne koşullarda
çıktığını ve ne bedellerle dağıtıldığını anlatmalıyız. İrfan Ağdaş’ı, Ferhat
Gerçek’ten Engin Çeber’e gelişen
süreci, saldırıları ve yaşadıklarımızı
anlatmalıyız. Hatta Ferhat’ı göstermeliyiz insanlara. Ferhat’ı tekerlekli sandalyeye mahkum edenlerin
“adaletini” anlatmalıyız.

14-) İnsanlarımızı
çatışmalara katılmaya
nasıl ikna edeceğiz?
Yüreklerine cesaret tohumları ekmeliyiz. Bunun için kin ve sevgiyi büyütmeli, cüreti örgütlemeliyiz. Berkin’i anlatmalıyız... Küçücük yaşın-

da barikatın en önünde çatışan, düşmana meydan okuyan o kocaman yüreği anlatmalıyız. Ayaklanma şehitlerini örnek göstermeliyiz. Onlar gibi
olmayı önlerine koymalıyız. Ve herşeyden önemlisi neden ve kime karşı çatıştığımızı kavratmalıyız. Bunun adının mahallemizi savunmak
yani evimizi, vatanımızı, onurumuzu
savunmak olduğunu ifade etmeliyiz.
Bu çatışmaları yaratanın düşmanın
kendisi olduğunu, bizim de savunmak
ve sahiplenmek için bu çatışmaya girmeye zorunlu olduğumuzu göstermeliyiz. Eylemlerimize saldıran polisin kendisidir. Mahallemizi terörize
eden, attığı gazlarla halkı rahatsız eden
ve mahalle içlerinde gezerek insanları
taciz eden polisin kendisidir. Bunlar
karşısında direnmek, onuruna sahip
çıkmak demektir ve bu çok meşrudur.

15-) İnsanlarımızı basın
açıklaması ve anmalara
nasıl ikna edeceğiz?

Bunun haklarımızı savunmak,
baskıya karşı direnmek ve en önemlisi de değerlerimize sahip çıkmak olduğunu anlatmalıyız. Basın açıklamalarının nedeni ve meşruluğu konusunda kafaları açmak yeterli olacaktır. Bugün yasal açıklamalara katılanları dahi hapishanelere koyuyor
faşizm. Bu, insanlarda korku ve kaygı yaratıyor. İşte biz bu korku ve kaygıyı kaldırmalıyız ortadan. Bunu da
yerine daha güçlü olan onur-namusadalet gibi değerleri büyüterek haklı kılabiliriz. Onuru, korkunun üzerine çıkmalı yani... Direnmek meşru görülmeli.
Anmalara katılmak konusunda da
halka kendi değerlerini hatırlatmalıyız. Şehitlerimize olan borcumuzu...
Mezar ziyaretleri halkın geleneğidir. Biz bu geleneği sürdürüyoruz,
bunu göstermeliyiz.
İkna etmede esas olan kendimize
güven ve cesarettir.
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Dolandırıcılığın Makineleşmiş Hali Sigara ve
Para Makinelerini Mahallemizden Sileceğiz
Okmeydanı, Sibel Yalçın
Parkı’nda düzenli olarak yapılan
Halk Meclisi toplantısına 1
Aralık’ta devam edildi.
Toplantının öncelikli konusu
halen devam eden yer sorunu idi.
Hafta içerisinde yapılan çalışmalarda daha önce belirlenen iki
yerden birisi çözüm noktasında
netleştirildi. Bu konu en geç
hafta sonu çözüme ulaştırılacak.
Toplantının ikinci gündemini
ise Halk Meclislerinin kelimenin
tam anlamıyla “halklaşması”
demek olan “komisyonlar” oluşturdu. Evvela kurulacak komisyonların amaçları konuşulup, tartışıldı. Yapılan tartışmalarda, komisyonların
hiç beklenmeden hızla kurulması kararı çıktı. Ve hemen
akabinde ayrı ayrı komisyonlar kurularak sorumluları
belirlendi. Belirlenen komisyon sorumluları sırayla,
atılması gereken ilk adımlardan bahsederek çeşitli önerilerde bulundular. Öneriler hep birlikte değerlendirilir-

34

ken, kabul edilenler yönünde çalışmaların başlatılması
kararı alındı.
Halk Meclisinin son gündemi ise yine kumar makineleri oldu. Özellikle kıraathanelerdeki kumar makineleri için yapılan denetimlerin sıklaştırılması neticesinde
mahalle genelinde %90 gibi bir başarı oranının yakalandığı belirtildi. “Ancak bu denetimler %100’e ulaşıldıktan sonra da devam edecek” denildi.
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Tayyip Erdoğan’ı Eleştirene; Gözaltı, Dava, Tutuklama...
Halka Hakaret, Gazeteciye Tehdit, Hapis Serbest...
Adalet Bakanlığı'nın verdiği bilgiye
göre; Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği
28 Ağustos 2014 – 28 Şubat 2015 tarihleri arasında toplam 236 adet kovuşturma izni talebi geldi. Bunlardan
105’i davaya dönüştürüldü, 8 kişi Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklandı.
Yani, Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonraki 13 ay içinde, 13 kişi tutuklandı. 28 Şubat 2015'den bugüne kadar
ayrıca en az 48 kişi Cumhurbaşkanı’na
hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
'2015 Nisan-Mayıs-Haziran ayları için
açıkladığı medya raporuna göre; çeşitli
iddialarla muhabir, yazar, sorumlu yazı
işleri müdürü ve genel yayın yönetmenine
yönelik 26 yeni soruşturma açıldı ve bu
soruşturmalarda 19 gazeteciye, çoğunluğu
hapis istemli dava açıldı.
Yine aynı rapora göre, farklı basın
yayın organlarında çoğunluğu muhabir,
3'ü yabancı 18 kişi gözaltına alındı,
1'i tutuklandı.
Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 8 gazeteci ve 2 gazete ‘Erdoğan’a hakaret’
iddiasıyla 2 yıl 7 ayı ertelemeli olmak
üzere, toplam 4 yıl 6 ay 10 gün hapis,
31 bin 860 TL adli para cezası ve 35 bin
TL de tazminat cezasına mahkum edildi.

AKP İktidarı; 13 Yaşındaki
Çocuktan, Yolda Yürüyen
Herkese Soruşturma Açıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde açılan hakaret davalarının açılma sebepleri iktidarın acizliğini ve halka düşmanlığını da gösteren
örneklerdir. Denizli'de bir diş hekimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna
el hareketi yaptı diye sorgulanırken,
Samsun'da bisiklet tamircisi yolda yürürken gözaltına alındı.
Bir başkası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Iğdır ziyareti sırasında "Ne değişti
ki şimdi Cumhurbaşkanı gelmiş. Niye
gelmiş?" dediği için gözaltına alındı.
“Çocuk da olsa kadın da olsa gereği yapılacak” kafası; çocuklardan bile intikam
almaya kalktı. 13 yaşındaki U.R.E.'ye
Facebook üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği için soruşturma

açtı. 13 yaşındaki U.R.E. bunun için
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nda
ifade verdi.
Aynı dönemde basın yayın kuruluşlarına ve çalışanlarına yönelik saldırı,
darp ve hakaret nitelikli 12 olay yaşandı;
bu olaylardan sadece 1 Mayıs'ta 15 gazeteci çeşitli yerlerinden yaralanırken,
söz konusu 12 olay kapsamında yine
onlarca gazeteci özellikle polis tarafından
hakarete uğradı.
Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce
Konya’da 16 yaşında bir çocuk tutuklandı. Daha 18’ini doldurmamış bir
çocuk için, tutuklanmayı gerektirecek
kadar ağır suçlama ne olabilir ki acaba,
diye biraz kafa yorarsanız hemen arkasından tahmin de edebilirsiniz; iddia
‘Cumhurbaşkanına Hakaret’
‘Bir çocuğun üç beş kişinin dinlediği
bir metinde Cumhurbaşkanı’na “hırsız”
demesi O’na dokunmaz ki’ demeyin.
14 yaşında İstanbul’da bir çocuğun,
Berkin Elvan‘ın öldürülmesinin sebebi
neydi? İddia; mahallerinin ana girişini
kapatmış durumda olan zırhlı polis
araçlarına doğru torpil fırlatmak.
İster ekmek almaya gitsin, ister
torpil fırlatmaya; zırhlı bir araca bir
torpil bir taş ne yapar ki diye düşünmeyin; mesele o taşın, o metal yığınına
çarpıp çarpmaması değildir. Ülkede
yerinden oynayan her taş iktidarı ve
temsilcisini korkutuyor, gerçek bu.
Geçtiğimiz günlerde de DİHA muhabiri İdris Yılmaz ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayip Erdoğan'la ilgili bir karikatürü sosyal medyada paylaştığı için
tutuklandı. Bunun gibi onlarca örnek sıralayabiliriz. Recep Tayyip Erdoğan için
ağzını açanı çocuk, yaşlı, gazeteci, avukat
fark etmeksizin tutukluyorlar.
Ama diğer yandan Berkin Elvan’ın
babasına hakaret ve tehdit eden Mustafa
Andaç ise atılı bu suçlardan ötürü tutuksuz yargılanıyor. Kısa sürede beraat
ediyor. Ölenin hatırasına hakaretten
verilen küçük miktardaki para cezası
da erteleniyor.
Yargı, faşizmin yargısı, diyor ki;
“Sami Elvan’a hakaret edilmemesi için
zorlayıcı bir önlem almama gerek yok

ama Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret
edilmesin diye zorlayıcı bir önlem alacağım’
Ama tarihsel bir gerçek de var ki;
halk düşmanlarının onuru olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Halkın Gerçekleri
Öğrenmesinden
Korkuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savcı
Mehmet Selim Kiraz'ın başına silah
dayanmış fotoğrafıyla haberleri veren
basın kuruluşlarını tehdit etti: “O fotoğrafları gün boyu yayımlayanlar,
neyi hedefliyorsunuz? Terör örgütüne
hizmet ettiğinizi görmüyor musunuz?
Tabi ülkeme döndüğümde bunlarla
ilgili daha farklı açıklamalarımız olacak.” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Bugün, Cumhuriyet, Posta ve Hürriyet
gazetelerine, savcı Mehmet Selim Kiraz'ın cezalandırıldığı eyleme ilişkin
yayınları nedeniyle ''Terör örgütünün
propagandasını yapmak'' suçundan soruşturma başlattı.
En son olarak da, 25 Kasım gecesi,
Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün MİT tırlarının Suriye’deki cihatçı çetelere silah taşımasına
ilişkin yaptıkları haber nedeniyle tutuklandı. Davayı açan bizzat Cumhurbaşkını Erdoğan...
Devletin üç temel gücünden biri olan
yargının bu konuda gösterdiği tavır, o
devletin niteliğini gösterir aynı zamanda.
Türkiye faşizmle yönetilen bir ülkedir
ve yargı, faşizmin yargısıdır. Faşizmin
yargısı, halka düşmandır. Bir avuç sömürücünün çıkarlarını, sömürü düzenini
savunur. Sonra da saygı bekler...
İşte bu yüzden halk adaleti kendi
elleriyle sağlamak zorundadır. Halkın
saygısı topla tüfekle, hapishanelerle,
baskıyla, işkenceyle, ceza tehditleriyle
sağlanamaz.
Bunlarla ancak geçici bir süre korkuyu
egemen kılarsınız ama hepsi o kadar.
Korku yenilir... Saraylara yönelir...
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Kapitalistlerin Kapitalizm Eleştirisi, Gelecek Korkusundandır
Kapitalist Sistem; Katildir, İşkencecidir, İşgalcidir, Sömürücüdür

Vahşi Kapitalizm, “Vicdanlı Kapitalizm Olmaz!
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Kapitalist sistemin adaletsizliğinden,
yoksullar ile zenginler arasındaki gelir
uçurumundan ve gelir eşitsizliğinden
yakınmak; tekel sözcüleri arasında
moda oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç’tan ve Kale Grubu
Yönetim Kurulu ve İSO Meclis Başkanı
Zeynep Bodur Okay’dan sonra bu kervana büyük patron, TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan da katıldı.
Türkiye’nin en büyük kapitalistlerinden, en büyük sömürücülerinden
olan Koç Holding yönetim kurulu
üyesi Ali Koç'un, G20 Zirvesi öncesi,
iş dünyasının zirvesi B20 toplantısında;
"Gerçek Sorun Kapitalizmdir" “Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerekir” demesinin ardından Özilhan da gelir eşitsizliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı
değerlendirmesini yaptı.
TÜSİAD toplantısında konuşan Özilhan, AKP döneminde en yoksul yüzde
10 ile, en zengin yüzde 10 arasındaki
gelir farkının 10 kata çıktığını söyleyerek,
toplumun radikalleşmesinden duydukları
korkuları itiraf etti.
Ali Koç’a, Zeynep Bodur’a, Tuncay
Özilhan'a bunları söyleten gelecek korkusudur. Sömürü düzenlerinin yıkılması korkusudur. Sermayelerini kaybetme korkusudur
“Fakiri Tahrik Etmeyelim!” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da korkusu
aynıdır...
Aksi halde kapitalistlerin kapitalizmin ortadan kalkmasını istemesi
mümkün değildir... Kendi mezarlarını
kazmaları demektir. Kendi sonlarını
ilan etmeleri demektir...
Vahşi kapitalizm, azgınca sömürüsüyle kapitalistlerin karlarına kar katarken,
diğer yandan da sonlarını hazırlıyor...
bunun farkındalar... Çünkü kapitalizm
emperyalist dönemde ölümcül hastalığına
yakalanmıştır. Sistemin ömrünü uzatmak
için kapitalizmi insanileştirmekten söz
ediyorlar. Kapitalizmin iyileştirilmesi
mümkün değildir. Çünkü Kapitalizm insanın doğasına aykırı bir sistemdir. İnsanlıktan çıkmıştır, insanileştirilemez...

Halkları iliğine kadar sömüren, kanını
emen kapitalistler, insan haklarını savunamaz…Tekellerin sözcülerinin kapitalizme karşı olmaları demek sermayelerinden, sömürüden vazgeçmeleri demektir... Bu diyalektiğe aykırıdır. Sınflar
mücadelesinin doğasına aykırıdır.

Vahşi Kapitalizm,
“Vicdanlı Kapitalizm”
Olmaz!
"Gerçek Sorun Kapitalizmdir" Bu
sözleri Türkiye’nin ilk büyük sermaye
grubunun temsilcisi Ali Koç söylüyor.
Devlet eliyle büyütülen Koç ailesi, 70
yıldır Türkiye halklarını iliğine kadar
sömüren, halklarını kanını emen en
büyük tekellerden biridir.
Koç Holding, 70 yıldır; halkların
yaşadığı bütün acılardan, baskıdan,
sömürüden, zulümden, yoksulluktan,
iş cinayetlerinden birinci derecede
sorumludur.
“Vahşi kapitalizme dur demek gerekir” Bunu da Kale Grubu Yönetim
Kurulu ve İSO Meclis Başkanı Zeynep
Bodur Okay söylüyor,
Birçokları bu sözler karşısında şaşkınlığını ifade ederken, bir kısmı da
bakın bunu kapitalistlerin kendileri
bile söylüyor. Demek ki biz haklıymışız
diye kendine pay çıkarıyor.
Örneğin, Birgün gazetesi yazarlarından Ali Çelik, Ali Koç’un sözleri
üzerine bakın neler diyor;
“Konuşmanın bir diğer yönü hayli
kişisel.Ali Koçbelli ki duygu dünyasında
kapitalizmden haz etmiyor. Kapitalizmi
ve onun yarattığı sonuçları içine sindirmiyor. Bu duygu gayet insani.Kapitalizmi
eleştiren kapitalist tipolojisiyeni değil.
Kapitalizmi eleştiren hatta kapitalizme
karşı savaşan kapitalistler ve sanayiciler
hep oldu. Vicdanlı kapitalistlere 19. yüzyıldan başlayarak rastlamak mümkün’...
Ali Bey, eşitsizliği ve adaletsizliği önce
kendi işletmelerinizden başlayarak minimuma indirmeye ne dersiniz? Yoksa
‘gerçek sorun kapitalizm’derken‘bizler
zavallı kapitalistler de sistem kurbanı-

yız’mı demek istediniz?”
Pek naif sözlerle; “Ali Koç üzülüyor
ama samimi ise önce kendi işletmelerinden başlasın’ diyor. Ali Koç’un
duygu dünyasında kapitalizmden haz
etmediğine inanabiliyor!
Bu aslında tam da Ali Koç un istediği
şeydir. ‘Bakın ben sahip olduğum işletmelerde asgari ücretin altında işçi
çalıştırmıyorum. Şu kadar yoksulluk
yardımı, kömür, eğitim yardımı yapıyorum. Nasıl da insani şartlarda çalıştırıyorum işçilerimi’ diye herkesin gözüne sokmak ve kendini aklamak istiyor.
O, kapitalizme, sömürüsüne devam etmek için ömür uzatma yöntemleri göstermeye çalışıyor.
Ancak, Ali Koç’a en güzel cevabı
Arçelik’in Beylikdüzü fabrikasında çalışan işçiler veriyor. “Eşitsizliğin en katmerlisini onlar yapıyor” diyorlar. “Arçelik
işçileri Ali Koç’un bahsettiği ücret eşitsizliği ise eğer, herhalde Arçelik fabrikalarında çalışan 16 bin işçiyi düşündüğünde, eşitsizliğin en katmerlisini kendisi yapıyor. Böyle bir konuşma yapması
şov ve reklamdan başka bir şey değil.
Geçtiğimiz 2 ayda 300’e yakın işçisini,
eşitsizliğin düzeltilmesi için mücadele
eden işçileri çıkardı. Tüm fabrikalarında
sözleşmeli işçiler çalışıyor asgari ücret
civarında alıyorlar. Eşitsizliği ortadan
kaldırmak istiyorsa işçilerine iyi bir
yaşam koşulları sağlayabilir, işçilerin
maaşlarına dönük artırma politikası uygulayabilir. Kendisi kapitalizm dediği
sistemin Türkiye’deki baş temsilcisidir.
O yüzden eleştirisini samimi bulmuyoruz”
diyorlar.(16.11.2015 Evrensel)
İşçilerin de dediği gibi bu kan emici
kapitalist patronların söylediklerinde
zerre kadar bir samimiyet yoktur. Vahşi
kapitalizmin uygulayıcıları kendileridir.
Sanki kendi dışlarında bir olgudan bahseder gibi konuşmaları sahtekarcadır.
Bu yöntem, tam da uyum içinde
çalışmayı çoktandır öğrendikleri Recep
Tayyip Erdoğan yöntemidir. O da kendi
iktidarında çıkan sonuçlardan herkesten
önce şikayetçi olur kimseye söyleyecek
söz bırakmaz. Ve nihayet bu meselede
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de Ali Koç ile uyum içindeler; Erdoğan G20 zirvesinde, kapitalist sistemin vahşi sömürüsünü gizlemek
için yoksulluğu, terörü dünya sermayesi arasındaki kıskançlık şeklinde
açıklamaya kalktı. "Acaba dünya
sermayesi veya finansal sektör kıskanç
mıdır? Bunun üzerinde bir düşünmekte fayda var. Ve son terör eylemlerine bir baktığımız zaman, acaba
bu terör eylemlerinin temelinde veya
sebepleri arasında bu kıskançlığın
olması söz konusu mudur?
Fakirlik acaba buralara dayanıyor
mu? İşsizlik acaba buralara dayanıyor
mu? Dünyadaki işsiz gençler eğer
müteşebbis olacaksa acaba finans
dünyası bunlara gerekli desteği veriyor
mu, verebiliyor mu? Veya işsiz kadınlara finans dünyası gerekli desteği
veriyor mu, verebiliyor mu?” dedi.
Nihayet G20 zirvesinde o da Ali
Koç gibi sermayeyi uyarıyor; “Ben
de işverenlere tavsiye ediyorum. Biraz
az kazanın, kazandıklarınızı dar
gelirli insanlarla paylaşın. Bunu bir
defa başarmamız lazım. Neden? Fakiri tahrik etmeyelim’
G20 zirvesinde bu patronların ve
onların siyaset dünyasındaki sınıf temsilcisi Tayyip Erdoğan’ın korkusu aynıdır: Dünyadaki yoksulların isyan etmesi. O kadar çok sömürdük ki artık
taşma noktasına geldi; bu yoksullar,
baldırı çıplaklar kıyama kalkacaklar
diye önlem alınmasını istiyorlar.
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü düzenlediği sempozyumun ismini ne
koymuştu; “Uluslararası Yoksullukla
Mücadele Stratejileri Sempozyumu’
Tabii bu emperyalizmin politikasıdır. Birleşmiş Milletler 17 Ekim
gününü Dünya Yoksullukla Mücadele
günü olarak ilan etmiştir. Yoksullukla
mücadele diye bir kavramı uyduran
da yine emperyalist sistemin kendisidir. Sanki açlığın yoksulluğun sebebi
kendileri değilmiş de, yoksulluk bir
çeşit tedavi edilemez hastalıkmış gibi
anlatıyorlar. Avrupa Birliği de bir
yandan Yoksullukla Mücadele etmenin çarelerini araştırıyor. Oysa ki
yoksulluğun sebebi, emperyalizmin
sömürü politikasının ta kendisidir.
Microsoft’un patronu Bill Gates

de 2007 yılında artık Microsoft’un işlerinden "Dünyanın en büyük yardım
kuruluşu için gece gündüz çalışmak’
amacıyla çekileceğini açıklamıştı. Tabii
öyle olmadı. Bir yıl dünyanın en zengin
adamı unvanını kaçırınca bile çıldırdı
ve hemen listenin en başındaki yerini
alacak tedbirleri yaşama geçirdi.
Ali Koç bu sözleri Antalya’da düzenlenen G20 toplantısı öncesinde
sermayedarların toplandığı B20 toplantısında söyledi. Öyle ki Yalnızca
Antalya’da bu toplantıların yapılabilmesi için harcanan paranın, yöre halkı
için harcanması durumunda, bölgenin
bir çok sorunu çözülürdü. Toplantıyı
kimse protesto etmesin, Ali Koç rahat
rahat atıp tutsun diye, onlarca insan
gözaltına alındı, işkence gördü.
Victor HUGO’nun şu sözleri yoksulların ve ezilenlerin uzlaşmaz çelişkisini yeterince açık bir şekilde
anlatıyor; “Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan
kaldırılmış yoksulluk!..”
Kapitalistlerin; kapitalizmin ortadan kalkmasını istemesi mümkün
değildir... Kendi mezarlarını kazmaları
demektir. Kendi sonlarını ilan etmeleri demektir... Kapitalizme karşı
olmak demek sermayelerinden, sömürüden vazgeçmeleri demektir...
Vazgeçsinler o zaman...

Ali Koç da,
Zeynep Bodur da
Sömürücüler Listesinin
En Başlarında
Olanlardır...
İki sahtekar, iki kan emici, iki
halk düşmanı; işsizlikten, yoksulluktan, göçten, eşitsizlikten söz edemezler. Çünkü bunların yaratıcısı
kendileridir...
İkinci Dünya Savaşından sonra
gelirin 50 kat arttığını, ancak gelir
dağılımına bakıldığında büyük bir
ayrım olduğunu söylüyor Ali KOÇ;
KOÇ Holding 2. Dünya Savaşından
bu yana halkının kanını emerek büyüyen holdinglerin başında gelir.
Koç Holding, 2011 yılında net
karını yüzde 22 artırarak 2 milyar 124
milyon liraya yükseltti. Her yıl karlarını
katlayarak çoğaltanlar kapitalizme nasıl

karşı olabilir? Olamaz ve değiller....
Koç Holding, 2015 yılının ilk yarısında toplam 32,1 milyar TL gelir
elde etti. Koç Holding diğer dallardaki
yatırımlarını küçültürken, özellikle
otomotiv ve savaş araçları üretimine
hız verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
zırhlı araç satışının yanında AKP nin
polisi halka saldırırken daha pervasız
davransın diye önce TOMA, sonra
da akrep olarak bilinen zıhlı araç siparişlerini aldı. Bu anlaşma ile birlikte
iktidarın desteğini de aldığını gösterdi
ve hisse senetleri değer kazanmaya
başladı.
Görüldüğü üzere; ülkede yakın
zamanda ne iş yapar yakından takip
ediyor. Çatışmaların şiddetleneceğini,
bölgede savaş ortamının daha çok
zırhlı araç satın aldıracağını gayet iyi
biliyor. AKP iktidarı ile de hiçbir çelişkileri kalmamış. Ali Koç’un Otokar’ının yaptığı araçlarla katiller halkı
katletsinler ama Ali Koç çalışanlarına
performans primi verdi özel sigorta
yaptı diye insani kapitalist olacak öyle
mi? Koç, üç beş beyaz yakalıya özel
araç vererek reklam yapacak, taşeron
şirketler de kar getirecek. Ali Koç bir
halk düşmanı değil de nedir?
Birleşmiş milletlerin sözde barış
güçleri, Afrika’ nın bir çok ülkesinde
Otokar’ın Cobra türü askeri araçlarını
kullanıyormuş. İşte Koç böyle bir
kan emicidir. Emperyalizm; yoksulluktan, sömürüden, savaştan, kandan,
kaostan beslenmektedir. Koç da bu
kan emicilerin başında gelmektedir.
Hem AKP’den beslenip hem de
AKP’den şikayet eder göründüler.
Yok Divan Otel Gezicilere kapısını
açmış’, yok Koç ailesi sosyal demokratmış. Ne sosyal demokratı düpedüz
ikiyüzlüler, yalancı ve korkaklar, İzmit’te bulunan TÜPRAŞ’ın fuel oil
dönüşüm tesislerinin açılışına Recep
Tayyip Erdoğan da katılmış ve bir konuşma yapmış aslında yakın yol arkadaşlığı yaptıklarını hiçbir uzlaşmaz
çelişkilerinin olmadığını kanıtlamıştı;
“Irak-Türkiye Petrol Boru hattıyla,
Türkiye enerjide çok önemli bir noktaya geldi. Ardından, Bakü-TiflisCeyhan petrol boru hattıyla, bu konum daha da güç kazandı. Şimdi
TANAP doğalgaz boru hattının dev-
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reye alınmasıyla Türkiye’nin gücüne
güç katıyoruz.”
2006/2014 yılları arasında Fuel
Oil Dönüşüm Projesi’nde inşaat ve
montaj süresince, 8 bin 500 kişi çalıştırılmıştı. Bugün, enerji kaynakları için
Ortadoğu’da emperyalist savaş sürerken
Koç grubu enerji yatırımlarından kar
etmeye devam ediyor. Deniz, hava
kara araçlarının yakıtlarından tutun da
evlerimizde kullandığımız tüp gaza
kadar her şeyi bunlar satıyor. Bunları
yaparken de sermayelerini gayet güvende hissediyorlar, kendilerinden
eminler ve iktidarlarına güveniyorlar.

Ali Koç, 2015 Şubat’ında
da Benzeri Sözler Etti...
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Eşitsizlik ve işsizlikten ötürü çocuklarının geleceğinden endişe duyduğunu, her şeyin büyümesine rağmen ücretlerin düştüğünü, iş arayan
milyonlarca insanın olduğunu, çalışan
işçilerin kabul edilemez şartlarda çalıştıklarını söyledi.
İşsizliğe, eşitsizliğe, kötü çalışma
koşullarına ve düşük ücretlere karşı
görünen Ali Koç’un holdingi Koç
Holding bünyesindeki Türk Traktör
fabrikasında çalışan 350 işçinin işine
2015’in Mart ayında son verdi.
2015’in Mayıs ayında, Koç’un
patronu olduğu Ford Otosan’dan, 120

işçiyi işten attı... Kasım ayında Antalya’da Kapitalizmin eşitsizlik, işsizlik, göç yarattığını söyledi...”işçileri
işten attıysam benim suçum yok hepsi
kapitalizmin suçu’ diyor yani, bunun
adı yalancılık değil de nedir?
Koç’un Tuzladaki RMK Tersanesi’nde, dünyanın en büyük asfalt
tankerleri yapılırken işçiler iş güvenliği olmaksızın çalıştırılıyorlardı.
Öyle ki bir ay kapatma cezası almıştı.
Gerekçesinde; “kimyasal parlayıcı
ve patlayıcı maddelerin açıkta bulunduğu ve parlama ve patlamaya
zemin oluşturduğu’, “elektrik kablolarının elektrik çarpmasına yol açabileceği’, “korkuluk bulunmaması
nedeniyle çalışma sırasında işçilerin
yüksekten düşme tehlikesinin olduğu’,
“işçilerin baretsiz çalıştığı’, “kızağın
altındaki yemekhanenin tavanının
çökme ihtimali bulunduğu’ belirlendi.
(23 Ağustos 2008, Milliyet)
RMK’da işçilerin “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde kabul
edilen 7.5 saatlik işgünü talebini elde
edebilmeleri için örgütlenmelerini
engellemek için bin türlü dolap çeviren sanki aynı Koç değilmiş gibi
konuşup duruyor.
Artık günümüz sendikacıların bile
dile getirmediği bu sorunları en büyük
kapitalistlerden biri, Ali Koç söylüyordu. Bir nedeni olmalıydı elbette...

Nedeni, işsizliğe, eşitsizliğe, kötü
çalışma koşullarına, düşük ücretlere
bağlı olarak “giderek toplumsal ve
sosyal gerginliklerin artması.

Sonuç Olarak;
Ali Koç’a, Zeynep Bodur’a, Tuncay
Özilhan’a, Erdoğan’a; gelir eşitsizliğinden, adaletsizlikten söz ettiren gelecek korkularıdır. Yoksulların gelip
boğazlarına sarılacakları, sömürü düzenlerinin yıkılacağı korkusudur. Sermayelerini kaybetme korkusudur.
Kapitalizmin iyileştirilmesi mümkün değildir; çünkü, Kapitalizm insanın
doğasına aykırı bir sistemdir. İnsanlıktan çıkmıştır, çürümüş kokuşmuş
asalaklaşmıştır; insanileştirilemez...
Vahşi kapitalizm, “Vicdanlı Kapitalizm Olmaz!” Kapitalist sistem;
katildir, işkencecidir, işgalcidir, sömürücüdür’.
Halkları iliğine kadar sömüren,
kanını emen kapitalistler, insan haklarını savunamaz.
Çaresi yok kapitalizm yenilecek
ve halklar özgürleşecek, kendi iktidarlarını kuracaktır.
Ali Koç’un Recep Tayyip Erdoğan’ın korkuları gerçek olacaktır.
Emperyalizm krizini aşamayacaktır
Sorunu ancak devrimci mücadelenin
büyümesiyle ezilenlerin iktidara gelmesi çözecektir.

Devlet Eliyle Büyütülen Koç Ailesi; 70 Yıldır Türkiye Halklarını İliğine Kadar
Sömüren, Halkların Kanını Emen En Büyük Tekellerden Biridir!
“Emperyalist ülkelerin uyguladığı yeni-sömürgecilik
metotlarının bir sonucu da yeni-sömürge ülke halklarını
sömürülerinde kullanacakları yerli işbirlikçileri, daha
baştan emperyalizmle bütünleşmiş yerli işbirlikçi tekelleri,
yerli "imparator'ları yaratmak olmuştur. KOÇ'lar, SABANCI'lar vb., yerli işbirlikçiler Türkiye halklarının
alın terinin emperyalizme aktarılmasının bir basamağı
olarak ortaya çıkmışlardır.
Bunu en iyi, yerli "imparatorlardan biri olan Vehbi
KOÇ kendi ağzıyla dile getirmektedir:
"1946'da ilk Amerika yolculuğum, tüccarlıktan çıkıp
sanayiciliğe geçişimin başlangıç noktası olmuştur... Türkiye'de General Electric Ampul Fabrikası kurulması
kararını aldım. Uzun konuşmalar oldu. Türkiye'ye
heyetler geldi gitti, sonunda şirket kuruldu, fabrika inşaatına başlandı, başarı sağlandı.
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Memlekette Amerikan sermayesi ile ortak ilk fabrika
böylece kuruldu. Döviz tasarruf edildi. General Electric
kazandı, biz kazandık. Bu başarıdan dolayı çok memnunum..." (Vehbi KOÇ. Hayat Hikayem, syf.73)
Evet, Vehbi KOÇ kazanıyordu, emperyalist tekeller
kazanıyordu, ama kaybeden birileri vardı. Bu, Türkiye
halkları idi. "imparatorun yükselişinin faturası emekçi
halkımıza ödettiriliyordu. Öyle bir yükselişti ki milyonlarca
insanın sefilce bir yaşam sürmesi, iliklerine dek sömürülmesi pahasına faturası ödeniyordu...
... O KOÇ ki, 1946'da ABD sermayesiyle attığı ilk
adımın sonunu getirmiş. "yükselme"ye devam etmiştir
ve "imparator" aradan geçen 40 yılın sonunda, satıştan
2 trilyon 419 milyar lirayı bulan 93 şirketiyle Türkiye'nin
"imparatoru" olma unvanını haklı(!) olarak kazanmıştır.”(Haklıyız Kazanacağız-Cilt2)

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

Dekan-Rektörün Emrindeki ÖGB ve AKP'nin İşkenceci Katil Polisleri; Bu Ülkenin En
Onurlu Evlatları Olan Dev-Genç’lileri; Baskı ve Zorla, Tutuklamalarla Teslim Alamaz!

İki Günde; 7 Saldırı, 9 Tutsağa Rağmen;
Dev-Genç Direniş Geleneğini Sürdürüyor!
Bir talebimiz vardı; Adalet. Eğitim, ilkokuldan üniversiteye kadar
paralı olduğu için okuyamayan, dershane parasını ödeyemedi diye intihar
eden gençlerimiz için adalet.
Bir talebimiz vardı; daha ilkokul
çağında çocuklarımıza bile yarış atı
muamelesi yapan, sınavları kazanamadı diye bunalıma sürükleyen, intihar etmelerine sebep olan bu düzene
karşı adalet.
Bir talebimiz vardı; ömürlerinin
en güzel çağında toprağın karanlığına
göndermek zorunda kaldığımız çocuklarımız; murat, ceylan, berkin ve
daha onlarcası için adalet.
Bir talebimiz vardı; evleri, köyleri
yakılan yıkılan, tanklarla toplarla öldürülen ve tek suçu kendisine asırlardır
zulmeden egemenlere boyun eğmemek
olan Kürt halkımız için adalet.

Neden mi Mimar Sinan
Üniversitesi'ndeydik?
İşte bütün bunlar için Mimar Sinan'daydık. En meşru hakkımız olan
adalete susamışlığımızı dindirmek
için. Çünkü, adalet yoksa ekmek de
yoktur halka. Kim adaletsizlik karşısında susmuş ki. Kim 35 günlük
bebesinin ölüsünü toprağa veremediği
için buzdolabında saklamak zorunda
kalan bir anaya "adalet isteme" diyebilir ki. Kim kömürleşmiş bir top
bedene çevrilen evladı, kucağına verilen Seyhan Doğan’ın annesine "adalet isteme" diyebilir ki. Evet, kimse
demez. Kimse ben adaletsizlik karşısında susarım demez.
İşte biz bunun için Mimar Sinan'daydık. Okulda oturma eylemi
yapmak istemiştik. Girecektik çünkü
okullarımız bizimdir. Kimin gireceğine
ne YÖK, ne polis, ne rektör karışabilirdi.
Girecektik çünkü üniversite gençliğini
örgütlemek hakkımız bizim. Faşizm
istediği an evlerimize, dükkânlarımıza,
özel alanlarımıza giriyorsa bizde bizim

olan okullarımıza gireriz. Velhasıl
girdik de. Okula girmemize engel olamayan ÖGB'nin yardımına koştu katil
polisler ve saldırdılar. Tabi cevaplarını
da aldılar Dev-Genç'lilerden. Hesap
sordu Dev-Genç'liler; Hatice Aşık'ın
taşlarıyla. Acizleştiler 10 Dev-Genç'li
karşısında. Çünkü biliyorlardı ki orada
10 kişinin değil, milyonların öfkesi,
hıncı adalet özlemi vardı.
Bu hazımsızlıkla Okmeydanı’na
kadar takip ettiler Dev-Genç'lileri ve
tutuklattılar 7 arkadaşımızı. Tutuklayınca yedimizi bitecek sandılar! Oysa
Şaban Şenler de 7 kişilerdi, İstanbul'da
faşist işgali kırdıkları zaman.
Sonra binler oldular. Bu inançla
gittik tekrar Mimar Sinan'a "BERKİN
İÇİN ADALET İSTERKEN TUTUKLANAN DEV-GENÇ'LİLER
SERBEST BIRAKILSIN VE FAŞİST ÖGB’LER CEZALANDIRILSIN." dedik. Açlık grevi yapacaktık
3 gün boyunca, ya arkadaşlarımız
serbest bırakılacaktı ya da biz adaletsizliğe karşı, açlığımızla adalet isteyecektik.
Sonra yaşananlar. Bu sefer, daha
duyuru ilanlarımızı asar asmaz haberi
olmuştu okul yönetiminin, ne hikmetse... Bir telaş almıştı rektöründen,
dekan sek-reterine bütün okul yönetimini. İstemiyorlardı okulda kalmamızı; biliyorlardı ki okulda kalmak,
bu okul bizim, istediğimiz gibi örgütleniriz demekti. İkiyüzlüce geldiler
"beraber çıkalım, polis gözaltına almaz, biz sahipleniriz" dediler. Tıpkı
19 Aralık öncesi "ölüm orucunu bırakın devlet geri adım atar, biz sahipleniriz" diyenler gibi.
Dedik ki; sahiplenmekse gelin beraber oturalım, beraber karşı çıkalım,
okulumuzda polis istemiyoruz diye.
Yapmadılar ve yapmadıkları gibi saldılar
ÖGB'lerini üzerimize, 2 Dev-Genç'liye
karşı 15 ÖGB ve attılar okulun dışına.

Sonra da işkenceci polisleri gözaltına
aldı 2 Dev-Genç'liyi. Gece gündüz
pankartımızla oturmaya başladık okulumuzun önünde, ilk gün 2 ÖGB ve 3
polis saldırısı 4 gözaltı, ikinci gün 1
polis saldırısı 2 gözaltı, üçüncü gün 1
polis saldırısı ve 2 gözaltı. Dev-Genç'in
tarihsel haklılığından, iradesinden korkuyorlardı, gözaltına alındık birer ikişer,
tutsak verdik 2 arkadaşımızı ama sürdürdük sonuna kadar direnişimizi.
Faşizm, tutuklayarak bizi bitireceğini sanıyor, çünkü korkuyor. Hem
kendisi korkuyor, hem de efendisi
emperyalistler. 80 öncesini, 90'ları
yaşamaktan korkuyorlar. Biz ise o
günlerin düşleriyle mücadele ediyoruz, örgütleniyoruz.
Korkuyorlar bizden, çünkü sonlarını biz getireceğiz. Biliyorlar ki
Mahir haklıdır, gençliğin toplumu
harekete geçiren bir dinamit fitili olduğunu söylerken. Haklıdır Dayımız
bir Dev-Genç'imiz var derken, geleceğimizi gençliğe, Dev-Genç'lilere
emanet ederken.
Korkuyorlar bizden; çünkü milyon milyon çıktığında bu halk sokaklara, en önünde gençlik olacak
bu savaşın. Dağlarımızda, şehirlerde, fabrikalarda, okullarda nerede ihtiyaç varsa orada savaşı
büyüten Dev-Genç olacak, DevGenç'liler olacak.
Korkmaya devam edin. Çünkü zulmediyorsunuz, adaletsizlik üretiyorsunuz, bedeller ödeyerek kazandığımız
haklarımızı elimizden alıyorsunuz, geleceğimizi çalıyorsunuz. Ve bunlara
sessiz kalmamızı bekliyorsunuz, adaletsizliğe teslim olmamızı bekliyorsunuz. Biz de diyoruz kibir kez daha;
"Adaletsizliğe teslim olmayacağız,
Adalet için geleceğimiz için, haklarımız
için, bağımsız demokratik bir Türkiye
için örgütleneceğiz. Ta ki zafere kadar!”
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Kumara, Uyuşturucuya, Fuhuşa ve
Her Türlü Yozlaşmaya Karşı

HALK MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM

Kumar Oynamak ve Oynatmak
Halkın Cebinden Çalmaktır!
Kumarla Halkın Yozlaştırılmasına
İzin Vermeyeceğiz!
“Kumar; para veya kıymetli eşya
karşılığı oynanan oyun” diye tanımlanıyor. Ancak bu tanım eksiktir;
Kumar insanı her türlü pis, kirli ilişkilere sürükleyebilecek, insanlıktançıkarabilecek bir bataklıktır.
Kumar illetinin halkların yaşamına
girmesi yüzlerce yıl öncesine dayanmakla birlikte esas olarak çeşitlenmesi
süreci 1950'ler sonrası emperyalizmle
girilen bağımlılık ilişkileriyle başlar.
Çarpık kapitalist gelişmeyle birlikte
yoz emperyalist kültürün kitleleri etkilemeye başlaması, bireyciliğin,
emek harcamadan kolay yoldan para
kazanma düşüncesinin gelişmesi, işsizlik, yoksulluk, sınıf atlama özlemi,
özenti, yaşamdaki sorunlardan kaçma
isteği vb. çeşitli etkenler halkın bir
kesimini bu çarkın, bu alışkanlığın
içine çekmiştir.
Kumar oynamak ve oynatmak
sözde yasaktır. Ancak devletin göz
yummasıyla kahvehaneler, dernekler,
kulüpler vb. adlar altında açılan mekanlar kumarhane gibi çalışmaktadır.
Bunların da ötesinde çürümüş, kokuşmuş düzen her gün çeşitlenen
hem de yasal yöntemlerle halkın yaşamına kumarı sokmaktadır. Adını
bile bilmediğimiz, duyduğumuzda şaşırdığımız ‘oyunlar’; iddaa, at yarışı,
online bilgisayar oyunları (okey, iskambil vb.), online bahis (tipiko
vb.), milli piyango, tombala... gibi

yöntemlerle kumar masumlaştırılarak
halkın yaşamına sokulmaktadır.

Kumar Halktan
Çalmaktır
Kumar oynamak ve oynatmak
emek hırsızlığıdır. Kumar oynamak
ve oynatmak halktan çalmaktır; hırsızlıktır. Sabahtan akşama kadar çalışan, didinen, ekmeğini taştan çıkaran
insanlarız. Sömürü zulüm düzeninde
çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı
için ömür çürütenleriz. Düzen bu
halimizden yararlanarak bizi kumar
bataklığına çekmeye çalışıyor. Kumar
kolay para kazanma yöntemi değildir.
Kumar oynamak yoksullukla, çaresizlikle, mecburiyetle meşrulaştırılamaz.
Kumarda kazanılan para kimin
parasıdır. Kahvehanelerde kumar masasında karşınızda kumar oynadığınız
kişi kimdir? Üttüğünüz, ütüldüğünüz
para kimin parasıdır?
Aynı masada kumar oynadığınız
kişi aynı mahallede oturduğunuz arkadaşınızdır, kapı komşunuzdur, akrabanız, kardeşinizdir... Kumarda
ütüp ütüldüğünüz paralar evinizin
kirası, ailenizin ekmek parası, rızkıdır... Onların çoluğunun çocuğunun
kursağından geçecek iki lokmanın
parasıdır. Komşunuzun, arkadaşınızın,
kardeşinizin cebinden çaldığınız kumar parasını kendi çocuklarınıza mı

yedireceksiniz? Bu onursuzluğu kabul
ediyor musunuz? Kendinize böyle
bir onursuzluğu yakıştırmayın.

Hiç Bir Şey Kumarı
Meşrulaştırmaz
Kumarı yaratan, yaygınlaştıran
emperyalizm ve oligarşidir. Bu düzen
halkı sömürür, yoksullaştırır. Çaresiz
bıraktığı halka milli piyango, kazı
kazan, at yarışı, iddia, vb. yöntemlerle
suni umutlar yaratır. Yoksullukla yarattığı zeminde halkı kumar bataklığına çekiyor bu düzen.
Kumar oynatan kahvehanelere,
İddaa, Ganyan bayileri çalıştıranlara
soruyoruz; yaptığınız bu iş kime hizmet ediyor. Hiçkimse kumar oynatmanın halkın yararına olduğunu söyleyemez.
Kumar ocaklar söndürüyor!
Yuvalar yıkıyor, aileleri dağıtıyor... Ekmek parası adı altında hiçbir
şekilde kumar oynamak ve oynatmak
meşrulaştırılamaz.
Halk Meclisleri örgütlü olduğu
mahallelerde halka zarar veren hiçbir
faaliyete izin vermez.

En Büyük Kumarhaneci
Devlettir
Kumar, bugün, en yaygın şekilde
devlet eliyle bizzat oynatılmaktadır.
Devlet kaynaklı kumar araçlarının
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milyar lira civarındadır. Şans topu,
10 numara, sayısal loto, süper loto,
milli piyango, kazı kazan, iddia, at
yarışı... Bunlar devletin halktan çalmak ve halkı kumar batağına çekmek
için oluşturduğu, bizzat işleterek rant
elde ettiği kumar araçlarıdır. Devlet
bu araçlarla ülkeyi tam bir kumarhaneye çevirmiştir. İddia bayileri o
kadar yaygınlaşmıştır ki, kafelerde,
halkın geçtiği her yerde iddia oynamak gayet doğal hale gelebilmiştir.

AKP İktidarı Kumarın
En Fazla Yaygınlaştığı
İktidardır
AKP’nin dindar görünümü tam
bir aldatmacadır. AKP iktidarı yozlaşmayı en fazla yayan iktidardır. Kumar oynama yaygınlığı AKP iktidarının son 10 yılında 4 kat artmıştır.
Bu durum Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuna da yansımıştır. Buna
göre;18 yaşın altında bulunan gençler
yoğun bir şekilde şans oyunlarına yöneliyor. Yasal yaş sınırı on sekizin altındakilerin yüzde 28,4'ü Sayısal Loto,
yüzde 25,9'u Piyango, yüzde 25,9'u
İddia, yüzde 19,8'i de Hemen Kazan
oynuyor. Bu tablonun sorumlusu
AKP’dir. AKP kumarı yaygınlaştırmakta, kumardan rant elde etmekte,
başta gençlerimiz olmak üzere tüm
halkı yozlaştırmak istemektedir.

Kumar Çürütür
Kumar kolay para kazanma isteği
uyandırır. Emekçilikten uzaklaştırır.
Kumar asalaklaştırır. Halkımızın karakterini doğrudan etkiler. Karakteri
sakatlar. Emeğiyle geçinmeye alışmış,
bir yaşam disiplini olan, çalışan didinen
insanları bir anda içine çekerek çürütür;
asalak, üretmeyen kişiler haline getirir.
Kumar oynayan kişilerin aile ilişkileri,
arkadaş ilişkileri çöker.

Emperyalizm ve Oligarşi
Kumarı Halkı
Yozlaştırmanın Bir Aracı
Olarak Kullanıyor! Buna
İzin Vermeyeceğiz!

Evet, bugün kumarın rantı çok
büyük olabilir. Ama bu düzen açısından kumarın yarattığı rant talidir.
Asıl olan kumar oynamanın yarattığı
kültürel yozlaşmadır. Emperyalizm
ve oligarşi kumar oynamayı yaygınlaştırarak karaktersiz, birbirine güvensiz bir halk yaratmak istemektedir.
Düzen, kurtuluş umudunu mücadele
etmekte, direnmekte, örgütlenmekte
görmeyen; kolay para kazanma hırsıyla kendi öz değerlerinden uzaklaşmış, çürümüş bir halk yaratmak
ister. Kumar da bunun en önemli
araçlarındandır.

Kumar Oynamak
Bağımlılıktır
Kumar oynamak da bir tür bağımlılıktır. Kişinin tercihidir, denerek
kumar oynamak meşrulaştırılamaz.
Halkı yozlaştıran her araçta olduğu
gibi kumara karşı da iradi mücadele
vermek bir zorunluluktur. Kumara
karşı verilen mücadele halkı kolay
para kazanma özlemleriyle kumara
bağımlı yapan bu düzene karşı mücadeleden bağımsız değildir.

Çözüm Halk
Meclislerindedir!
Düzenin tüm kurumları çürümüştür. Devletin kendisi kumar oynatan
en büyük kumarhaneci konumundadır. Düzen kumarla mücadele etmez,
edemez. Çünkü bu düzen kumardan
beslenip palazlanmakta, halkı kumarla
çürütüp ayakta durmaya çalışmaktadır. Büyük kumarhane sahiplerinin
hepsinin arkasında devlet vardır.
Devlet bir adayı, Kıbrıs’ı, büyük bir
kumarhane haline getirmiş, kumar
oynattırmaktadır. Şans oyunu, İddaa,
At Yarışı vb. diyerek kumarı yasallaştıran bu devlettir. Ocağımızdaki
aşa, çocuklarımızın geleceğine sahip
çıkmak istiyorsak çözümün kendi
ellerimizde olduğunu görmeliyiz.
Her türlü kumara biz son verebiliriz. Halk Meclislerinde örgütlenelim.
Halkın dayanışmasını örgütleyelim.
Bulunduğumuz mahallelerden kumarı
söküp atalım!

Halkımız!

Halk Meclisleri olarak kumara,
uyuşturucuya, fuhuşa ve her türden
yozlaşmaya karşı bir kampanya başlattık.
Kumar oynamak da uyuşturucu
gibi bağımlılıktır. Halk Meclisleri
olarak uyuşturucu bağımlılarına karşı
mücadelede olduğu gibi kumar bağımlılarına karşı da öncelikle sorunu
eğitimle, bilinçle çözmeye çalışacağız.
Bunda en büyük desteği kumar bağımlılarının ailelerinden bekliyoruz.
Halkımızı bu kampanyada oluşturacağımız komitelerde görev almaya
çağırıyoruz.

Halkımız!
Kumar oynatmak suçtur...
Kumar oyunlarından kumar oynatanların dışında para kazanan kimse
yoktur. Bugün yüzlerce kahvehanede
emperyalistlerin otomatik kumar makinaları bulunmaktadır.
Mahallelerimizde uyuşturucu çetelerine izin vermediğimiz gibi kumar
oynanmasına da izin vermeyeceğiz.
1- Kumarın küçüğü büyüğü yoktur. Kahvehanelerde kumar oynatmak
yasaktır.
2- Otomatik para makinaları ile
kumar oynatmak yasaktır. Halk Meclislerinin bildiriminden itibaren kumar
makinaları kaldırılacaktır.
3- Faşizmin yasalarıyla açılmış
Ganyan, loto, toto, iddaa, piyango
gibi devletin yasal kumarhanelerini
işletenler en geç 6 ay içinde kendilerine yeni bir iş kurarak kapatacaktır.
Kimsenin, faşizmin yasalarının arkasına sığınarak sahte umutlarla halkımızı uyuşturmasına izin verilmeyecektir.
Kumara, Uyuşturucuya, Fuhuşa
ve Her Türlü Yozlaşmaya Karşı
HALK MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!
Kumar Oynamak Ve Oynatmak
Halkın Cebinden Çalmaktır!
Kumarla Halkın Yozlaştırılmasına İzin Vermeyeceğiz!

HALK MECLİSİ

Halk Meclislerinde Örgütleneceğiz, Yediden Yetmişe!
Gazi Halk Meclisinde Halk Meclisi
çalışanları 30 Kasım’da, Halk Meclisini
ziyarete gelenler ile dergi okuması yaptı.
Yürüyüş dergisinden Halk Meclisleri ile
ilgili bölüm okundu. “Şans Oyunları Adı
Altında Kumar Meşrulaştırılamaz” başlıklı
yazı sırayla elden ele okundu. Farklı
yaşlardan ve farklı mahallelerden kişilerin
olduğu çalışmada örnekler verildi. Örneklerle zenginleşen, üzerine uzun uzun
sohbetler edilen çalışma 1 saat sürdü.
“Kumarın nasıl devlet eliyle şans oyunları
adı altında mahallelere girdiği ve en çok
yoksul halkın yaşadığı mahallelerde mantar gibi çoğaldığı, bu konuda uyanık olmak, etrafımızdakileri uyarmak gerektiği”
anlatıldı. Farklı açılardan ele alınarak
neden böyle bir yazıya ihtiyaç duyulduğu
tartışıldı. Canlı geçen çalışmaya 8 kişi
katıldı.

Sayı: 499

Yürüyüş
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 Gazi Halk Meclisi
Aile Komisyonu,
Kadınlarla Dayanışma
Kahvaltısında Buluştu
6 Aralık’ta Gazi Halk Meclisi Aile
Komisyonunun düzenlediği dayanışma
kahvaltısında, Gazili kadınlar bir araya
geldi. Günler öncesinden hazırlanan davetiyelerle bire bir konuşularak çağrısı
yapılan kahvaltı, Gazi Halk Meclisi bahçesinde yapıldı. Herkesin evinden hazırlayıp getirdiği yiyeceklerle tam bir
dayanışma ile hazırlanan kahvaltıda “dayanışmanın önemi” üzerine konuşuldu.
Yeni tanışan insanların olduğu, kaynaştığı,
sohbet havasında geçen kahvaltının sonunda Halk Meclisi tutsakları için Dayanışma Kermesi düzenleme kararı alındı.
15 kişinin katıldığı kahvaltıya gelenler
çok memnun kaldıklarını belirttiler. Kahvaltı sonrasında Dilek Doğan’ın kırk yemeği için Armutlu’ya geçildi.

 Sorunlarımızı
Birlikte Çözüyoruz
Haftada iki gün bir araya gelen Armutlu Halk Meclisi Komitesi ile 6
Aralık’ta, halkın sorunları ve mahallede
gerçekleşecek olan çalışmalar için toplantı yaptı. Toplantıda iki kişinin
sorunu dinlenip, çözüm kararlaştırıldıktan sonra 6 Aralık’ta gerçekleşecek
olan Dilek Doğan’ın 40. yemeği üzerine
konuşuldu. Var olan komitenin dışında
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Halk Meclisi’nden oluşan bir komite
daha oluşturuldu.

 Bağımlılarla Konuşuyor,
İkna Ediyor, Eğitiyoruz!
Sarıgazi Halk Meclisi’nde 5 Aralık’ta sorun çözme toplantısı yapıldı.
Toplantıda mahallede alkol kullanan
iki kişi ile ilgili gelen şikâyetler değerlendirildi ve onlarla toplantı yapıldı.
Toplantıda alkol alanlardan bir daha
şikâyet gelirse hesap sorulacağı vurgulandı. Saat 20.00 - 22.00 arası yapılan
toplantıya toplam 15 kişi katıldı.

 Mahallemizde Kumara
İzin Vermeyeceğiz
Sarıgazi’de 2 Aralık’ta Halk Meclisi
toplantısı yapıldı. Yürüyüş dergisinde
yayınlanan “Mahallelerimizde Kumar
Oynatılmasına izin Vermeyeceğiz” yazısının okunduğu çalışmaya toplam 9
kişi katıldı.

 Herkesin Yapabileceği
Bir Şey Vardır
Gazi Halk Meclisi çalışmalarıyla ilgili
2 Aralık’ta Gazi Mahallesinde kahve
konuşması yapıldı. 22 Kasım Büyük
Halk Meclisi Toplantısı ve sonrasında
kurulan komisyonların anlatıldığı kahve
konuşmasında halka, komisyon çalışmalarına katılma çağrısı yapıldı.

 Mahallemizde Tacizci
Barındırmayacağız
Alibeyköy’de Cepheliler bir tacizcinin arabasının camını kırıp mahalleden
kovaladılar.
Alibeyköy’de 2 Aralık akşamı saat
23.00 sularında Cengiz Topel Dörtyol’da
Cepheliler devriye attığı sırada 2 genç
kadını huzursuz ve rahatsız gördü. Bu
durum karşısında yanlarına giderek kendilerini tanıtan Cepheliler, sorunun ne
olduğunu sordu. Kadınlar olayın şoku
ile; Siyah BMW aracını kullanan birinin
yaklaşık 15 dakikadır kendilerini takip
ettiğini, yanlarına yaklaşıp ahlaksız şekilde
arabaya davet ettiğini söyledi.
Bunun üzerine Cepheliler tacizci
BMW aracını kullanan adamı suçüstü
yakalamak için kadınları 20 m uzaklıkta
yürütüp, tacizci adamın ortaya çıkmasını
beklediler. Daha kadınlar 5 m. yürüme-

mişlerdi ki tacizci BMW arabasıyla, kadınların yanına yaklaşıp yine en başında
söylediklerine benzer ahlaksız cümleler
kurdu. Bu sırada arabanın dört tarafını
saran Cepheliler adamı suçüstü yakalayıp,
arabanın kapısını açmaya çalıştıklarında,
adam neye uğradığını şaşırdı ve hızlıca
arabanın gazına basıp kaçtı. Bunun
üzerine arabayı taş yağmuruna tutan
Cepheliler arabanın camlarını kırdı. Bu
olay üzerine mahalle esnafına ve çevrede
toplanan halka bu durum anlatılıp mahalleye sahip çıkılması gerektiği konuşuldu.

 Mahallelerimizde
Halk Düşmanı Katil
Polisleri Ellerini Kollarını
Sallayarak
Dolaştırmayacağız
Okmeydanı’nda Cepheliler ve Mahalle Halkı Katil Polisleri Molotoflarla
ve Taşlarla Kovdular!
8 Aralık saat 16.15’da katil polisler
Sibel Yalçın Parkı’nda oturan halkı ve
mahalle gençlerini taciz ettikten sonra
zırhlı araçlarıyla parkın etrafını abluka
altına alarak parka girmeye çalıştı. Cepheliler bu olayı hemen fark edip katil
polislerin parka girmesine engel olmak
için polisleri molotoflarla ve taşlarla
vurdu. Cepheliler slogan atıp katilleri
teşhir ettikten sonra mahalle halkı da
bu olaya tepkisiz kalmadı, katil polislere
taş attı. Polisler parka giremeyince arkalarına bakmadan kaçtılar. Bunun üzerine Cepheliler mahallenin büyük bir
kısmına barikat kurdu. Katil polisler
mahalleye 8 zırhlı araçla gelince, Cepheliler: “AKP’nin katil polisleri sizi son
kez uyarıyoruz! Mahallerimize pis ayaklarınızla giremezsiniz, her girdiğinizde
halkın adaleti ile karşılaşacaksınız!” diyerek karşılık verdi.

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

‘ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE İŞ GÜVENCEMİZ’ PANELİ

Kamu Emekçileri Cephesi’nin düzenlediği ‘Örgütlenmenin Önündeki
Engeller ve İş Güvencemiz’ paneli 5
Aralık 2015 cumartesi günü İzmir’in
Tire ilçesi Belediye Kültür Salonunda
gerçekleştirildi.
Kamu Emekçileri Cephesi adına Eyüp
Aksoy’un yaptığı açılış konuşmasından
sonra ilk sözü alan Eğitim Sen Aydın
Şube Başkanı Ali GÜN ; Son yıllarda
AKP iktidarıyla gerek özel sektörde, gerekse kamuda esnek çalışma, güvencesiz
istihdam ve performans değerlendirme
uygulamalarının yaygınlaştığını, en temel
haklarımızın birer birer elimizden alınmasının kaçınılmaz olarak aşırı iş yükünün
ve angarya çalışmanın yaygınlaşmasını
beraberinde getirdiğini, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda yer alan ‘memur’
tanımının değiştirilmesiyle kamuda iş
güvencesinin istisna olduğu bir kamu istihdam anlayışının hedeflendiğini, yarışmacı ve rekabetçi bir çalışma ortamının

yaratılmak istendiğini, kamu emekçilerinin kolaylıkla kapı önüne
konulabileceğini, AKP’nin en temel haklarımıza yönelik saldırıları
karşısında KESK’in sessiz kaldığını, iş güvencesini hedef alan
saldırılara karşı mutlaka direnilmesi
ve bir mücadele programı oluşturması gerektiğini ifade etti.
Daha sonra söz alan KESK
Eski MYK Üyesi Akman ŞİMŞEK;
AKP nin 2002’deki tek başına iktidar
olmasıyla birlikte, koalisyon hükümetleri döneminde hayata geçirilemeyen
GATS anlaşmasının hükümlerinin geçtiğimiz yıllar içinde yasal düzenlemeler
ve fiili uygulamalarla hayata geçirildiğini, kamu personel rejiminin değiştirilmesi için bugüne kadar çok sayıda
adımın atıldığından bahsetti. Kamu
emekçilerinin hakları açısından ‘son
kale’ olarak ifade edilen iş güvencesinin
önemine değinerek AKP nin bu saldırı
yasalarına karşı bedel ödemeyi göze
alan fiili-meşru bir mücadele hattının
ortaya konulmasının zorunlu olduğunu
ancak KESK’in bu çizgiden çok uzak
olduğunu söyledi.
Akman ŞİMŞEK; AKP nin gözaltı,
tutuklama ve baskılarının, sendikalara
güvensizliğin, işyerleri ile olan bağın
zayıflamasının örgütlenmenin önündeki

Hakkımız Olanı Almak İçin,
Greve Gidiyoruz
2 Aralık’ta Ankara ODTÜ’de çalışan taşeron işçilerinin
oluşturduğu Emekçi Meclisi, bir süredir patronla Genel-İş
sendikası 2.No’lu Şube arasında yürütülen, toplu sözleşme
sürecini değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelerde toplu iş
sözleşmesinin şu anda ara bulucuda olduğu, arabulucudan da
sonuç çıkmaması halinde Greve gitme kararı alındı. 75 kişinin
katıldığı toplantıda karar, oy birliği ile ve tüm işçilerin ortak
kararı ile alındı.
Sanat Direnişin Sesi Oluyor Direniş Sanatla Büyüyor
Oya Baydak ile dayanışma programımıza tüm halkımızı
bekliyoruz…
Tarih: 12-13 Aralık 2015 - Saat: 14.00
Sanat Meclisinin katkılarıyla…
Devrimci İşçi Hareketi

engellerden olmasına rağmen en önemli
engelin kafalarımızdaki önyargılar olduğunu söyleyerek emekçilerin ortak
çıkarı etrafında bir araya geldiği birlikte
karar alıp uyguladıkları merşu bir taban
örgütlenmesi meclislerle sorunlarımızın
çözüleceğini, meclislerin sendikalara
alternatif olmadığını söyledi.
Son olarak söz alan ÇHD Üyesi Avukat Oya ASLAN; AKP nin emekçilere
yoğun saldırısı karşısında sendikaların
birkaç cılız ses dışında sessiz kalmasının
anlaşılır olmadığını, ses çıkarmamanın
ve gerekli mücadeleyi vermemenin AKP
nin saldırılarının pervasızca artmasında
etkili olduğunu söyledi. Kamu emekçilerini iş güvencesiz çalıştırmaya paralel
olarak işçilerin kıdem tazminatlarının
gasp edilmek istenmesinin aynı günlere
gelmesinin tesadüf olmadığını söyleyen
Av. Oya ASLAN ;2002’de taşeron işçi
sayısının kamuda 20 bin civarında iken
bugün bu rakamın 500 bini geçtiğine
değinerek taşeron ve güvencesiz çalışmanın yasaklanması için mücadeleyi büyütmenin gerektiğini söyledi.
Meclis çalışmalarından örnekler veren Av. Oya ASLAN; halkın sorunlarının
çözümünde meclislerin çok önemli bir
güç olduğunu söyleyerek konuşmasını
sonlandırdı. Soru-cevap bölümüyle
sona eren panele 75 kişi katıldı.

Sayı: 499

Yürüyüş
13 Aralık
2015

Ankara Devrimci İşçi
Hareketinden Genel-İş
Genel Merkezi Önünde Eylem
4 Aralık’ta Ankara Devrimci İşçi Hareketi Genel İş
Genel Merkezi önünde “Oya Baydak İşe Geri Alınsın” talebiyle basın açıklaması yaptı yapılan açıklamada;
“Oya BAYDAK direnişinin 150. günlere yaklaştığı bu
günlerde, tekrar Genel-İş Genel Merkezinin önündeyiz.
Oya Baydak işten atılmasının ardından, 8 Temmuz 2015’te
DİSK önünde başlayan eylem bu gün 150. güne dayandı.
Kapınızın önünde direnen bir işçi var ve siz halen daha
haklı bir iş akdi feshi diyorsanız,iki gün sonra hiçbir
işçinin hakkı için direnemezsiniz. İşçi düşmanlığından
vazgeçin. ... Genel-İş Sendikasına çağrımızdır.Oya Baydak
işe geri alınsın, işini kaybeden her işçinin direnmek en
doğal hakkıdır. ..Zafer her zaman direnen emekçinin olmuştur.”denildi...

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Dilek Doğan'ın Katilinin
Aklanmasına İzin Vermeyeceğiz!

Dilek Doğan, 18.10.2015 tarihinde, gün sabaha varmadan özel timin
vurucu ekibinde yer alan polis tarafından göğsünden vuruldu.
Yoğun bakımda bir hafta direndi.
Aramızdan ayrıldığında doktorları ailesine bilgi vermek yerine, polislere bilgi verdiler. Böylece polisler Dilek'i adli
tıp kurumuna kaçırarak götürdüler.
Avukatlarını otopsiye almamak
için yalanlar söylediler. Nereye defnedileceğine bile karar vermek istediler. Aileye kızlarını “İstanbul’da
gömmeyin!” diye alçakca para teklif
ettiler. Acıyı, değerleri, gelenekleri parayla satın alabileceklerini sandılar.
İzin vermedik.

Katilini Koruyorlar
Polis, Dilek'i katletmek amacıyla
vurdu. Annesinin, babasının, abisinin
yanıbaşında vurdu onu. Hakkını,
onurunu savunurken vurdu. Kendinden emin duruşuna, başının dik oluşuna katlanamadı belki. Kurşunlar altında sinmeyen ailesinin öfkesi karşısında panik olup kaçmaya çalıştı.
Polis, yalanlarını bırakarak kaçtı.
Önce “çatışma vardı” dedi. Sonra üstüme yürüdüler, silahımı çekiştirdiler,
“ben değil abisi vurdu onu” dedi.
Yalanlar üstüne yalanlar ekledi. Bu
yalanlarına kimse inanmadı. Bir tek
savcı inanmış gibi duruyor.

Dilek'i Vuran Katilin
Kastı Yokmuş
İhmali Varmış
Katil polisin, yalanlarına inan-

mış gibi duruyor savcı. Annesini,
babasını, abisini dinledi. Nasıl vurulduğunun ayrıntıları öğrendi. Buna
rağmen aileye değil polise inandı.
Savcı bütün polislerin aynı ifadeleri
verdiğini bilmiyor olamazdı. Memur
suçlarına bakıyordu üstelik.
Kim bilir kaç polis kendisine aynı
ifadeleri vermişti. Hepsi aynı ifadeye ezberlemiş gibi kullanır. Ya havaya ateş açmışlardır, kurşun sekmiştir.
Ya da itişme esnasında bir başkası tetiğe basmıştır. Polis hep masumdur.
Fakat halk çocukları polis kurşunu ile
ölmeye devam eder. Herşey apaçık bilinmesine rağmen savcı yinede kasten adam öldürmekten dava açmadı.
Açamadı.
Katil polis hakkındaki dava, kasten adam öldürmek suçu yerine ihmali suretle adam öldürmekten açıldı. Savcı bu iddianame ile polisin hiç
bir kastının olmadığını, görevini yerine getirirken titiz davranmadığını iddia ediyor.
Ve polisin eli tetikte, silahının ailenin üzerine çevrili durmasını normal
görüyor. Haksız ve hukuka aykırı
evlerinin basılması normal. Normal
olmayan biraz daha dikkatli olmaması
öyle mi? Olağanüstü hali, olağanüstü baskıyı normal görüyorlar.

Tutuklanması
Gereken Polis Serbest!
Savcının iddianamesine göre polisin 20 ile 25 yıl aralığında ceza ile
cezalandırması gerekiyor. Bu iddianameye göre bile polis tutuklanma-

Eskişehir Adalet Paneli
Adalet konulu panelimiz ve söyleşimiz olacak. Ayrıca aynı gün Halkın Avukatlarının çıkardığı savunmalar
kitabının imzası ve Hatice Yüksel’in 63 gün süren direnişini anlatan kitabın imzası olacak.
Adaletsizliğe uğrayan tüm halkımızı panelimize davet ediyoruz.
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lıydı. Tutuklanmadı. Elinde silahı,
görevinin başında. Vurucu tim olarak
yoksul mahallerinde yaşanan halkın
evlerini gün sabaha varmadan kırıyor.
Tutuklamazlar, çünkü bu ülkede
hukuk haklıyı savunmak için kullanılmıyor. Hukuk halkı ezmek için kullanılıyor. Polisin arama, ev baskınları ile başlattıkları işi tamamlamak için
kullanılıyor. Ne savcı, ne hakim kendi iradelerini, kendi mesleki birikimlerini kullanarak çalışmıyorlar.
Onlardan ne isteniyorsa onu yapıyorlar. Bu ülkede basın açıklamasına katıldığı için, örgüt propagandası
yapmaktan, hakaret suçlaması ile adliye çıkartılan yüzlerce insan tutuklandı.
Kaç katliam, kaç kıyım, kaç sakatlama yaşattı polis. Hangisi tutuklandı. Hangisi hakkına etkili bir ceza
verildi. Devlet zorunlu olmadıkça
adliyeye çıkartığı hiç bir polisi cezalandırmamıştır.

İzin Vermeyeceğiz!
Dilek Doğan'ın katilinin yargı yoluyla aklanmasına izin vermeyeceğiz.
Katilinin her sözü Dilek'i katlettiğinin garantisidir. Dilek'in evinin içinde asılı duran kurşun izi katledildiğinin kanıtıdır. Annesinin gözleri,
babasının inatcı sesi, abisinin öfkesi
katletmenin tanığıdır.
Ne yaparlarsa yapsınlar bunları
yok edemezler. Gerçeği yokedemezler.
Tekrar söylüyoruz. Katil hesap
verecek. Kaçamayacak, aklanamayacak.

Tarih: 2 Ocak 2016
ültür Merkezi /
Yer: Zübeyde Hanım K
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Odunpazarı ESKİŞEHİR
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KüçükaArmutlu’da Kurulan Adalet Çadırında Açlık Grevi Sürüyor
ARMUTLU ADALET ÇADIRINDA YENİ EKİPLER DİRENİŞE BAŞLADI
2. Ekip 1. Gün – 8 Aralık
Bugün açlık grevimizin ilk günü, çok
heyecanlıyız. 1. Ekipten direniş bayrağını
saat 15.00’te aldık. Yoldaşlarımızın iradesi
ve kararlılığını aynı irade ve kararlılıkla
sürdüreceğiz.
Bugün aynı zamanda “Dilek Doğan’ın
40 yemeği vardı. Binlerce kişiliyle Dilek’imize yakışır bir 40 yemeği verdik.
1. Ekipteki arkadaşlar grevi sonlandırdıklarını ve 2. ekibe devrettiklerini söylediler.
2. ekipteki arkadaşlar neden açlık grevine
başladıklarını anlattılar. 1 günlük destek
açlık grevine memurlardan 2 arkadaşımız
Okmeydanı’ndan bir ablamız katıldı.

2.Gün 2. Ekip
Bugün saat 07.00’de uyandık. Çadırımızı temizledik.
Gazeteleri okuyup adaletsizlikle ilgili
haberleri kesip panoya astık. Mühendislerden
ve TAYAD’dan ve İdil’den arkadaşlarımız
geldiler. Ellerinde Armutlu’nun krokisi vardı.
Hasan Ferit’in isminin verileceği sokağı
belirlemek için krokiyi getirmişlerdi. Onlar
otururken Hasan Ferit’in annesi ve dedesi
geldiler. Saat 14.30’da Evin Timtik’ i aradık.
Sohbet ettik, ardından çadırın önünde “Adalet
İstiyoruz Alacağız”, “Dilek Doğan Ölümsüzdür” sloganlarını attık.
Ankara DİH’ten (Devrimci İşçi Hareketi) işçiler geldiler. Daha sonra Dilek
Doğan’ın evine gittiler.
Saat 16.00’te destek açlık grevinde olan
arkadaşlar 1 günlük açlık grevini sonlandırdılar. Dilek Doğanın sinevizyonunu açtık.
Saat: 21.30’da programı sonlandırdık.

“Adalet Bayrağını
Devraldık, Gerekirse
Ölümü de Göze Alırız”
“Dilek’imize Selam Olsun”
6 Aralık, sabah saatlerinden itibaren Büyük ve Küçük Armutlu girişleri pankartlar
ve flamalarla süslendi. Cemevi bahçesi ve
çevresi “Dilek Doğan Ölümsüzdür”, “Adalet
İstiyoruz Alacağız”, “Dilek Bu Mahalle’de
Doğdu, Bu Mahallede Büyüdü Siz de Açlık
Grevine Katılın!” yazılı hesap soran pankart
ve ozalitlerle donatıldı. Dilek Doğan’ın fotoğrafının bulunduğu köşe karanfillerle süslenip, hazırlandıktan sonra yemek için masa
ve sandalyeler dizildi. Dilek’in 8 günlük
yaşam mücadelesi boyunca ve sonrasındaki
gelişmeleri anlatan fotoğraf sergisi kuruldu.
Yemek saatinin yaklaşmasıyla çoğalan kitleye
Cemevi girişinde “devlet terörüne karşı”
üst araması yapıldı. Ardından hastane önündeki, cenazenin kaldırılması ve Maraş’taki
süreç ile fotoğraflarının bulunduğu yarım
saatlik sinevizyon gösterimi gerçekleştirildikten sonra program başladı. Dilek Doğan
ve tüm devrim şehitleri nezdinde bir dakikalık
saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu esnasında
Can Yücel’in şiiri okundu. Halk Cephesi
adına konuşma yapıldı. Konuşmada Dilek
Doğan’ın neden katledildiği, O’nun yoksul
bir mahallede olduğundan katledildiğini duyuran Halk Cephesi sözcüsü “hesabının
mahşere kalmayacağını, bir değil bin kez
de öldürülsek hesabının sorulacağını” vurguladı. Dilek Doğan’ın babası Metin Doğan,
yas tutmayacaklarını, kızının bilinçli olarak
hedef gösterildiğini her şeyin açık olduğunu,
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Sayı: 499

katillerin cezalandırılması gerektiği üzerine
açıklamada bulunduktan sonra söz alan
abisi Emrah Doğan ise yaptığı konuşmada
“Biz yoksul, emekçi insanlarız, haksızlık
ve adaletsizlik karşısında boyun eğmeyeceğiz, hesap soracağız yas tutmayacağız.
Biz ölümden korkmuyoruz!” dedi.
Can Yücel’in bir şiirinin daha okunmasının ardından Dilek için yazılan bir
şiir okundu. Tutsak ailelerimizden Nadire
Çelik anamız Dilek için duygularını paylaşıp öfkesini dile getirerek şunları söyledi;
“Armutlu bir tarihtir. Baskılarla zulümlerle,
işkencelerle acılarla gelmiştir bugüne
kadar. Armutlu’yu katillere vermeyeceğiz!
Dilek kızımız katledilmeden iki ay önce
sabaha karşı 3 ev basıldı. Bu yaşanacak
olanların göstergesiydi. Evlerimiz basılıyor.
Uykunun arasında, özel timleriyle gecenin
bir yarısı halde tek başınasın. O anki psikolojiyi bir düşün; bu baskı bizi yıldıramaz.
Armutlu halkı bu zulümleri çok yaşadı.
Bu topraklar halkın kanlarıyla sulandı.
Saçlarımız yolundu, gömleklerimiz parçalandı. Dilek ölmedi ölmez! Er geç
katiller döktüğü kanda boğulacaklar! Bu

toprakları bize dar edenler
utansınlar… Bir gün gece
yarısı kapım çalındı ”kimsiniz?”, “Biz polisiz aç
kapıyı! İşimiz var… bu
gece yarısı seni almaya
geldik” dediler. Evin etrafını sarmışlar, kapıyı
kırıp aldılar götürdüler
beni. Sorguya aldılar, “en güzel yerde
oturuyorsun yine de devlete karşı çıkıyorsun. Bak bana ben kırk bir yaşımdayım
bir evim bile yok, sabahtan akşama kadar
üç gündür kafamı yediniz”. Ben de
dedim ki : “Senin sevdiğin devletin sana
bir ev verseydi. Aslında bu topraklarda
hepimize ev verirdi devlet, aslında haklı
olsaydı. Hiç kimse aç açıkta kalmazdı o
zaman ” dedim. Yıkıma geleceklermiş
buraya… Beş bin polis 1500 zabıta ne
demek? Gelip katliam yapacağız; aşınızdan
ekmeğinizden edeceğiz sizi, nerde kalırsanız kalın demek. Burada sözümü bitiriyorum. Dilek kızıma selam olsun …”
Nadire Ananın konuşmasının ardından
halkla beraber “bize ölüm yok“ marşı

okundu, ardından yemeğe geçildi. Aralıksız
devam eden yarım saatlik sinevizyonda
halk gözyaşlarını tutamadı. Yemek süresince normalde karakolun etrafından hiç
eksilmeyen zırhlı araçlardan hiçbiri karakolun önünde yoktu. Saat 15.00’te ise
kitlesel halde pankart ile Adalet Çadırına
yürüyen halkla beraber, meydana kadar
geçip burada basın açıklaması yapıldı.
33 günlük açlık grevi sonunda yeni ekibin
açlık grevini devralmasıyla yeni ekip de
duygularını paylaştı. Açlık Grevini devralan
yeni ekip “adalet bayrağını devraldık,
gerekirse ölümü de göze alırız…” açıklamalarını yaptıktan sonra alkış ve sloganlarla program sona erdi.

Yürüyüş
13 Aralık
2015

Kan Ter ile Canımızı Dişimize Takıp, İnşa Ettiğimiz Evlerimizi Yıktırmayacağız!
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
kararıyla 5 bin çevik kuvvet, 1500 zabıta,
özel harekât timi ve yıkım ekibi ile hazır
olup her an yıkıma geleceklerinin bilgisi
üzerine, 4 Aralık’ta Armutlu’da bir kahvede halk toplantısı yapıldı.
Gece yarısı sokak sokak gezip sesli
çağrı ile camlara, kapılara vurularak çağrılan halkın bir araya gelmesiyle oluşan
toplantıda, kesin kararın ciddi bir durum
olduğu bilgisi verildi. Toplantıda mahalle
muhtarı da açıklama yaptı. Yine zamanında
mahallenin riskli bölge olarak gösterilmesi
ile açılan davada itiraz üzerine davanın
kazanıldığını vurgulayan muhtar, halkın
kazandığını hatırlattı. “Gerekçe ‘zeminin
sağlam, üzerindeki yapıların çürük’ olduğuydu ve bizler de sağlam olmayan bu
yapıları mimar mühendislerimizle halledebileceğimizi dile getirdik” diyen muhtar,
kendi evinin de bu mahallede olduğunu
söyleyerek mücadele edeceğini duyurdu.
Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin tek tek
fotoğraflama yaparak, tepelere yerleştirmiş
olduğu kameralar ile mahalleyi gözetleyip
1 yıl içerisinde yapılan 170 evin yıkım
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kararını verdiğini açıkladı. İlk etapta
Büyük Armutlu’da başlayacak olan 20
evin yıkılmasıyla FSM ve Baltalimanı’nda
evlerin parça parça yıkılacakları için karar
verildibilgilendirmesi yapıldı.“Çantacı”ların
da mahallede gezdikleri söylenerek dikkat
edilmesi gerektiği üzerine de bilgi verilip
durumun ciddi olduğu vurgulandı.

Çadırın önünde Dilek Doğan’ın 40
yemeği için kendi ağzından hazırlanmış
olan mektubu okundu. Mektup okunduktan sonra ise bugünden itibaren her
akşam saat 20.00’de meşaleli yürüyüş
gerçekleştirileceği açıklaması yapıldıktan
sonra yıkıma karşı nöbet çağrısı da yapılarak yürüyüş son

Evimizi Yıkanın Villasını

Gece Nöbetindeyiz, Evlerimizi

Yıkarız! Adalet İstiyoruz!

Yıktırmayacağız!

8 Aralık akşamı Küçük Armutlu’da,
“Dilek Doğan” ve Armutlu’da alınan “yıkım kararı”na tepki göstermek için bir
araya gelen 17 kişi meşaleli yürüyüş
yaptı. Armutlu Adalet Çadırı önünden
“Dilek Doğan için Adalet İstiyoruz Alacağız!” yazılı pankart öncülüğünde, meşalelerle yürüyüşe geçildi. “Dilek Doğan
Ölümsüzdür!”, “Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız!”, “Adalet İstiyoruz Alacağız!”sloganlarıyla ve ajitasyonlar ile karakolun
önünden geçip 1. bölge çevresinden geçilerek yürüyüş gerçekleştirildikten sonra
çadır önüne gelindi.

Verilen yıkım kararı üzerine Armutlu
halkı ilk geceden itibaren dönüşümlü
olarak nöbet tutmaya başladılar. 5 Aralık
gecesi, birkaç aileden oluşan gezici
ekip, 2. Halk Market’in önünde ateş
yakıp sabaha kadar nöbet tuttular. Aynı
zamanda bir ekip de Adalet Çadırında
açlık grevinde bulunanların yanında yer
aldı. Faşist katliam ve yıkımlara karşı
yıllardır direnişleriyle, göze aldığı ölümlerle düşmana karşı koyan Armutlu
halkı mahallesini sahiplenmeye devam
ediyor. Türkülerle, halaylarla, sohbetleriyle sabahlayarak zaman geçirildi.
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Diri Diri Yakılan Bedenlerin Hesabını Soracağız...
19-22 Aralık 2000 yılında, 20 hapishaneye birden
“Hayata Dönüş” adı altında 28 devrimci tutsak katledilip, 6 kadın tutsak diri diri yakıldı. Katliamın ardından
başlayan Ölüm Orucu Direnişi’yle düşmanın saldırılarına bedenlerini barikat yapan kahraman 122 şehit için, 1
Mayıs Mahallesi’nde seminer ve anma programı yapıldı. Seminer için önceki günlerde kahvehanelere, esnaflara ve duraklara 70 adet A4 çağrı kağıdı asılıp çağrısı
yapıldı. Ayrıca Liseli Dev-Genç’liler 6 Aralık’ta
Cemevi bölgesine 30 adet 19 Aralık Katliamı afişlerinden astı. 7 Aralık saat 19.00’da Anadolu Haklar
Derneği’nde başlayan seminer ve anma programında 19
Aralık’ta direnmenin savaşma kararlılığı olduğu, Kürt,
Türk tüm halklara zaferi müjdelemenin iddiası olduğu
anlatıldı. 35 kişinin katıldığı program gündeme dair bilgilendirme yapıldıktan sonra sona erdi.

19 Aralık Katliamı’nı
Unutturmayacağız!
19 Aralık Katliamı’nın 15. yılı ve katliam emrini

Tutuklanan
Devrimciler Serbest
Bırakılıncaya Kadar
Alanlarda Olacağız!
5 Aralık’ta, 6 Kasım Cuma günü şafak operasyonlarıyla evleri basılıp komplolarla tutuklanan 5 Halk Cepheli’nin serbest bırakılması için Antakya-Köprübaşı’nda
basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada tutuklananların
Antakya E Tipi Hapishanesi’nden Adana Kürkçüler Hapishanesi’ne sürgün edilmesinden ve bu süre içinde onlara uygulanan işkencelerden, AKP’nin ülkede estirdiği
terörden, yaptığı katliamlardan ve adaletsizliklerden
bahsedildi. 8 kişinin katıldığı açıklama yarım saat oturma eyleminin ardından sona erdi.

Tutsak Dev-Genç’liler Yalnız Değildir
4 Aralık’ta tutuklu bulunan Dev-Genç’liler için, Erzincan Cumhuriyet ve Barbaros Mahallesi, Erzincan Lisesi ve Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yolunda 300 adet kuşlama yapıldı.Yapılan kuşlama sırasında
“Yeni tutuklamalar pahasına da olsa yoldaşlarımızı sahipleneceğiz” açıklaması yapıldı.

verenler, katliam yapanlar, diri diri yakılan 6 kadının
katilleri hala dışarıda. Hala daha adalet yok. Seyhan
Doğan’ın kömürleşen bedeni ile adaleti biz sağlayacağız.

19-22 Aralık Katliamının Yıl Dönümü
Çalışmaları Sürüyor
Okmeydanı: 8 Aralık’ta Okmeydanı’nda 19-22 Aralık Katliamı’nın yıl dönümü afişleri yapıldı. Yapılan çalışmada 50 afiş asıldı.
Gazi: 6 ve 7 Aralık günlerinde “19 Aralık’ın 15. Yılında AKP Faşizmi Katletmeye Devam Ediyor - Katliamlara, Adaletsizliğe Teslim Olmayacağız! / Halk Cephesi” yazılı afişlerden Nalbur bölgesine ve Şair Abay Lisesi çevresine 350 adet yapıldı.
Çayan Mahallesi’nde; 3 Aralık’ta Halk Cepheliler “19
Aralık’ta Katliamlara Adaletsizliğe Teslim Olmayacağız”
afişlemeleri yaptı. 5 Aralık’ta da Sokullu Caddesi, Akdeniz
Caddesi ve Çayan Mahallesi’nde toplam 50 adet afiş yapıldı.

BİRLEŞTİREN GÖKYÜZÜ

Sayı: 499

Yürüyüş
13 Aralık
2015

ne demişti Osman Osmanağaoğlu;
"uzak diye bir yer yok
paylaştığımız gökyüzü
birleştiriyor bizi..."
ister dünyanın öbür ucunda
bu yürek bizdeyken
"uzak diye bir yer yok"
ister işkencede
ister dört duvar arasında
bu yürek bizdeyken
uzak diye bir yer yoktu
ister dağların doruğunda
ister şehrin göbeğinde
bu yürek bizdeyken
"uzak diye bir yer yok"
uzak kavgada yoksan uzak
gerisi alnımızın ak cefası
birleştiren gökyüzünün altında
umutluysak işte hep birlikteyiz o zaman
16.11.2015

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!
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Hatice Dağlı İçin Adalet İstiyoruz!

Sayı: 499

Yürüyüş
13 Aralık
2015

Hatice Dağlı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni. 2014 yılının Eylül ayında Mardin’e atandı.
Berkin Elvan’la ilgili “Lanet olsun
öldürülen çocukları terörist belleyenlere” şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Bunun ardından hakkında bakanlık tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. 6 Mayıs 2015 tarihinde Mardin
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör örgütü propagandası yapmaktan yargılandı ve suç kastı bulunmadığından dolayı hakkında beraat kararı verildi. Fakat buna rağmen 3 ay boyunca görevine başlatılmadı. 22 Ekim 2015 tarihinde
yüksek disiplin kurulu toplantısında oy
çokluğuyla devlet memurluğundan çıkarılması kararı verildi.
Mardin Eğitim SEN şubesi olarak,
yaşanan tüm haksızlıklara karşı sessiz
kalmayacağımızı, gücümüzü aldığımız
fiili ve meşru mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi, bu haksızlığın karşısında boyun eğmeyeceğimizi arkadaşımız öğrencilerine kavuşuncaya
kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi
bir kez daha söylüyoruz. Hatice Dağlı yalnız değildir.
Mardin Eğitim – Sen Şubesi
5 Aralık 2015

Fen Bilgisi Öğretmeni
Berat Ertaş’tan
İmza Masası!
KPSS ile Tunceli Ovacık’a atanan

Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Milli
Eğitim Bakanlığı’nca göreve başlatılmayan Fen Bilgisi Öğretmeni Berat
Ertaş 1 Aralık’ta Kartal Bankalar
Caddesi’nde “Öğrencilerimi ve öğretmenlik mesleğimi istiyorum! Adalet istiyorum!” talepli imza masası
açıldı. Bir saat açık kalan masada Berat Ertaş’ın öğretmenlik durumu hakkında ve sosyal medyada Berkin Elvan’ın katledilmesi ile ilgili paylaşmış
olduğu bilgi nedeniyle işinden uzaklaştırılan Mardin ilinde çalışan Din
Bilgisi Öğretmeni Hatice Dağlı hakkında bilgi verilerek bildiriler dağıtıldı.
Yaklaşık bir saat açık kalan masada 30
imza toplandı.

Gönüllü Eğitim
Çalışmaları Sürüyor
6 Aralık’ta Gazi PSAKD’de çocuklara özel film gösterimi yapıldı. Ayrıca resim, heykel kursu da verildi.

KEC’liler Açlık Grevi
Çadırını Ziyaret Etti
Kamu Emekçileri Cephesi, Dilek
Doğan için yapılan açlık grevi direnişi
çadırında destek açlık grevine girdiler. 6 Aralık’ta Dilek Doğan için verilen 40. gün yemeğinden sonra 2. ekip
açlık grevine başladı. Yemeğe katılan
KEC’liler yeni ekiple birlikte destek
açlık grevine girerek adalet talebinde
bulundu.

Konserimizi Hep Beraber
Örgütlüyoruz!
Grup Yorum’un Antep’te gerçekleştireceği konserin
heyecanı ve haberi kulaktan kulağa şehirden yayılırken
29 Kasım’da 30 Grup Yorum sevenler Düztepe
Cemevi’nde bir araya geldi.

Kendini Geliştirmeyen
Düzeni Geliştirir
Adana Halk Cepheliler tarafından 5 Aralık’ta Yürüyüş
dergisinden “Kürdistan’da Tek Yol Devrim, Öğretmenimiz ve Biz diyoruz ki” yazıları okunup tartışıldı. Halk
Cepheliler; “Kendimizi geliştirmeye düşmana bir kurşun
da bilgimizle sıkmaya devam ediyoruz” diyerek çalışmayı bitirdi.
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Alibeyköy’de Halk Cephesi
Halkın Günlük Sorunlarını
Çözüyor
Alibeyköy’de Çırçır Mahallesi’nde 3 Aralık’ta 2
tane seyyar satıcının birbirleriyle yaşadıkları sorunlar
sonrası birbirlerine bıçak ve silah ile saldırmak istemesi üzerine mahalle halkı iki tarafı da ayırıp müdahale
etti. Olayın daha fazla büyümemesi için olay yerindeki
halktan bir insan, kavga edip silah ve bıçak çeken iki
tarafı da Cengiz Topel’de bulunan derneğe getirip adaletin orada sağlanacağını söyledi. Biri ekmek arası
ciğerci, diğeri ise simitçi olan seyyar satıcılar için, dernekte divan kuruldu. Divan kurulduktan sonra 2 taraf da
dinlenip adalet sağlandı. 2 taraf tokalaştırılıp barıştırılıp
sorun çözüldü.

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

AKP’nin Eli Kanlı Katil Polisleri
Ailelerimizi Arayarak Tehdit Ediyor...
Çayan Halk Cephesi demokratik
kurumlara gelip giden gençlerin ailelerinin polis tarafından aranıp tehdit
edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir
açıklamada bulundu. Açıklamada
kısaca şunlara değinildi; “Dilek
Doğan’ın katilleri, kurumumuza
gelen gençlerin ailelerini arayarak
tehdit ederek karakola çağırıyor.
Tehdit ediyor. AKP’nin paralı katil
köpekleri uçaklarla altın kaçakçılığı
yapan Rıza Sarrafları besleyip büyütüyor, devrimcileri ise yoksul halk
için mücadele ettiklerinden tutukluyor, gözaltına alıp işkence ediyor.
AKP’nin ahlaksız, namussuz, katil
polisleri amacınıza ulaşamayacaksınız. Halkımız size gereken cevabı
veriyor ve verecektir. Ailemizi arayıp tehdit eden ahlaksız polisin numarasını her yerde teşhir edelim. (0

533 426 99 91)

Erzincan’da Faşizm
Teşhir Edildi
6 Aralık’ta Dev-Genç’liler,
Erzincan’da sivil polisleri ve araçlarını kuşlamalarla halka teşhir etti.
Üzerinde “Halkımız Bu Katilleri İyi
Tanıyın-Dev-Genç” imzası ve araç
plakalarına yer verilen kuşlamalar
dağıtıldı. Bu olayın ertesi günü sivil
polis araçlarının plakalarının değiştirildiği gözlendi.

Bir Daha Geri
Dönmemek Üzere Yıkılıp
Gideceksiniz!
5 Aralık’ta işkencelerle gözaltına alınan Halk Cephelilerle ilgili

İzmir Halk Cephesi yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada;
“Acizsiniz! 19 Kasım’da katil
köpeklerinizin işkencelerle gözaltına alıp tutukladığı 4 Liseli DevGenç’li için eylem yapan Halk
Cepheliler’e saldırdınız ve 5 Aralık
günü Karşıyaka İş Bankası önünde
basın açıklaması yapan 7 kişiyi
işkencelerle gözaltına aldınız.
İşkence ettiniz. Bir Daha Geri
Dönmemek
Üzere
Yıkılıp
Gideceksiniz! Çünkü biz varız.
Milyonlarız. Adaletsiz bu düzenden
milyonları örgütleyerek hesap soracağız”denildi. Ayrıca gözaltına alınan Turgut Onur, Erdem Hanoğlu,
Kadir Baylan, Mehmet Ter, Umut
Yalım, Cemile Karakaya aynı
günün akşamı, Abdullah Özgün ise
6 Aralık günü serbest bırakıldı.
Sayı: 499

21 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da

Kartal Adliyesinde Binlerce Ferit Olacağız!

Yürüyüş
13 Aralık
2015

Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından katledilen Hasan Ferit’in katillerinin yargılandığı mahkemenin bir sonraki duruşması 21 Aralık’ta Saat 10.00’da Kartal Adliyesi’nde
görülecek.Hasan Ferit’in Mahallesi Armutlu’da işe gidenlere
Hasan Ferit’in mahkeme çağrısının olduğu küçük çağrı kaplarında sıcak çorba dağıtılarak mahkemeye çağrı yapıldı.

“Uyuşturucuyu Bırakan
Her Çocuğumuz Bize Umut Oluyor”
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Mücadele Merkezi’nin
düzenlediği dayanışma gecesi 28 Kasım’da yapıldı.
Gecede ilk olarak Efkan Şeşen şarkılarıyla katıldı. Daha
sonra Hasan Ferit’in annesi Nuray Ana ve Mustafa Dede Hasan Ferit’in mücadelesini anlattılar. Halkın uyuşturucuyla nasıl yozlaştırıldığını, buna karşı devrimcilerin bedeller ödeyerek mücadele verdiğini anlattılar. “Burada uyuşturucuyu
bırakan her çocuğumuz bize umut oluyor” diyerek, Hasan
Ferit’in mahkemesine de çağrı yaptılar. Sahneye çıkan Grup
Sarben’in türküleri hep bir ağızdan coşkuyla söylenirken aynı
zamanda horonlar çekildi. Tedavi merkezini anlatan ve tedavi merkezindeki yaşamdan kesitler sunan sinevizyon gösteriminden sonra Tedavi Merkezi’nin kuruluş aşamasında büyük emekleri bulunan ve bugün Silivri Hapishanesi’nde Özgür Tutsak olan Muharrem Cengiz’in Özgür Tutsaklar adına Dayanışma Gecesi’ne gönderdiği mesaj okundu. Ve ge-

cenin sonuna doğru Grup Umut Yağmuru sahne alarak kendi bestelerini ve halk türkülerini seslendirdiler. En son olarak Grup Yorum türkülerine geceye katılanlar eşlik etti. Geceye 400 kişi katılırken, katılanların büyük çoğunluğu bağımlılık tedavisi görenlerin aileleriydi.

“Bu Bataklığı Kurutacağız,
Sen Rahat Uyu Hasan Ferit”
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi çalışanları ve merkezde tedavi görenler Hasan Ferit’in doğum gününde mezarı başındaydı. 1 Aralık
günü Gazi Mezarlığı’na giderek mezara çiçek ektiler, mezarı temizlediler.

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!
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Ortadoğu’da Çarpışan Emperyalist Politikalar;
Akan, Ortadoğu Halklarının Kanıdır!

Ortadoğu’nun Kaderini
Ortadoğu Halkları Belirleyecek

Sayı: 499

Yürüyüş
13 Aralık
2015
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Dört yıl önce 'Arap Baharı' adı altında, ABD tarafından Ortadoğu ve
Kuzey Afrika'ya yönelik Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde, Ortadoğu
halklarına karşı bir savaş başlatıldı.
Libya, Tunus, Mısır, Suriye gibi
ülkelerde başlatılan emperyalist politikalar, Ortadoğu halklarının tepelerine
yağan bombalar haline dönüştü. Bu
politikadaki en büyük değişiklik, o
döneme kadar Ortadoğu'yu 'ılımlı İslam' güçleri yerine, ağırlıklı olarak
Müslüman Kardeşler çizgisiyle, emperyalizmin uzlaşması sonucu yeni işbirlikçiler yaratılmasıydı.
Libya'da çetelerden El Kaide'ye
uzanan işbirlikçilerle belirli başarılar
da kazandılar.
Ortadoğu'ya yönelik bu saldırıların
hedefi: Petrol, enerji yollarının emperyalizm için güvenliği ve kendi denetimi dışındaki ulusalcı yönetimlerle,
El Kaide gibi kontrol dışına çıkmış
olan işbirlikçi İslamcı yapıları hizaya
sokmak olarak özetleyebiliriz.
Libya'da Kaddafi yönetimini devirip,
yerine El Kaide gibi örgütlerin hakimiyet sağlamasına yol vermelerinin
birçok gerekçesi vardı. Bunlardan biri
de, El Kaide'nin yeniden denetim altına
alınmasıydı. Bunda da başarılı oldular.
Libya süreciyle birlikte, emperyalizm
'El Kaide tehlikesi'ni büyük oranlarda
bertaraf etti.
Diğer ülkelerde de, özellikle Müslüman Kardeşler'e dayanarak, Suriye'de
de El Nüsra'dan, IŞİD'e kadar yeni işbirlikçiler yaratıp, silahlandırmış ve
Suriye'deki emperyalizme tabii olmayan
Esad iktidarını yıkmayı ve bütün olarak
Ortadoğu’ya hakim olmayı istedi.
Emperyalistlerin, Afganistan ve Irak'ta
olduğu gibi doğrudan işgal politikalarıyla
bir sonuç alamayacağı açıktı. Güçlü işbirlikçileri olmadığı müddetçe, doğrudan

işgal politikası da yeni sömürgecilik
politikalarına ters bir durum değildir.
Ama işgal demek aynı zamanda kendileri
açısından da büyük bedeller ödemek
anlamına geliyordu. Afganistan ve Irak
örnekleri, emperyalizmin saplandığı
batak durumuna gelmişti.
Bundan ders çıkartarak Müslüman
Kardeşler, El Nusra, El Kaide, IŞİD
gibi işbirlikçileri silahlandırarak, Suriye
ve Irak üzerindeki politikalarını hayata
geçirmeye çalıştılar.
Ancak evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Suriye yönetimini devirmek için
kullandıkları IŞİD, ne zaman ki ele geçirdikleri bölgelerdeki petrol kaynaklarının, kendilerine sunacağı zenginliği
görüp elkoymaları sonrasında, ABD
IŞİD'e karşı bir 'ıslah bombardımanı'na
başladı. Amaçları hiçbir zaman IŞİD'i
yoketmek olmamıştır. Çünkü, onu yaratan da kendileridir ve IŞİD'i yaratıp,
silahlandırmalarının amacı da Suriye'deki
kendi kontrolleri dışındaki Esat yönetimini
devirmekti. Esad'ı devirecek olan gücün
başında da, IŞİD vardı.
IŞİD, emperyalizmin 'Böl-parçalayönet' politikasının aktörü durumuna
gelmişti. Emperyalizm kısa sürede Su-

riye'yi parçalamayı hedefliyordu: Kürt,
Sünni ve Alevi bölgeleri olarak parçalayabildikleri durumda, üçü de zayıf
olacak, üçü de birbirleriyle uğraşmaktan, ulusal bağımsızlıklarını düşünemeyecek durumda olacaklar ve üçü
de emperyalist politikaların işbirlikçisi durumuna geleceklerdi.
Suriye'de bu amaçlarına ulaştıklarında, oradaki IŞİD yönetimi aracılığıyla, Irak'taki merkezi Şii yönetimi
de parçalanacak ve Irak üzerinden de
İran'a yönelik istikrarsızlaştırma ve
evcilleştirme politikalarını yürüteceklerdi. Ki, IŞİD her ne kadar tüm emperyalistlerin ve onların Ortadoğu'daki
işbirlikçilerinin görünüşte saldırısı altında olmasına rağmen; emperyalizmin, Esad yönetimi ve Irak'a yönelik
politikalarını da hayata geçirmeye
devam etmektedir.
Çünkü IŞİD de biliyor ki, emperyalizmin bu politikalarını sürdürdüğü
müddetçe, ABD'nin öncelikli imha
hedefinde olmayacaktı.
Emperyalizm, bugün tüm mevcudiyeti ile Suriye üzerine üşüşmüş olmasına rağmen, IŞİD'i yok etme hedefi
olmadığından dolayı, IŞİD bugün halen

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

varlığını sürdürüyor. Üstelik bir yıl öncesine kadar ülke dışından on ikibin
savaşçıya sahip olmasına rağmen; bugün
yabancı savaşçı sayısını otuz bine yükseltmeyi de başarmıştır.
ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve
bilumum emperyalist ülkelerin yanısıra
başta Türkiye ve Katar gibi işbirlikçi
yönetimlerin koalisyonuna rağmen; IŞİD
etki alanlarını genişletmeye devam edebilmektedir. Çünkü amaç, hiçbir zaman
IŞİD'i yok etmek olmamıştır.
Ki, IŞİD'le yaşanan sorunun başlangıcı da, IŞİD'in ele geçirdiği bölgelerdeki petrol kaynaklarına elkoyarak,
emperyalist tekellerin çıkarlarından
açıktan pay istemesi olmuştur.
ABD'nin IŞİD'i ilk bombalamasının
sebebi de bu olmuştur. Onlar IŞİD'in,
Esat yönetimine karşı savaşı sürdürmesini
ve Suriye'yi üçe bölme politikasının devamından yarar görüyorlardı. Bu politika
bugün de aynı şekilde yürümektedir.
Ama IŞİD'in petrol kaynaklarına elkoyması ve emperyalist tekellerden zorla
pay almaya çalışması, onu aynı zamanda
emperyalizmin de bir hedefi durumuna
getirmiştir.
Bugün, IŞİD'e yönelik 'koalisyonun'
yaptığı bombalamalara 'ıslah bombalaması' adını çok rahat verebiliriz. Çünkü amaçları yok etmek değil, ıslah etmektir. İşbirlikçinin haddini ve yerini
bilmesini sağlamaktır. IŞİD'i güç yapan,
emperyalistlerin silahları ve işgal ettikleri bölgelerdeki petrol kaynaklarıdır.
Emperyalizmin de hiçbir şekilde bu
maddi kaynaklara yönelme diye bir
politikası yoktur. Diğer yandan da, emperyalizmin halen daha IŞİD'i silahlandırmaya devam ettiği de bir gerçektir.
Emperyalizm halen El Nusra gibi sözde
muhalefet aracılığıyla, IŞİD'i silahlandırmaya da devam etmektedir. Çünkü,
onların stratejik hedefi, Suriye ve Irak'ı
bölüp parçalamaktır.

Türkiye, Neden Durduk
Yerde IŞİD'e Karşı
'Koalisyon'da Yer Aldı?
Çünkü, Türkiye oligarşisi de kendilerine pay sağlamak için, Suriye'nin
tepesine çöreklenmeye çalışan akbaba
çetesinin bir üyesidir. Ve efendileri
olan ABD'nin çıkar savaşında bir kukla
olmayı istemektedir.

Ve Rusya,
Rusya'nın bölgede dört yıldır süren
yıkımdan sonra, etkin hale gelmesi emperyalistlerin politikasına görünüşte darbe
vursa da, çok büyük değişikliklere yolaçmamıştır. Rusya, bugün Esad yönetiminin yanında yer alıyorsa da, emperyalizmin politikalarına karşı doğrudan
bir tavır alış içinde değildir. Hatta aralarında bir ittifak da söz konusudur. Rusya'nın IŞİD'e karşı savaşta, Esad'ın yanında
yer alması, ileride emperyalist politikalarla
üçe bölünecek Suriye'nin en azından bir
parçasında siyasi olarak etkin olmasına
hizmet edecektir.
Ortadoğu'da, geçmişte siyasi olarak
Sovyetler ve emperyalizm arasındaki
güç dengeleri çatışmalarında; Sovyetlerin
açık bir belirleyiciliği söz konusuydu.
ABD'nin Birinci Körfez Savaşı aynı zamanda Rusya'nın bölgedeki siyasi etkinliğini de yıkma ve dengeleri emperyalizmin lehine çevirme amaçlıydı. Saddam'ın yıkılması sürecinde de Rusya, bu
politikalara karşı koymadı, hatta geri çekildi. Dört yıldır da BM çerçevesinde
Suriye'yi savunma çizgisini pasif bir düzeyde yürütmüştü. Yani doğrudan emperyalist politikalara karşı koyma şeklinde
bir duruş sergilemekten uzaktırlar.
Ancak, yine de Rusya'nın IŞİD'e yönelik savaşta yer almasıyla, Suriye halkının
eli kanlı katillerine karşı savaşlarına
büyük bir moral kaynağı olduğu da bir
gerçektir. Suriye'nin geleceğini de, Suriye halkının emperyalist politikalara
karşı mücadelesi belirleyecektir.
Emperyalizmin hedefleri bellidir:
Suriye'yi parçalayıp, işbirlikçi bir Kürt
yönetimi, işbirlikçi bir sunni IŞİD yönetimi ve iyice güçten düşürülüp işbirlikçileştirilen bir Alevi Suriye'dir.
Türkiye oligarşisinin Suriye politikası
da, parçalanacak Suriye'den pay kapmak
ve emperyalizmin çıkarlarına hizmet
etme temelindedir. Rusya'nın müdahalesine karşı çıkarken kullandığı gerekçeler
de gülünç durumdadır. Rusya'ya 'burası
bizim sınır ülkemiz, sana ne oluyor da
sınırın olmayan bir yere geliyorsun'
diyor ama dünyanın öbür ucundaki
ABD'nin ve emperyalistlerin Suriye'de
ne işleri olduğunu sormak bir yana;
onlara Suriye halkını bombalamaları
için üslerini açmaktadır. Ve ne söyleminde, ne de eyleminde hiçbir tutarlılığa

sahip değildir.
AKP, ABD işbirlikçiliğini gösterebilmek amacıyla, sözde angajman kurallarına dayanarak, Rus uçağını düşürme
noktasına varmıştır. Ancak Rus uçağının
düşürülmesinden sonra ABD'nin başını
çektiği koalisyon, artık Türkiye'nin savaş
uçaklarıyla IŞİD'i ıslah bombalamalarına
katılmasını bile yasaklamıştır. AKP, sahibine yaranmak için komşularına saldıran
ve bundan dolayı da sahibi tarafından
ipi çekilen bir duruma düşmüştür.
Rusya'nın da savaşa dahil olmasından sonra, 13 Kasım'daki Paris Katliamı’nı bahane eden Fransa, İngiltere ve
Almanya da doğrudan ABD yanında
savaşa katılarak, pastadan kapacakları
pay peşinde koşmaktadırlar.
Herkes, Suriye'de oluşacak boşluğu
kullanıp, pazar paylaşımından pay kapma peşindedir. Ve hepsi de kapitalizmin
kar felsefesi ile hareket etmektedirler.
Kapitalizmin kar felsefesi, kar oranının yükselmesine bağlıdır;
% 10 garantili kar için her yerde
kullanılabilir,
% 20’de kızışan bir rekabet oluşur,
% 50’de delice bir cesaret gelir,
% 100’de tüm insani değerleri
ayakları altına alır,
% 300’de ise işlemeyeceği cinayet
yoktur. Hatta bunun sonu darağacı
pahasına da olsa.
AKP ise, çanak yalayıcılığı yüzdelere
razıdır. Bir işbirlikçi olarak haddini bilmektedir. AKP, iç kamuoyuna yönelik
efelenmeler yaparak, dünya gücü olduğu
safsatalarında bulunurken, ABD 'IŞİD'in
hakim olduğu Türkiye sınırlarını Türkiye ile birlikte korumak için kapattık'
açıklaması yapmaktadır. ABD, AKP iktidarına 'sen bırak IŞİD'i bombalamayı,
biz seninle birlikte senin sınırlarını
koruyacağız' talimatını veriyor.
Rusya'nın savaşa dahil olmasını, bölgedeki emperyalist politikaları tehdit edecek duruma gelebilir diye düşünen emperyalistler tüm güçlerini Suriye açıklarına,
Akdeniz'e savaş mekanizmalarını yığmaya
başladı. AKP hükümeti ise, 'stratejik'
dostlarımız bize yönelik olası saldırılara
karşı, bizi korumak için geliyor... diye,
kendilerine paye çıkarmaya çalışmaktadır.
Oysa, “koruma” adı altında topraklarımız,
üslerimiz Amerika dışında diğer emperyalistlere da açılmaktadır.

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!
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AKP Faşizminin Bütün Yıldırma ve Sindirme Saldırılarına Rağmen,
Gerçeğin Sesi YÜRÜYÜŞ’ümüzü Halka Ulaştırmaktan Vazgeçmeyeceğiz

Umudun Sesini Kapı Kapı, Kişi Kişi Halka Ulaştırmaya Devam Edeceğiz!
olduğunu özellikle belirten biriyle
yapılan sohbetin sonunda “sosyalizmi
savunan bir siz kaldınız” dedi ve
toplu fotoğraf çekildi. 2 saat boyunca
Eminönü meydanında gelen geçen
yerli yabancı tüm halka tanıtımı yapılan Yürüyüş dergisi elden ele dolaştı.
Meydandan ana caddeye çıkılarak
cadde boyunca “Yürüyüş Halktır Susturulamaz” sloganı ile tanıtım devam
etti. Toplam 97 derginin halka ulaştırıldı.

Adana: 4 Aralık günü Adana’nın
Dağlıoğlu Mahallesi’nde Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. 18 dergi
halka ulaştırıldı. 5 Aralık günü Dağlıoğlu Mahallesi’nde dergi dağıtımına
devam edildi. 37 dergi halka ulaştırıldı. 6 Aralık günü ise Şakirpaşa
Mahallesi’nde 31 dergiyi halkımıza
ulaştırıldı.

Eminönü: 5 Aralık Cumartesi günü
Eminönü Yenicami önünde bir araya
gelen 20 Halk Cepheli, umudun sesi
Yürüyüş dergisinin tanıtımını yaptı.
Geleceğin, adaletin, gerçeğin sesi olan
Yürüyüş dergisinin dağıtımcıları üzerlerine önlük giyerek Eminönü meydanına dağıldılar. Meydana çıkan farklı
noktalarda ellerinde Umudun sesi,
gündemi ve Yürüyüş dergisini anlatan
konuşmalarla tanıtım yaptılar.
“Burada da mı siz” diye başka
mahallelerden tanıyan, şaşıran ailelerin
olduğu, “Cephe her yerde” diyen üniversite öğrencilerinin olduğu, “sivilresmi faşistin, IŞİD’linin ortasında
bu dergiyi dağıtıyorsunuz, helal size”
diyenlerin olduğu dergi tanıtımı 15.0017.00 saatleri arasında yapıldı. Ermeni
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Antep:

2 Aralık günü Antep'in
Düztepe Mahallesi’nde Yürüyüş dağıtımı yapan iki Yürüyüş okurunu
durduran işkenceci polisler kimlik
tespiti bahanesiyle dergi dağıtımını
engellemeye çalıştı. Halkın Yürüyüşü
sahiplenmesiyle telaşa kapılıp daha
fazla ekip çağırarak Yürüyüş okurlarına saldırdı. Polisin tüm tehditlerine
rağmen Düztepe halkı Yürüyüş okurlarını sahiplendi. Gözaltı yaparken
halka ve Yürüyüş okurlarına biber
gazı sıkan katiller Büyük Ölüm Orucu
direnişi şehidi Fatma Koyupınar'ın
abisine de saldırdı ve gözaltına almaya
çalıştı. Lakin, halkın tepkisinin ardından iki Yürüyüş okurunu zorla
araçlara bindirerek kaçtılar. Aynı gün
akşam saatlerine kadar gözaltında
kalan Kadir Uğur Düztepe Karayo-

lu’ndan Bedirhan Uğur ise Çocuk
Polis Merkezi’nden serbest bırakıldı.

Bursa: 4-5 Aralık tarihlerinde Bursa’nın yoksul mahallelerine umudun
sesi, gerçeğin sesi olan Yürüyüş dergisinin tanıtımı ve dağıtımı yapıldı.
Yürüyüş dergisini yeni tanıyan insanlarla tanışıldı, sohbet edildi. İki
gün süren çalışmaya toplamda 5 Yürüyüş okuru katıldı. 90 dergi halka
ulaştırıldı.

Dersim: Dersim’de Yürüyüş okurları Yürüyüş dergisini, Dersim merkez, ilçe ve köylerinde halka ulaştırıyorlar. 1 Aralık’ta Ovacık’ta 60 esnafa dergi dağıtımı yapıldı. 5-6 Aralık
günlerinde de Pertek’in köylerinde
50 dergiyi köy halkına ulaştırıldı.
Ayrıca Dersim merkez esnafına
da 200 dergi dağıtıldı. Dergimiz her
yeni ele ulaştıkça, mücadeleyi bir
adım daha büyütürüz. Her Yürüyüş
okuru kendisine sorsun, bir dergi
kime verebilirim. Bir dergi fbir aile
demektir. Bizler bu aileleri çoğaltalım.
Ulaştırdığımız bir Yürüyüş dergisini
küçümsemeyelim. Dergi bizim umudumuzdur.
Dersim’de 8 Aralık Salı günü Liseli Dev-Genç’liler, Sihenk Mahallesi’ne Yürüyüş dergisinin 498. sayısından 30 tane dağıttılar. Dergi dağıtımı yapılırken halkla sohbet edildi.
Halka Kürdistan’da yaşanan katliamlardan, Dilek Doğan’dan bahsedildi. Ayrıca birçok liseliye de dergi
verildi. Onlarla da okullardaki sorunlarla ilgili konuşuldu.
Umudu büyütmek için her yere
sesimizi ulaştıracağız. Dersim’de ilçe

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

ilçe 8 Aralık günü Yürüyüş dergisinin
dağıtımı yapıldı. Her gittiğimiz yere
umudu taşıyoruz ki, insanlar bizleri
görünce umudun adını dile getiriyorlar.
Bizler dergimizle gerçekleri göstermeye her zaman devam edeceğiz.
Bizim ulaştığımız her insan, düzenden kopardığımız bir insandır.
Yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı bizler
her yerde olacak ve bu düzene karşı
geleceğiz. Bu bizlerin zaferidir. Dergimiz Yürüyüş bizim için en önemli
silahımızdır. Tüm baskılara rağmen
halka ulaştıracağız. Dersim’in ilçeleri
olan; Pertek’te 60, Hozat’ta 85, Ovacık’ta 70 dergi dağıtıldı.

Eskişehir: 1 Aralık günü Gültepe
Mahallesi’nde yapılan kapı çalışmasında 5 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı, çalışmaya 2 kişi katıldı.

Hatay:

6 Aralık Pazar günü Hatay’ın Samandağ İlçesinin Tekebaşı
Mahallesi’nde 50 Yürüyüş dergisi
dağıtıldı. 1 kişinin katıldığı çalışma
2 saat sürdü. Halkla sohbet edildi.
İnsanlar çok sıcak kanlı davrandı ve
evlerine yemeğe davet ettiler

İzmir: Halk Cepheliler,

İzmir Güzeltepe'de 28 Kasım günü Yürüyüş
dergisinin 496. sayısının dağıtımını
yaptılar. 3 kişiyle yapılan dergi dağıtımında kahveler, esnaflar ve birçok
ev gezildi, halkın sorunları dinlendi,
derneğe davet edildi. Yoğun yağan
yağmura rağmen Yürüyüş dergisinin
tanıtımını yapan Halk Cepheliler'e
halk "Gerçek devrimciler sizlersiniz"
diyerek sempatisini gösterdi. 2 saat
süren çalışmada toplam 50 dergi
halka ulaştırıldı.
25 Kasım ve 1 Aralık günlerinde
Bayraklı İlçesinin Yamanlar Mahallesi’nde yapılan kapı ve esnaf çalışmasında toplamda 150 Yürüyüş dergisi yoksul emekçi halkımıza ulaştırıldı. Aynı gün Karşıyaka esnafına
yapılan tanıtımda 12 dergi esnafa

ulaştırıldı.
1 Aralık günü Doğançay Köyü’nde
yapılan çalışmada ise 30 dergi Doğançay halkına ulaştırıldı.
İzmir'de Halk Cepheliler baskılara,
gözaltılara, tutuklamalara rağmen
Yürüyüş dergisini halka ulaştırmaya
devam ediyor. 6 Aralık Pazar günü
Halk Cepheliler İzmir Harmandalı'nda
Yürüyüş dergisinin 497. sayısını halka
ulaştırdılar. Kapı kapı dolaşarak halka
Yürüyüş dergisini, İzmir polisinin
Halk Cepheliler'e yönelik baskılarını
ve tutuklanan 4 Liseli Dev-Genç'liyi
anlatan Halk Cepheliler halktan olumlu tepkiler aldılar. Kimi yerde sokakta
ailelerle canlı tartışmalar yaşayan,
kimi yerde ise gençlerle sosyalizmi
tartışan Halk Cepheliler'i birçok aile
evine davet etti. 3 Halk Cepheli'nin
yaptığı dergi dağıtımı 2,5 saat sürdü,
toplamda 50 dergi halka ulaştırıldı.

Armutlu:

5 Aralık günü Armutlu'da umudun sesi Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı. 1,5 saat süren dergi
dağıtımında 2 bölgeye dağıtım yapıldı.
Yapılan dağıtımda 6 Aralık günü yapılacak olan Dilek'in 40 yemeğine
çağrı yapıldı. 40 yemeği çağrı bildirilerinden toplam 150 tane, Yürüyüş
dergisinden 250 tane dağıtıldı.
8 Aralık günü Armutlu’da bazı
evler ziyaret edilerek Kurtuluş dergisi
ve Boran Yayıncılığın son çıkardığı
kitaplardan olan “Düzen Çürütür
Devrim Yaşatır” kitabının tanıtımı
yapıldı. “Biz kimiz? Verilen mücadele
tarihi, yaşanılan süreçlerdeki tarihisiyasi politika, kararlılık… devrimciliği esas olarak anlatan Kurtuluş
dergisinin tanıtımı yapılarak 6 adet
dergi halka ulaştırıldı.
Yine düzenin uyuşturucuya bulaştırmış, yozlaşmış insanlarını bataklığın içinde kaybolmasını reva
görmesi karşısında devrimi alternatif
gösterip düzenin bulaştırmış olduğu
kirden arınmanın tek yolunun müca-

dele etmekten devrime hizmet etmekten geçtiğini çok iyi özetleyen
gerçek bir yaşam hikayesini anlatan
“Düzen Çürütür Devrim Yaşatır” kitabından ise 14 adet halka ulaştırıldı.
Mahalledeki iki liselinin de katılımıyla gerçekleşen 3 kişilik çalışma
ile yaklaşık 2 saat süren dergi ve
kitap tanıtımı boyunca devrimcileri
evlerine yemeğe-çaya davet edenler
de oldu. Halkla edilen sohbette aynı
zamanda bugünden itibaren her akşam
alınan “yıkım kararına karşı ve Dilek
Doğan” için her akşam saat 20:00’de
meşaleli yürüyüş gerçekleştirileceği
bilgisi de verildi.

Gülsuyu: Gülsuyu - Gülensu Mahallesi’nde Halk Cepheliler 4 Aralık
günü Esenkent, Heykel meydanı ve
Fatma Hanım Esnafına Yürüyüş dergisinin 497. sayısını ulaştırdı. 2 saat
süren çalışmada toplam 110 dergi
dağıtıldı.

Sayı: 499

Yürüyüş
13 Aralık
2015

Taksim: Liseli Dev-Genç’liler

8
Aralık günü Taksim’de 19 adet Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. İstiklal
Caddesi’nde yapılan dergi dağıtımında
halkla uzun uzun gündemdeki olaylar
hakkında sohbetler edildi.

Sarıgazi:

Sarıgazi’de 1 Aralık
günü esnaflara dergi dağıtımında 220
dergi esnaflara ulaştırıldı. Çalışmada
esnafların şikayetleri dinlendi. Esnaflar Halk Meclisinin esnafları toplantıya çağırması talebinde bulundu.
Mahallemizde esnafların birliğinin
nasıl sağlanacağı konusunda öneriler
getirildi.
Sarıgazi’de 4 Aralık günü Merkez
Mahallesi’nde dergi dağıtımı yapıldı.
5 kişi katıldığı dergi satışında toplam
70 dergi halka ulaştırıldı.
Sarıgazi’de 5 Aralık günü esnafa
dergi dağıtımı yapıldı. Meclis Mahallesi, Yenidoğan ve Bölge esnafına
dergi dağıtımı yapıldı. Çalışmada
toplam 105 dergi esnaflara ulaştırıldı.

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!

53

Diziler ve Evlilik Programları ile Halk Emeğine ve Siyasete Yabancılaştırılıyor!

Yabancılaşmaya Karşı GET Çalışmalarını Yaygınlaştıralım!

Sayı: 499

Yürüyüş
13 Aralık
2015
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Lenin, Marks'ın kapitalizmin İKİ SIRRINI çözdüğünü söyler.
Bir, EMEK SÖMÜRÜSÜ.
İki, YABANCILAŞMA.
Üç çeşit YABANCILAŞMA vardır.
1) Ekonomik Yabancılaşma: Emek, sömürü, iş.
2) Sosyal Yabancılaşma:
Arkadaş, akraba yok.
3) Siyasal Yabancılaşma:
Siyasete yabancılaşma.
AKP faşizmi bu 3 çeşit yabancılaşmayı da televizyon
aracılığıyla başarabiliyor.
Televizyon denilen dört köşeli bu kutu insanın beynini
ve ruhunu teslim alabiliyor.
Televizyon hayatımızın her alanında artık. Hatta şu
an televizyonun dışında, internetin de hayatımıza yoğun
bir şekilde girmesiyle, tam anlamıyla o kutuların içinde
yaşamaya başladı halkımız. O dört köşeli aptal kutusunun
içine hapsetmiş durumdalar kadınlarımızın, çocuklarımızın
beyinlerini.
Bu kutu yön veriyor nasıl düşüneceğimize. Bu yüzden
AKP o televizyon kanallarında, kendisine karşı tek kelime
dahi söyleyen dizilere ya da programlara tahammül edemiyor
ve son veriyor bunların yayınlanmasına.
Bu yabancılaşmanın da en büyük sebebi diziler ve
evlilik programları şu an.
Dizilerle halkımızı tamamen apolitikleştirmeye çalışıyorlar.
Halkımıza sen siyasetçi değilsin. haber programı da izleme... Sen dizi izle, kim kiminle evlenecek onu izle diyor.
Oysa o kadınların geleceğidir aslında siyaset. Siyaset
halkımızın hayatının kendisidir. Bizim olmadığı o siyasetle,
bizim adımıza kararlar alınıyor, çocuklarımızın gelecekleri
karartılıyor. Tabii ki bu düzen içerisinde, halkımıza siyaset
yapma hakkı verilmemiştir, verilmez de. Siyasete bizi yabancılaştırarak kendi bizim memleketimizi, bizim yönetemeyeceğimize inandırılıyoruz, o aptal kutuları aracılığıyla.
Diziler tamamen bir hayal dünyası ile dolu. Böyle hayatların gerçekte varolma olasılığı binde bir olur. Ki o da
biraz gerçekliği olsun diye ordan burdan bir kaç gerçek
hayata uygun sahneler koyuluyor. Zengin kız, fakir erkek.
Çalışırsan mutlaka bir yere gelirsin, zengin olursun. Ama
bu yolda bazen hak da yiyebilirsin. Oysa çalışarak öyle
zengin olmak imkansızdır. Halk bunun farkındadır aslında
ama yine de o yalan kutusuna inanmak istiyor, çünkü başka
bir kaderi olabileceğini düşünemiyor.

Diziler Sosyal
Olarak da
Yabancılaştırıyor
İnsanlar arasında, “bir komşuma gidip iki kelime laf edeyim.
Şöyle gidip biraz dolaşalım, ya
da bir hasta ziyaretine gidelim”ler
çok azaldı. Televizyonun başında
o dizileri kaçırmamak için bu
değerlerden ödünler veriliyor.
Evlilik programları ile değerlerimize yabancılaşıyoruz. 70 yaşındaki insanlarımızın milyonlarca insanın karşısına çıkıp
nasıl bu hale geldiğini sorgulamıyoruz artık. Beynimizi
alıyor elimizden bu düzen.
“Yabancılaşma insanın bilinçsiz faaliyetinin ortaya
çıkardığı arızi bir durumdur” diyor MARKS.
İNSAN ELLERİYLE, AKLI İLE YARATIR VE ÜRETİR...
KAPİTALİZM İNSANIN AKLINI VE ELLERİNİ
BİRBİRİNDEN KOPARIR. AKLI, ELLERİNİN DÜŞMANI OLUR. BİRBİRİNE KARŞI SAVAŞIRLAR. İNSAN KENDİ AKLI İLE KENDİ ELLERİNİN YARATTIKLARINA KARŞI DÖĞÜŞÜR.
Yani kendi ürettiklerine de yabancılaşıyor. Bunu yine
o uyutma aracı, dizi ve evlilik programları ile başarıyor.
“Sen bunları düşünme, bak dizilerini izle diyor. Senin
kaderin bu zaten diyor. Biz senin ürettiğinin karşılığını
vereceğiz diye bir şey demedik ki” diyor. “O dizilerde
bakın şirket sahipleri var, bir de onların evlerinde çalışan
hizmetçiler, bunlar doğal senin hakkın” diyor.
Diziler bizi insan olmaktan çıkarıyor, çünkü yabancılaşıyoruz insana ait değerlere.
Bu yabancılaşmaya karşı beynimizi de, yüreğimizi de
doyuracak, bizi üretime katacak, düşünmemizi sağlayacak
GET ( GÖNÜLLÜ EĞİTİM TOPLULUKLARI) programlarına katılalım. Halk içerisinde bulunduğumuz her
yerde bu çalışmalarımızı artıralım.
GET çatısı altısında kendi müziklerimizi, filmlerimizi,
emeğimizle üretmeyi öğrenelim. Televizyon başında geçen
saatler bizim beynimizin yok oluşudur. Beyinlerimize sahip
çıkalım!
DUYURU

Eskişehir Grup Yorum Halk Korosu 12 Aralık’ta saat
15.00 – 18.00 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi

23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinde çalışmalarına
başlıyor. Her yaştan halkımızı koro çalışmalarımıza bekliyoruz.
Eskişehir Grup Yorum Halk Korosu

İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

AVRUPA’dakiBİZ
Kararlılık elbette sonuç alır. Evin Timtik de sonuç alacak. Ancak sonuç almak için
kararlılık kadar bir başka önemli konu da, destek ve dayanışmayı örgütlemektir...

DAYANIŞMA İLE KAZANACAĞIZ

Evin Timtik'in açlık grevi 52. gününde! Bu eylem oturum hakkı elinden alınan, ırkçı saldırılarla susturulmaya çalışılan bütün halkımız
içindir!
Evin Timtik hak gasplarına karşı,
bizim geleceğimiz için direniyor!
Avrupa'nın her yerini eylem yerine dönüştürelim! Her yerde direniş çadırları kuralım. Bütün siyasi parti binalarına, gazete binalarına ve meydanlara Evin'in sesini taşıyalım!
Evin’in eylemine sahip çıkmak kendi geleceğine sahip çıkmaktır!
Evin Timtik Viyana'da her gün farklı
noktalarda direnişine devam ediyor. Bakanlıklara, milletvekillerine direniş hakkında bilgiler veriliyor. İmzalar toplanıyor, bildiriler dağıtılıyor. Direniş ilerliyor,
50. günleri geçti. Bu yüzden sesimizi
daha gür ve her yerde çıkarmalıyız.
Evin Timtik'in direnişi sadece kendisinin oturum ve seyahat hakkının engellenmesine karşı değildir. Avrupa devletleri en ufak bir ses çıkarmaya karşı artık oturum hakkını elinden almak ile tehdit ediyor. Tabii insanlarımız sustukça,
seslerimiz cılızlaştıkça bu baskılar çok
daha fazlasıyla artıyor. Sadece devrimcilere yönelik değil, Türkiyeli bir çok insan da bu yaptırımlarla, baskılarla karşı karşıya. Şu an Paris Katliamı da bahane
edilerek, kapalı kapılar ardında yabancılara yönelik yeni yasalar tartışılıyor.
Tarih tanığımızdır ki, hiç bir baskı ye-

rinde oturarak, sesini çıkarmayarak alt edilmemiştir. Ve “bana
gelmez” diyenlere de mutlaka
bunlar uğrayacaktır. Irkçı yasalara
karşı mücadele etmezseniz; evlerinizin
yakılmasından, çocuklarınızın dıştalanmasından kurtulacağını mı sanıyorsunuz?
Hayır kurtulamazsınız!
Paris Katliamı sonrası, ana dili gibi
Fransızca konuşanlar, sadece ten renklerinden dolayı dışarı çıkmaya korkar
hale gelmiştir. Bütün Araplara "terörist"
muamelesi yapılmaktadır. Bir tane Türk
sokaktan geçerken vurulmuştur. Onlar
karşı çıkmadılar ırkçı yasalara, Libya
halkının üstüne bombalar yağdıran
Fransa devletine. Peki onları bulmadı mı
ırkçılık? Bu yasalar çıkarken ana dili gibi
Fransızca konuşmak onları kurtarır mı?
Avrupa'da yaşayan bütün halkımız için
bu geçerlidir. Özellikle devrimci demokratların çevrelerinde olan insanlarımız
bunu düşünmelidir. Evinizde oturduğunuz
ve sadece kendi işinizi, kazanacağınız paraları, tatilde nereye gitsemi düşündüğünüz her an; sizin için yeni yasaların, yeni
saldırıların planlarının yapıldığı zamanlardır. Avrupa emperyalizmi yerinde durmuyor. Kendine en demokratım diyenler
dahi direniş çadırlarında değilse, çocuklarının yüzlerine bakıp düşünmeliler.
Çünkü o çocuklara, direnmeyerek çok
kötü bir gelecek bırakacaklar.
Bugünden bu haklar için direnmeli
fedakarlıklar yapmalıyız ki, yarın çok
geç olmasın! Sadece direnenler gözleri ışıldayan çocuklarımızın gözlerine bakabilir.
Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek

sloganı içi dolu doludur. Bu sloganı
unutmayalım, unutturmayalım! Evin
Timtik'in sesini bulunduğumuz her yere
taşıyalım.
Anadolu Federasyonu üyesi Evin
Timtik Açlık Grevi’nin 52. gününde. Direnişe Viyana Alevi Toplumu’nda devam
ediyor.
Federasyon yöneticisi Evin Timtik’in başına gelebilecek tüm olumsuzluklardan İçişleri Bakanlığı ve Yabancılar Polisi sorumludur.
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Evin Timtik’in
Açlık Grevi Talepleri
1-Anadolu Federasyon’u ve göçmen kurumları üzerindeki baskılara son!
2-Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılsın!
3-Türkiye-Almanya-Avusturya işbirliğine son!
4-Pasaportum ve seyahat özgürlüğüm derhal iade edilsin!

Evin Timtik:
İletişim Tel: (0043) 681 106 362 51
E-mail: evin.asylstreik@gmail.com
Facebook:Evin Timtik
Online imza için kısa link:
http://chn.ge/1Lwp3ll
Viyana Pasaport Bölge Müdürlüğü Tel:
(0043) 1 42792 96-7300
İçişleri Bakanlığı-Fax:
(0043) 1 531 26-3177 / – 108613
Yabancılar ve İltica Federal Ofisi-Fax:
(0043) 1531 26-5219

HALKIMIZA BU ONURSUZLUĞU KABUL ETTİREMEYECEK!
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21 Aralık - 27 Aralık

Fevzi Azırcı

Fevzi AZIRCI:
1954 Kırklareli doğumludur. Bir DevGenç’liydi Fevzi, okulunda gençliğin antifaşist mücadelesinde yer aldı. 22 Aralık
1977’de, Galatasaray Mühendislik Yüksek
Okulu’nu basan faşistleri püskürtmek için
kitlenin önünde dövüşürken bıçaklanarak
katledildi.

Ferit ELİUYGUN,
Hamdi AYGÜL:
27 Aralık 1990’da İstanbul
Göztepe’de DMO’nun bombalanması esnasında şehit
düştüler.
Ferit, Ordu Fatsa’da doğFerit Eliuygun
Hamdi Aygül
du. 1980 öncesi Liseli DevGenç saflarında çalıştı. 12 Eylül sonrasında tutsak düştü.
Tahliye olduktan sonra Dev-Genç’in yeniden yaratılması
sürecine katıldı. Zor koşullarda yeraltı mücadelesinde
yer aldı. Daha sonra SDB Ekip Sorumluluğu’na getirildi.
Hamdi, Amasya Gümüşhacıköy’de doğdu. En büyük
arzusu SDB üyesi olmaktı. Bu arzusuna kavuştu. Komutanı
Ferit ile birlikte şehit düştü.
Celalettin Ali GÜLER:
1960 İstanbul doğumlu olan Ali Güler’in,
'77’den şehit düştüğü ana kadar hiçbir anı
mücadelesiz ve örgütsüz geçmedi. Atılım
yıllarında Ege Bölgesi Siyasi Sorumluluğunu
üstlendi. Tutsak düştü, Buca HapishaneCelalettin Ali Güler si’nden dört Cepheli olarak firar ettiler. Özgürlük eyleminin ardından yıllardır kaybetmediği coşku ve kararlılığıyla dağlara koştu. 28
Aralık 2002’de Tokat kırsal alanında oligarşinin askeri
güçleriyle çıkan çatışmada, 25 yıllık devrimcilik yaşamında
halka, devrime bağlılığın, kesintisiz devrimciliğin anıtı
olmanın onuruyla şehit düştü.

Nadir Ölmez

Nadir ÖLMEZ:
Nadir, 1957 Nevşehir Ürgüp doğumluydu. Bursa DEV-GENÇ saflarında militanlığıyla, cüretiyle bir çok eylemde en
önde yer aldı. 23 Aralık 1979’da Maraş
Katliamı’nı protesto etmek için yapılan bir
eylemin güvenliğini sağlarken çıkan çatışma
sırasında vurularak şehit düştü.

“... Tecrit beyin ölümüdür. Devlet beynimizi öldürerek
bizi teslim almaya çalıştı. Her seferinde ölüm oruçlarında
ölerek, fedalarda yanarak, 19 Aralıklar’da yakılıp katledilerek karşı çıktık buna. Teslim olmadık, çünkü biz bu vatanı
ölesiye sevdik, ölesiye. Teslim olmadık, çünkü biz bu halkı,
evet sizi, ölesiye sevdik. İstemedik vatanımız parsel parsel
Amerikalara, Avrupalara satılsın. İstemedik halkımız açlığa,
yoksulluğa mahkûm olsun. Bunun için direndik. Bunun için
ölüyorum. Halkımız; Sizin İçin Ölüyoruz! Ben de bunun için,
bugün FEDA eylemi yapıyorum, çünkü sizi ölesiye seviyorum. Halkımız, sorun, araştırın: Tecrit ne?
Sorun araştırın bu gencecik insanlar niye ölüyor?
Hesabımızı sorun bu devletten... “
Sergül Albayrak
Sergül Hatice ALBAYRAK:
30 Mayıs 1978'de, Almanya'nın Badurach
kentinde doğdu. Devrimci olmadan önce, yurtdışındaki pek çok gencimiz gibi, kimliksizleşmiş,
hangi kültüre ait olduğunu bilemeyen ve o ortamda
burjuvazinin yozlaştırılmış “özgürlük” anlayışıyla
Sergül Hatice şekillenen bir gençti. Avrupa emperyalizminin
Albayrak
“imkanlarını” ve sunduğu “özgürlük” anlayışını
reddederek devrimcileşti. 1997 Ağustos ayında,
bir görevle ülkeye gelişinde tutsak düştü. İşkencede tecavüze
uğradı. Tutuklandıktan sonra Ulucanlar, Sakarya, Çanakkale
ve Uşak Hapishaneleri’nde kaldı. 7 yıl süren tutsaklığı boyunca
hep direniş mevzilerinde oldu. Büyük Direnişin 118. şehididir
Sergül. Sevgi Erdoğan'ın adının verildiği 11. Ölüm Orucu Ekibi'nde ölüm orucuna başladı. Ölüm Orucu’nun 140’lı günlerinde
13 Aralık 2004’te, Uşak Hapishanesi’nden tahliye edildi. 26
Aralık 2004’te Taksim Meydanı'nda gerçekleştirdiği feda eyleminde “Tecriti Kaldırın!” haykırışının ardından, kaldırıldığı
hastanede 28 Aralık'ta şehit düştü.

Zeki ÖZTÜRK:
1956, Dersim Mazgirt İlçesi Şilk (Canik)
Köyü doğumludur. Alevi-Kürt bir ailenin çocuğu
olarak faşistlerin yoğun olduğu bir mahallede
yaşıyordu. Elazığ, Gaziantep ve Malatya’da
çeşitli görevler üstlendi, Malatya dağlarında oluşturulan kır gerilla ekiplerinde yer aldı. 26 Aralık
Zeki Öztürk
1979’da Malatya’da anti-faşist bir eylem hazırlığı
sırasında elindeki bombanın patlaması sonucu şehit düştü.

KAYBEDİLDİ
İsmail Bahçeci:
Bahçeci, 1968 doğumludur. İstanbul’da ilk kurulan öğrenci derneği MÜBYÖD’ün başkanlığını
yapmıştı. TÖDEF’in kurucuları arasındaydı. DEVGENÇ içinde birçok görev üstlendi. 1992’den
İsmail Bahçeci gözaltına alınmasına kadar Devrimci Sol Savaşçısı
olarak mücadelesine devam etti. 24 Aralık 1994’de
polis tarafından gözaltına alındı ve gözaltında kaybedildi.

Anıları Mirasımız

Celalettin, devrime, ömrünü sunmuş dava adamlarından biridir.
'80 öncesi devrimci hareketin genç bir militanıdır. Tutsak düştüğünde
Metris'in en gençlerindendir. Direnişlerden direnişlere koşulan
günlerde en öndedir. O yoldaşlarının Celo'sudur. Metris'ten Bayrampaşa'ya tüm hapishanelerin, tüm direnişlerin yaman direnişçisidir.
Çok gördüğümüz bir fotoğraf vardır, tarihe belge (Yeni Çözüm
dergisine kapak olmuştu). Sinan, Mustafa Selçuk yaralıdırlar, ranzada
oturmuşlardır. Celo pansuman yapmaktadır yoldaşlarının yaralarına.
O da yaralıdır. Bir direnişin hemen sonrasıdır ve direnişçilerin öfkesi,
coşkusu yüzlerinden okunur.
Celo, çabuk öğrenir, emek verir, yetenekli ve yaratıcıdır. Sabahlara
kadar çalışır, üretir, çok sabırlıdır. Küçücük kağıtlara, küçücük
harflerle yazılar çoğaltır, gerekirse kocaman kitapları küçücük muska
gibi kitapçıklarına çevirip ulaştırır yoldaşlarına. Okur, yazar, araştırır.
Haklıyız Kazanacağız'ın yazılmasında görev alır, emek verir.
Özgürlük eylemlerinin de baş emekçilerindendir. Teknik konularda
becerikli, emektar ve sabırlıdır. Gerekirse iğneyle kuyu kazanlardandır.
Önderini, yoldaşlarını bir bir uğurlar özgürlüğe... Günü geldiğinde
Celo da tahliye olur. Atılım yıllarıdır ve hemen daha ilk günden koşar
örgütüne. Görevler üstlenir ve Atılımın mimarlarından olur. Ege Bölgesi'nde atılımı örgütler. Kurumlaşma, örgütlenme, düşmandan hesap
sorma Celo'nun işidir. Gün gün büyür hareket Ege’de. Gençliği, mahalleleri sarar atılım ruhu. Sonra Ege'de gerillayı örgütler İbrahim
Yalçın Arkan komutanla... Metris'te omuz omuza olduğu ihtiyar
(Bülent Pak) da yanındadır. Gerilla Ege dağlarında umudu büyütmeye
başlamıştır. Celalettin bu dönemde tutsak düşer yeniden.
Artık Buca Hapishanesi'nde Ali Rıza Komutanla, Tevfik'le,
Müjdat Yanat’la omuz omuzadır. Buca yine saldırıların, direnişlerin
mevzisidir. Biz 92 Ekim'inde tutsak düşüp Buca'ya girdiğimizde
yine bir saldırı olmuş ve süresiz açlık grevi başlamıştı. Direniş

içinde kucaklaştık Celo'yla. Çok geçmeden de SAG zaferle
sonuçlandı. Buca Hapishanesi'nde hızla çoğalıyorduk. Ege'nin her
ilinden, ilçesinden insanlarımız tutuklanıyordu.
Celo, olgunluğu, tertipli, düzenli, titiz haliyle hemen dikkati
çekiyordu. Kültürümüzün sembolüydü. Yaşı 40'a yakındı ama o
herkesin Celo'suydu. Sıcacık sohbeti, ilgisiyle hemen sarar sarmalar,
kaynaşırdı. Bir de boğazındaki rahatsızlık nedeniyle sürekli “öhhö
öhö” deyip boğazını temizlerdi. Arada bir esprisini yapar kızdırırdık.
Hem güler, hem kovalardı Celo. Onu kızdırmak zordu zaten. Her işin,
her görevin adamıydı ama komüncülüğü meşhurdu. Her şeyimizle ilgilenir, giydirir, yedirir, içirir. Gerçek bir ana-babadır yoldaşları için.
Zor günlerde yaratıcılığı ile yoktan var eder, emeğiyle güzellikler
yaratırdı. Günü gelince birinci sigarasını ikiye böldüren de odur,
masa boyu Metris pastası yaptıran da o... Bayrampaşa'nın, Metris'in
birikimi, İbrahim Erdoğan'ın komüncülüğü Celo'dadır.
Hiç boş durmazdı. “On parmağında on hüner” denen insanlarımızdandı. On parmak daktilo yazar, tamir işleri yapar, boncuklardan
yoldaşlarına sallama yapar, çakmak kılıfı örer, pankart yazar, kitap
ciltler. Sürekli üretir, öğretirdi. Tabii Celo deyince özgürlük eylemleri
gelirdi akla. Özgürlük tutkusuyla, tecrübe ve yaratıcılığıyla sürekli
sıcak savaşa koşmak için uğraşırdı. Biri patlar, Celo, ihtiyarımız
Ali Rıza Komutanla kafa kafaya verir, yeni bir yol bulurdu. Sonunda
başardılar da.
Koro faaliyetlerinin, anma ve kutlamaların örgütleyeni, emekçisidir
Celo. Ege türkülerini çok sever, söylerdi. Ayrıca onun özel parçaları
vardı. Filistinli bir şehit babasını anlatan “ağlamıyordu ihtiyar”
parçasını çok sever, coşkuyla söylerdi. Bir de “çıkınında çökelek”
parçası ona özeldi. Celo denince bir de su savaşlarında bizi nasıl
uğraştırdığı geliyor aklıma. Ranzalara Metris usulü bir yapışırdı ki
15-20 kişi sökemezdik onu.
Gitmeden önce günlerce uğraşıp boncuklardan bayrağımızı örmüştü
Ali Rıza Komutana. Ali Rıza Komutan giderken göğsüne koyup
“şehit düşersem koynumda bulunacak” deyip göğsüne yerleştirmişti
o bayrağı. Büyük bir coşkuyla çıktılar Buca duvarlarını. Umudu büyütmeye gittiler ve birer birer hedefe vardılar... Alnında yıldızlı
beresiyle, elinde silahıyla en güzel hayalini gerçekleştirdi Celo.

KİM JONG-İL:
“Nasıl devrim, tarihin lokomotifi ise, parti de devrimin lokomotifidir”
Kim’i halkının “Sevgili Lider” sıfatıyla tanımlaması,
gerilla birliğinde doğup, görev başında hayatını kaybettiği güne kadar, ömrünün tamamını halkına adamış
Kim Jongil
olmasındandır.
Kim Jong Il, 16 Şubat 1941 yılında Kore'nin
Pektu dağlarındaki gizli bir gerilla kampında doğdu. O doğduğunda,
halkı Japon emperyalizminin işgaline karşı kurtuluş savaşı vermekteydi.
Babası, Kore devriminin önderi Kim il Sung, annesi ise 1949'da şehit
düşen, ulusal kahraman Kim Jogn Suk'tur.
Kim Jong-il'un çocukluğu dağlarda, savaşın tam ortasında geçer.
İlkokula başladığında ise bu sefer ülkesi, Amerikan istilasına karşı savaşmaktadır. 1957 yılında okulunun gençlik örgütlenmesinde sorumluluk
üstlenir. Yüksek okulu babasının adını taşıyan üniversitede okur. 1961
yılında henüz üniversite öğrencisi iken Kore İşçi Partisi üyesi olur.
1972 yılında Merkez Komite üyeliğine seçilir, 1973 yılında da Merkez
Komite Genel Sekreteri olur. 1980 yılında Politbüro üyeliğine seçilir.
1982-2009 yılları arasında üst halk meclisi milletvekilliği yapar.

Kim Jong-il 70'lerde-80'lerde artık partide tanınan bir yöneticidir.
1990 yılında Devlet Savunma Kurulu yardımcılığına seçilen Kim,
1991 yılında Kore Halk Ordusu başkomutanı ve 1993'de Kore Savunma
Kurulu başkanı olur.
1989-1992 yılları arasında SSCB'nin ve Doğu Bloku’ndaki ülkelerin
sosyalist sisteminin çökmesi sonucu Kore için "zorlu yürüyüş" süreci
başladı. Emperyalizm, Kore'de de sosyalizmi yok etmek ister. Uygulanan
ambargo sonucu Kore'de gıda, enerji, yakıt yetersizliği başlar. Böyle
bir süreçte, Kore devriminin önderi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan babası Kim Il-sung 1994 yılında hayatını
kaybeder. Kore devriminin kaderi ve geleceği Kim Jong-İl'in omuzlarına
kalır. Kararlılıkla devrimi ayakta tutma ve nihai zafere taşımak için
tüm halkın örgütlenmesinde Song’un ideolojisini geliştirir... Ordunun
sadece sosyalizmin kazanımlarını korumakla değil, sosyalist ekonominin
gelişiminde de emek vermekle görevli olduğunu anlatır. Ordunun yarattıklarına tüm halk omuz verir ve Kore bugün gelişimini sürdürmeye,
devrimini zafere taşımaya devam ediyor. Kim Jong-il, hayatını kaybettiği
17 Aralık 2011 yılına kadar Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin
lideri, Ulusal Savunma Kurulu başkanı, Kore İşçi Partisi genel sekreteri
ve Kore Halk Ordusu başkomutanıydı.

Bir yoldaşı Celalettin Ali Güler’i anlatıyor

“İğneyle Kuyu Kazan!”

Avrupa’da
Londra:
Oturma eyleminin 102., açlığın 50. gününde direnişine devam eden Evin Timtik’e destek olmak ve taleplerinin Londra’daki sesi soluğu olmak için Avusturya elçiliği önüne gidildi. Protesto gösterisinde kızıl bayraklar açıldı ve İngilizce
olarak “Evin Timtik Açlık Grevinin 50.
Gününde! Pasaportu ve Seyahat Hakkı
Derhal Geri Verilmelidir!” yazılı pankart
açıldı. Eylem sırasında marşlar dinlendi,
İngilizce konuşma yapılıp, bildiriler dağıtılarak halklar bilgilendirildi ve destek

Evi̇n Ti̇mti̇k Yalnız Değildir!

çağrısı yapıldı.
Eylem sırasında Evin
Timtik aranarak durumuyla ilgili kısa
bilgi alındı. Evin’in sesi duyulunca
daha da gür çıktı sesler. Bir saat süren
gösteriye 7 kişi katıldı.
Düsseldorf:
5 ve 8 Aralık’ta, Almanya’nın Düsseldorf kentinde bulunan Avusturya
Konsolosluğu önünde, 20 Ekim
2015’ten beri direnişini sürdüren ve 21
Ağustos 2015’den beri açlık grevinde
olan EVİN TİMTİK için destek eylemi
düzenlendi. Eylemde Almanca “EVİN

DERGİ STANTLARIMIZDA HALKIMIZA
GÜNDEMİ ANLATIYORUZ
Her cumartesi olduğu gibi bu hafta da 14.00-16.00 arası Wood Green,
Dalston ve Edmonton’da açıldı stantlar.
Wood Green’de 9 Yürüyüş dergisi, 3 Bizim Gençlik, 2 İngilizce Halk
Cephesi, Edmonton’da 3 Yürüyüş dergisi halklara ulaştırıldı.
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Futbol Maçı ile Dostluk ve Dayanışmaya Bir Adım...
Zürih Halk Cephesi gençliği, İsviçreli sosyalist gençlerle tanışmak ve
dostluğu geliştirmek için bir futbol maçı yaptı.
2 Aralık günü düzenlenen maçta, ilk önce herkes birbiriyle tanıştı. Halk Cephesi’nden bir kişi, bu çalışmanın anlamını anlatan bir konuşma yaptı. Tek bir
kez bile faul yapılmayan maç sırasında top sesleri kahkahalara karıştı.
Maç berabere bitti. Maç sonunda bu beraberliğin eylem alanlarında devam etmesi, dostluğun daha da geliştirilmesi temennileriyle salondan ayrılındı.

GEZİLER ARAÇTIR, AMAÇ KOLEKTİVİZMİ GELİŞTİRMEK!

TİMTİK’İN İLTİCA PASAPORTUNU GERİ VERİN!” yazılı bir pankart
açıldı. Sloganlarla birlikte, direnişi
hakkında Almanca bildiri okundu ve
halka bu bildiri dağıtıldı.
Viyana:
Avusturya Anadolu Federasyonu çalışanları derneklerinin üzerindeki baskıların kaldırılması ve dernek üyeleri Evin
TİMTİK`in sürdürmüş olduğu haklı direnişe ses vermek için Viyana’nın birçok
bölgesine afişlemeler yaptı. Yapılan çalışmalara 3 kişi katılırken gecenin sonunda
250 afiş yapıldı.

Dayanışmayı, Birliği,
Beraberliği
Örgütlüyoruz!
1 Mayıs Halk Cephesi, her hafta yaptığı
pazar kahvaltılarının 3.’sünde halkla bir araya
geldi. Halk kahvaltısında mahallede olan
sorunlar ve bunlara alternatif çözümler konuşuldu. Halk Meclisleri’nin ihtiyacı üzerine
yapılan kısa bir konuşmadan sonra, bu kahvaltıları Halk Meclisi’ni kurana kadar devam ettirme, daha sonrasında Halk Meclisi’ne devretme
kararı alındı. Yapılan kahvaltıya 15 kişi katıldı.

Uzun Bir Aradan Sonra
Kahvaltıda Biraraya Geldik...

6 Aralık’ta Çayan Haklar Derneği’nde ailelerle birlikte kahvaltı yapıldı. Uzun aradan
sonra ailelerle birlikte pazar kahvaltısı yapılarak, ailelerle sohbetler edildi. Kahvaltıda
Dilek Doğan’ın 40 yemeği hakkında sohbet
edildi. Kahvaltı bitimi Küçük Armutlu’ya
Dilek Doğan’ın 40 yemeğine gidildi.
GRUP YORUM GÖNÜLLÜLERİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN... Kahvaltıya Adnan Yücel’in şiirinin olduğu
Emperyalizmin her türlü engellemelerine rağmen gerçekleştirilen özel bir davetiye çıkartılarak ailelerimiz davet
IRKÇILIĞA KARŞI 4. TEK SES TEK YÜREK KONSERİ sonrasında Grup edildi. Kahvaltıya toplam 20 kişi katıldı.
Yorum Gönüllüleri, konsere emeği geçen herkese teşekkür yemeği verdi. Gülsuyu Mahallesi’nde
29 Kasım Pazar günü Limburg Alevi Derneği’nin lokalinde verilen yemeğe
Pazar Kahvaltısı
60 kişi katıldı.
Belçika Konser Tertip Komitesi ve Grup Yorum Gönüllüleri adına ko- 6 Aralık’ta, Engin Çeber Halk Kütüphanesi’nde
nuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmalarda konserin yapılış amacına ve Grup pazar kahvaltısı yapıldı. Kahvaltının yanı sıra
Yorum konserlerinin amacına değinildi. Yapılan konuşmaların ardından Al- 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı ile ilgili
evi dedesinin yaptığı dualarda sonra yemekler yendi. Bölgeden bir müzik gru- konuşmalar yapıldı. Kahvaltının ardından
bunun türkü dinletisiyle devam eden yemek, sohbetlerle saat 16.00’a kadar de- Küçükarmutlu’da Dilek Doğan’ın 40 yemeğine
gidildi.
vam etti.
6 Aralık günü Anadolu Gençlik tarafından Brüksel gezisi düzenlendi.
Saat 12.30’da buluşan 8 genç bir kafeye gidip sohbet ettikten sonra şehri gezmeye başladı. Farklı mimari binalar, heykeller gezilip görüldü. Karl
Marx’ın 1845 ile 1848 arasında kaldığı ve Komünist Manifesto kitabının
bir bölümünü yazdığı evin yanından geçildi. Daha sonra yemek yenilerek
gezi saat 18.00’da sonlandırıldı.
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İŞBİRLİKÇİLİK AKP FAŞİZMİNİN KÜLTÜRÜDÜR!

Ö ğretmenimiz
Amacımız, Demokratik Muhalefet Değil, Radikal Silahlı Kitle
Hareketini Oluşturmaktır.
Sorun, düzen içi iyileştirmeler değil, düzenin yıkılması sorunudur.
Öyleyse, nasıl bir demokratik hareket yaratacağız ki; bu, sistem
sınırlarını zorlayacak, silahlı hareketle bütünleşecek ve devrime
varacağız?..
Her şeyden önce, kitle örgütlenmelerimiz; etkileri altında tuttukları kitleyi ve potansiyel durumunda olan dışımızdaki insanları; kendi somut sorunlarından hareketle bir araya getirmeli, onları devrimci eylemin pratiği içinde eğitmelidir.
Kitle faaliyetinde, kitleyi kabul edilebilir ve ayrıca kendi gücüyle
elde edebileceği somut kazanımlara motive etmeyi önemsemeliyiz
elbette, ama asıl olan bu değildir.
Bu faaliyette, talep düzeyine yükseltilen her şeyi; sadece oligarşi
açısından "kabul edilebilir, gerçekleştirilebilir" taleplerle
sınırlamamalıyız.
Düzenin sınırlarını sürekli zorlayan, bu mücadele sürecinde
kitleler nezdinde teşhir eden, sıkıştıran ve geri adım attıran bir hat
izlemeliyiz. Sonuna kadar dayatıcı, direngen bir çizgide talepleri
dayatmalı ve adım adım kazanımlar elde etmeliyiz. Kendi özgücüyle kazanılan, büyük küçük her zafer, her hak, uğrunda ödenen
bedeller nedeniyle daha vazgeçilmezdir. Ayrıca, böylesi bir durum;
uğrunda yeni savaşımlara göğüs gerebilecek bir potansiyel, bir
nitelik de yaratır.
Böylesi bir faaliyet içinde düzeni tanıyan, dost veya düşman
ayrımına varan kitleler, en demokratik, en mütevazı taleplerinin
karşısında baskı ve zulmü, polis terörünü, işkenceyi, tutuklanmaları ve hatta katliamları yaşadığında, mutlaka yan örgütlenmelere
ihtiyaç duyacaktır.
Kitleler kendi öz deneyleriyle, ellerinde bir gücün olması gerektiğinin bilincine varacaktır. Kendi kolluk güçlerini örgütleme gereği
belleğine kazınacaktır. Öyleyse, daha başından esnek örgütlenmeler
olarak şekillendirilecek demokratik kitle örgütlenmelerinde uzak
görüşlü olmalı; kitlelerin öz deneyimleriyle ihtiyaç duyar hale geldiği devrimci şiddeti; tüm alan, birim, bölgelere yayabilmeliyiz.

Armutlu Adalet Nöbetinde 2. Ekip Açlık Grevine Başladı..
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