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GÖRÜN! DUYUN! BİLİN!
ÜLKEMİZE BİR KATİL GELDİ! BİR BAŞ KATİL. ADI JOE BİDEN!
HALKLARIN BAŞ DÜŞMANI, AMERİKA'NIN BAŞKAN YARDIMCISI!
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H ALKIMIZ!

KATİL AMERİKA’NIN KATİL BAŞKAN YARDIMCISI JOE BİDEN!
KANLI ELLERİNİ ORTADOĞU HALKLARI ÜZERİNDEN ÇEK!
HALKLARIN DÖKÜLEN KANLARININ HESABINI SORACAĞIZ!

yuruyus.biz@gmail.com

KORKMAKTA HAKLISINIZ! KORKMAYA DEVAM EDİN!
KÖPRÜLERİ, ÜSTGEÇİTLERİ DE TUTSANIZ, SİNYAL KESİCİLER,
KESKİN NİŞANCI POLİS HELİKOPTERLERİNİZ DE OLSA
UNUTMAYIN! SİZİ EN KORUNAKLI KALELERİNDE VURACAK,
HAYATINIZI CEHENNEME ÇEVİRECEK
BİNLERCE ALİŞAN YATIYOR BU HALKIN BAĞRINDA!

Çadırlarımızı Yüz Kez Yıksanız da, Hepimizi Tutuklasanız da
Adalet Talebimizden Vazgeçmeyeceğiz!

İki Tahta, Bir Branda

Adalet,
Adalet,

İŞBİRLİKÇİ UŞAKLARI, CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN
KIRMIZI HALILAR, ALTIN KOLTUKLARDA KARŞILADILAR EFENDİLERİNİ.
ORTADOĞU HALKLARINI BİRBİRİNE KIRDIRMAK, YAĞMA VE TALAN İÇİN
ELLERİNE CETVEL ALIP, BÖL-PARÇALA PLANLARI YAPTILAR!

ALÇAKÇA YALANLARLA CEPHE’Yİ KARALAMAYA ÇALIŞTILAR...
BAŞLARINA ÖDÜL KOYDUNUZ YILDIRAMADINIZ CEPHELİLERİ!
ÖLÜM KARARLARI ÇIKARDINIZ TESLİM OLMADILAR!
HİÇ BEKLEMEDİĞİNİZ YERDE VE ZAMANDA KABUSUNUZ OLDULAR!
GÖLGELERİNDEN BİLE KORKUYORSUNUZ!

yuruyus.biz@gmail.com

Küçükarmutlu’da Dilek
İçin Adalet Çadırında!

VATAN TOPRAKLARIMIZ ÜSTÜNDE DAHA FAZLA TEPİNMEYE,
“TERÖRE KARŞI ORTAK TAVIR” ADI ALTINDA
ÜLKEMİZİ VE TÜM ORTADOĞU’YU KAN GÖLÜNE ÇEVİRMEYE GELDİ!
YENİ KATLİAM FERMANLARI GETİRDİ.

KATLİAMCILIKLARINI VE BESLEYİP BÜYÜTTÜKLERİ
KANLI ÇETELERİYLE İŞBİRLİKÇİLİKLERİNİ GİZLEMEK İÇİN;
“DEAŞ, PKK, DHKP-C, NUSRA ARASINDA FARK YOK” BUYURDULAR!
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Okmeydanı’nda, Berkin
İçin Adalet Çadırında!

Adalet,
DİSK’in Önünde
Oya Baydak’ın İşi İçin
Direniş Çadırında!

Adalet,

Kınık’ta İşten Atılan
İmbat Maden İşçilerinin
Direniş Çadırında!

Ö ğretmenimiz
Soma'dan Ermenek'e Katledilen
İşçilerin Arkadaşları Direniyor...
Adalet için... Ekmek için...
Kanlarının, bir daha
kömür karasına bulanmaması için..
BİR KARANFİL DE SEN AL GEL
“yeraltında ezilenler
yeryüzüne seslenirler
madenler bizim derler
gerekirse ölüm derler
günü geldi grev derler
artık kaybedecek bir şey yok!”
al yüreğini,
öfkeni kuşan da gel,
İMBAT seni çağırıyor!
fabrikadan okullardan
nehir gibi coş da gel!
Tüm halkımızı,
çalışan bütün maden işçilerinin
direnişi olan İmbat Maden işçileriyle
dayanışmaya çağırıyoruz.
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-Bu savaşta kazanmak istiyoruz.
O zaman düşmanımızı tanıyacağız.
Düşmanımızı tanımak demek onun nerede ne
yapacağını bilmek demektir. Düzene egemen
olan onlar olsa dahi biz onların ördükleri
ağlardaki delikleri bulmalıyız ve o deliklerden
girerek onları vurmalıyız.
- Savaşın yasalarını unutmayacağız!
Savaşın en temel yasası ölmek ve öldürmektir.
Ama buraya gelene kadar hayatın içinde
karşımıza onlarca sorun çıkacaktır. Bunlara
teslim olmayacağız. Koşulları kendi lehimize
çevirebilecek gücü sürekli kendimizde
bulacağız.
- Ancak koşulları yenenler savaşabilir.
Onun için akıllı ve cüretli olmalıyız. Akıllı ve
cüretli olmadan bu savaşı kazanamayız... Akıllı
ve cüretli olmak doğru düşünme ile ideolojik
netliğin birleşmesinden ortaya çıkar. Onun için
bu iki silahımızı çok iyi birleştireceğiz.
Bugün, hedefi devrim olan bir iktidar
savaşının içindeyiz...

İçindekiler
4 İstiyoruz Yapacağız:
Dev-Genç’liler bu halkın en
onurlu, en soylu damarıdır!

Adalet Talebimizden
VAZGEÇMEYECEĞİZ!

7 Kararlılık ve irade savaşını
kazanan hep biz olduk,
yine kazanacağız!
9 Bedenlerimizi çiğnemeden
Küçükarmutlu’yu
teslim alamazsınız!
11 Biz Diyoruz ki:
Çadır direnişlerimiz,
direnme ısrarımızdır!
12 Davos’un amacı, emperyalizmin
krizini çözmektir!
13 İran uluslararası tekellerin
talanına açıldı!
15 Tekelci burjuvazi, düzenin
sahipleri Mustafa Koç’un
ölümüne üzüldüler...
Peki, kendine demokrat,
ilerici, yursever diyenler!
Siz niye üzüldünüz?
18 Devrimci İşçi Hareketi:
Eynez Tepesi’nin
bir sorusu var herkese...

20 Savaş ve Biz: Her yere, her şeye

39 Ülkemizde Gençlik:
Berkin’in karnesini
almaya gidiyoruz!
Direnen kazanır! İmbat günlüğü...

istihbarat gözüyle bakmalıyız!

21 Kamu Emekçileri Cephesi:

23
26

KESK, emekçilerin
mücadelesinde barikat
durumundadır!
Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
AKP, Kürdistan’ı tam olarak
teslim alma peşinde!
TAYAD’lı Ailelerden: Büyük
Direniş’te TAYAD’lılar!

28 10 Soruda: Eleştiri, özeleştiri
30 Gençlik Federasyonu’ndan:
Faşizm karşısında
susarak değil, direnerek
haklar kazanılır!
31 Liseliyiz Biz: Katliamlara karşı
Liseli Dev-Genç
saflarında örgütlenelim!
32 Röportaj: Aysel Doğan:
“O insan kimbilir Dilek’ten
sonra kimi öldürdü?”
34 Mahallelerde örgütlenmek tercih
değil, zorunluluktur!
38 Halk Meclisleri:
Bugünden yarını kurmaktır!

43
44 Sanatçıyız Biz: Faşistten aydın olmaz
45 Çekin kanlı ellerinizi vatanımızdan!
46 Hayatın Öğrettikleri:
47

“Sizin hiç yazınız kışınız yok mu?”
Siz galoş giymediniz,
biz size kefen giydireceğiz!
Berkin için adalet çadırı günlükleri!

48
50 Halkın Mühendis Mimarları:
Birlikte daha güçlüyüz!
TAYAD 30 yaşında!

51
52 Umudun sesi Yürüyüş Anadolu’nun
ve İstanbul’un her yerine ulaşıyor!
53 Sorunlar/Çözümler: Herkes değişir
dönüşür, yeter ki isteyelim!
53Avrupa’da Yürüyüş:
60 milyon insanı sürgüne
mahkum eden, emperyalizmdir!
54 Avrupa’daki Biz:
Enternasyonalist olmak!

56 Yitirdiklerimiz...
58 Kulağımıza Küpe Olsun...
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Dev-Genç’liler Bu Vatanın En Onurlu, En Soylu Damarıdır!

GENÇLİK MÜCADELESİ;
SADECE GENÇLİK SORUNLARINA HAPSEDİLEMEZ!

ÇÜNKÜ GENÇLİK;
HALKIN TÜM SORUNLARINA KARŞI DUYARLIDIR!

-İKİNCİ BÖLÜM-
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DEV-GENÇ’liler
ilk sözü alan
ilk taşı atan
ilk örgütlenmeyi yaratan olmalıdır.
DEV-GENÇ’in, DEV-GENÇ’li
olmanın misyonu budur.
Pratik en iyi öğretmendir.
Bilmiyorsak, deneyimimiz yoksa
öğrenebiliriz. Öğrenmenin önüne
kendimiz set çekmediğimiz sürece
hiçbir güç bizim öğrenmemizi engelleyemez. Biz öğrenmeden, kavramadan yeni insanlara kavratamayız,
anlatamayız. Cephelilerin araştırma,
öğrenme çabası, emeği bu yönlü gelişimi düşmanımızın korkusu haline
gelmiştir.
Biz onların korkusunu büyütelim.
Biz öğrenelim. Biz okuyalım. Biz
pratik içinde, gençlik kitlesinin içinde
olalım.
DEV-GENÇ’LİLER olarak kitleler için güven ve dayanışmanın;
sömürenler ve zorbalar için korku
olalım.

Sınır Koymayalım!
Dev-Genç’liler kendilerine ve
gençliğe sınır çizemezler, çizmemeli
ler.İnsanları değerlendirirken, karşımızdakinin kendine çizmediği sınırları
biz ona çizmemeliyiz.
Dev-Genç’liler yeni insanları değiştirecek, adım attıracak olan gençlik
kadroları, karşısındakinin sadece eksiklerini görüp “yapama- yacakları”
sınırını çekmemelidirler.
Hiç kimse kendi eksiklerini,
korkuları aşıp da devrimci mücade leye katılmamıştır. Herkes kendi eksikleriyle korkularıyla savaşarak
mücadele içine gelir ve bunları yine
mücadele içinde aşar.
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Biz devrimciyiz , her şeyin değişebileceğini biliyor ve değiştirmenin
mücadelesini veriyoruz. İnsanlarımızı
değiştirmeden devrim yapamayız.
Genel gençlik kitlesini, tek tek
insanlarımızı ve çalışma yöntemle rimizi kalıplarla değerlendiremeyiz,
değerlendirmemeliyiz.
Gençlik için apolitikleşmiş,
yozlaşmış diye genel değerlendirmeler
yapılır. Şu haliyle gençliği bu kalıbın
içine sıkıştırıp değiştirmek için bir
adım atmamak mı gerekir? “Zaten
apolitik zaten değişmiyor” mu diyeceğiz? Peki, aynı “apolitik, yozlaşmış”
gençliğin Haziran Ayaklanması günlerinde tarih yazdığını nasıl değerlendirecek, nereye koyacağız? Gençlik apolitikleştirme, yozlaştırma saldırısından etkilenmiştir...
Ancak gençlik kimi değerlerini
korumaktadır, sömürüye baskıya karşı
öfke beslemektedir. Dayı’nın dediği
gibi “Gençlik, burjuvazinin ahlaki
ve kültürel yozluğuna boğazına
kadar battığı noktada bile, temizliğin, saflığın, güzelliğin arayışı
içinde olmuştur”
Gençlik Toplumun En Politik
Kesimidir
Gençlik her zaman halkın sorunlara
duyarlıdır; her zaman yüreğinin bir
yerinde vatan ve halk sevgisinin büyeyeceği bir zemin var olmuştur. Bizim
gençliğimiz vatanına ve halkına tam
anlamıyla yabancılaşamaz. Her zaman
dayanışmaya ve güvenmeye dönük
bir yanı vardır. O bizim gençliğimizdir.
Anadolu halklarının evladıdır!
Aynı şekilde çalışma yöntem ve
araçlarımıza da sınırlar çizemeyiz.
Daha önce yapılan çalışmaların dışına
çıkmamak, bunlara kafa yormamak
doğru değildir. Sonuçta insanlarımızın özelliklerinde, durumlarında,
ülkenin koşullarında sürekli deği-

şimler oluyor. Bizler bunları görmek,
değerlendirmek durumundayız. Ka
lıplaşmış yöntemlerle, söylemlerle
çalışma yaptığımızda sonuç alamayız.
“Bu ülkede baskı, zulüm var” deyip sadece afişler, bildiriler, çağrılarla
kitle çalışması yapılamaz. Sonuç vermez. Mücadeleyi çok çeşitli alanlarda
ve her gün yenileyerek sürdürmek
zorundayız.
“Gençlik kafelerden çıkmıyor” deyip kafelerden uzak durmak doğru
değildir. Biz o kafelerdeki gençliğe
ulaşmalıyız. Aynı şekilde alternatifler
yaratalım. Bizim kültür merkezle
rimiz, çay ocaklarımız, park-bahçele
rimiz bizim kafelerimiz olsun ve bunu
yaygınlaştıralım. Kafelerden uzak durmak şu haliyle gençlikten uzak durmak,
gençliği düzene teslim etmektir.
Gençlik değişime en açık kesimdir.
Her devrimci nasıl değiştiyse bugünün
gençliği de değişebilir.
Köklü bir tarihe, geleneğe, dene
yime sahibiz. Tarihimizden öğrenecek, bugünün gerçekliklerini gözardı
etmeden, hedefimizin büyüklüğünü
unutmadan yarını örgütleyeceğiz. Yarını kazanmak için bugün gençliği
örgütlemek zorundayız. Dev-Genç
bir mücadele tarihidir.
Dev-Genç’liler hem gençliğin
örgütlenmesinde, hem devrim mücadelesinin gelişiminde belirleyicidirler.
Dev-Genç Bir Okuldur
Dev-Genç’liler Bu Vatanın En
Onurlu, En Soylu Damarıdır.
GENÇLİK MÜCADELESİ SADECE GENÇLİK SORUNLARINA HAPSEDİLEMEZ! ÇÜNKÜ
GENÇLİK HALKIN TÜM SORUNLARINA KARŞI DUYARLIDIR!
Dev-Genç’liler gençliğin tüm olumlu, değerli yanlarına sıkıca sarılıp

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

“Bu ülkede baskı, zulüm var” deyip
sadece afişler, bildiriler, çağrılarla kitle
çalışması yapılamaz. Sonuç vermez.
Mücadeleyi çok çeşitli alanlarda ve her
gün yenileyerek sürdürmek zorundayız.
“Gençlik kafelerden çıkmıyor” deyip
kafelerden uzak durmak doğru değildir.
Biz o kafelerdeki gençliğe ulaşmalıyız.
Aynı şekilde alternatifler yaratalım.
Bizim kültür merkezlerimiz, çay ocaklarımız, park-bahçelerimiz bizim
kafelerimiz
olsun
yaygınlaştıralım.

ve

bunu

onları büyütecek, geri yanlarını yok
edecek, savaşacak. Önce kendimizden
başlayıp eğitimi daimi kılmazsak yenilenemeyiz! Biz yeninin savaşındayız,
yeniyi temsil ediyoruz. Her konuda
yenilenmeyi süreklileştirmek zorunluluktur. Eğer gençliği örgütleyemiyor,
kadrolaşamıyorsak kendimizi değerlendirecek ve yenileneceğiz.
Gençlik örgütlenmeye en açık
kesimdir! Gençlik örgütlü değilse
sorun gençliğe gidilmemesidir.
“ ‘Yeni alışılmamış zorluklarla
dolu bir işe başladığımızda, birçok
kez baştan başlamayı bilmek zorunda
olduğumuz basit gerçeğini kavramalıyız: İşe başlandı, çıkmaz yola
girildi, baştan başla, sorunu daha
değişik ele al, kendini çok kez değiştir
ama tuttuğunu kopar diyordu’ Vladimir İlyiç.” (İşte Lenin/Nadejda
Krupskaya/ Syf: 271/ İnter Yay)

Neler Yapabi̇li̇r, Hangi̇
Araçlari Kullanabi̇li̇ri̇z?
Biliyoruz ki sadece afiş yaparak,
bildiri-dergi dağıtarak, ayda bir toplantı-kahvaltı düzenleyerek, yani yıllardır kullanılan klasik yöntemler örgütlenmek için yeterli olmuyor. Elbette
bu araçları, yöntemleri yok sayamayız,
çalışmaların bir parçasıdır. Sadece
bunlarla yetinmek devrim hedefimizle,
milyonlar olma iddiamızla bütünleşmiyor. Bu nedenle bildiğimiz yöntemleri, araçları geliştirmek, zenginleştirmek durumundayız.
Çalışmalarımız dar bir çerçeveye

ve belli kalıplara sıkıştırılmamalıdır.
“Okulda afiş yapar, masa açarız,
bir kaç eylem etkinlik yaparız,
bildiri dağıtırız, pankart asarız.”
denilmemelidir. Bunlar elbette
önemlidir. Ancak dağıttığımız bildirinin insanları nasıl etkilediğini,
gerçekten okuyanların kimler olduğunu, daha ilgiyle yaklaşanları
vs. gözlemlemez o çerçevede yeni
politikalar üretmezsek sadece bildiri
dağıtmış oluruz.

Devrimciler Yaratıcıdır
Yoksunluklar, ihtiyaçlar yaratıcılığı geliştirir. Biz tüm bilincimizle
“bu gençliği örgütleyeceğiz, nasıl?”
diye önce iddiamızı sürekli hatırlar,
sonra nasıl yapacağımızı düşünürsek
her şey bize araç olabilir.
Dev-Genç’lilerin öncelikle gündemi gençliğin sorunları olmalıdır.
Çalışmalar içerisinde gençliğin sorunlarının düzen sorunu, halkın her
kesimininin sorunundan bağımsız olmadığını anlatmalıyız.
Gündemimiz; birincisi gençliğin
kendi sorunları olmalıdır. Yani
akademik-demokratik çalışmayı
hayata geçirmeliyiz.
İkincisi; Halk Cephesi’nin gündemlerini gençliğe taşımalıyız. Cephenin genel politik gündemlerini
gençlik alanına yaratıcı bir biçimde
yansıtabilmeliyiz.
Gençliğe her alanda, ilgi duyduğu her konuda alternatif yaratabilmeliyiz.
Gençlik mücadelesi sadece gençlik sorunlarına hapsedilemez. Çünkü gençlik halkın tüm sorunlarına
karşı duyarlıdır.
Gençliğin yardımlaşma yönü hala
çok kuvvetlidir. Arkadaşlık bağları
önemlidir. Gençlik genel olarak paylaşımların samimi, dürüst bir temelden
uzaklaşmasından, insanlarımızın bencilleşmesinden şikayetçidir. DevGenç’liler olarak bu çerçevede çalışmalar yapabiliriz. Örneğin yardımlaşma, dayanışma örgütleyebiliriz.
Arkadaş çevremizi geliştirmek,
arkadaş ortamlarının niteliğini değiştirmek çalışmalarımızın bir yanını
oluşturabilir. Devrimcilerin herkesten
daha geniş bir çevresi olması gerekir.

Dev-Genç’liler okullarda hep aynı
insanlarla zaman geçirmek yerine
bu çevreyi genişletebilirler.
Gençlik söz-karar hakkının olduğu
kurumlar, birlikler, topluluklar olmasını ister. Düşüncelerinin alınmasını, alınan kararlarda söz sahibi olmasını önemser. Bu yönüyle gençliğin
sahipleneceği, kendine ait hissedeceği,
söz hakkının olduğunu bildiği kurumlar oluşturabiliriz. Öğrenci Meclisleri böyle oluşumlardır ve bunları
çalışma yaptığımız her yerde yaygınlaştırmalıyız.
Gençlik ülkemizde kültür sanat
dallarıyla en çok ilgili, ilişkili olan
kesimdir. Tiyatro, sinema, müzik,
şiir, resim gibi sosyal etkinliklere
halkın büyük kesimi düzenli gidemez,
ilgilenmez. Yoksulluk, imkansızlık
ve bu etkinliklerin genel olarak pahalı
oluşu halkın önünde engeldir. Buna
karşın en ilgili olan gençliktir.
Örneğin okullarda birçok genç
oluşturulan topluluklarla sanat çalışmalarına, faaliyetlere katılır. Buradan
hareketle bizim kültür sanat alanında
düzenli çalışmalar yapmamız örgütlenmemizde ciddi etkide bulunacaktır.
Hem kültüre sanata olması gereken
misyonu yüklemiş olacağız hem gençliğin sanatla ilgilenmesini yaygınlaştıracağız hem de sanatın değiştirici
gücü ile gençliğin değişiminde etkili
olacağız bu çalışmalar ile.

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016

Neler Yapabiliriz?
Her sanat alanına dair topluluklar
oluşturabiliriz. Tiyatro atölyeleri, şiirresim atölyeleri vs. Ancak bu atölyeler
sadece tiyatro oynanan, şiir okunan
atölyeler olmamalıdır. Bu atölyelerde
çalışmalar yapılmalı; okumalar, tartışmalar gerçekleştirilmelidir.
Hazır oyunlar oynamak yerine
hem oyun yazılmalı hem oynanmalı
yani bir üretim merkezi olmalıdır
atölyeler. Gelenlerin yaratıcılıkları
geliştirilmeli; insanlarımızın düşünmeleri, sorgulamaları, üretmeleri sağlanmalıdır.
Alanın sorunlarına vakfı olmalı
ve kolektivizmin gücünü yaşamda
pratikte göstermeliyiz. Sonrasında
okul okul, şenlik şenlik, mahalle mahalle gösterimler çalışmalar yapıla-
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bilir. Üretmenin çoşkusunu yaşatabilmek çok önemlidir.
Okullarda, mahallelerde film
gösterimleri yapılabilir.
Her gösterimin, her çalışmanın
bir komitesini oluşturmalı ve örgütlenmesine yeni insanların katılması
sağlanmalıdır. Her Dev-Genç kadrosu
yeni insanlara sorumluluklar vererek
onları her yeni adımda kadrolaştırmaya çalışmalıdır.

Sorunlara Somut Çözüm...

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016

Gençlik sorunlarının sadece konuşulup kalmamasını, pratikte çözümler üretilmesini, sonuç alan mücadele hattını önemser ve etkilenir.
Bu yönlü adımlar atabilmeliyiz. Başka
gençlik örgütlenmelerinin yaptığı “ilginç”, “apolitik”, mücadeleye hizmet
etmeyen eylemlerden gençliği kurtarmalıyız. Sorun çözümünün, alternatif yaratmanın bir oyun-eğlence
gibi görünmesini önlemeliyiz. Kimi
sol örgütler bugün böyle yapıyor ve
örgütsüz gençliğinde çarpık şekillenmesine neden oluyor.
Yemek fiyatlarına zam mı yapıldı?
Herkesten önce harekete geçip boykot, yürüyüş vs. örgütlemeye başlamalıyız. Ancak boykot ederken alternatifini ortaya koymamız gerekir.
Alternatif yemekler, alternatif kantinler örgütleyebiliriz.

Gençli̇kle Mahalle
Halkının Bağını
Kurmalıyız
Üniversiteli gençliğin özellikle
bizim mahallelerimizle bağı kurulabilmelidir. Gençliği mahallelerimize
getirebilmeliyiz.
Bugün mahallelerde yarattığımız
alternatiflerle sosyalizm anlayışımızı
göstermeye çalışıyoruz. Halk Bahçeleri,
spor merkezleri, halk okulları, uyuşturucuya karşı savaş merkezi vb.
Gençliği buralarda bir şekilde
üretime katmalıyız.
Sosyalist ülkelerde eğitim-üretim
bütünlüğü üzerine inşa edilmiştir
eğitim sistemi. Sosyalizmin ilkesi
teori ve pratiğin birliğidir; teorik bilgiyi pratiğe sokarak yeniden üretmek
ve böylece insanın gelişimindeki sınırsız ufku yakalamaktır. Sosyalizm
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öğrenci gençliğini pratikte-üretimde
test eder; eksiklerini görür ve bunları
tamamlar. Bunu bizde kendi mahallelerimizle, alternatiflerimizle gençliğin bağını kurarak sağlayabiliriz.
Üniversitelilerin kendi alanlarıyla ilgili, bilgilerini pratiğe dökme imkanlarını yaratabiliriz.
Okullarda, halk bahçelerinde, spor
merkezlerinde gençliğin yer almasını
sağlamak, sosyalizmin imkansız olmadığını görmesini sağlayacaktır.
Ayrıca mahalleyle içiçe olması, halktan kopmaması, düzenin yaratmak
istediği gençlik modelini de önler.
Halkla içiçe, halk için eğitim gören,
halkı için mücadele eden, yüreği
halk sevgisiyle dolu bir gençlik kuşağı
yaratmak ancak bizim mücadele anlayışımızla mümkün olacaktır.
Okullarda da sosyalizmi yaşamda
gösteren alternatifler yaratabiliriz elbette. Örneğin Küba’da oluşturulan
kır okullarında öğrenciler hem eğitim
görmüş, hem üretime katılmış, hem
de çalışmayı öğrenmiştir. Dünya devrimlerinin geçmiş deneylerinden de
yararlanabiliriz.

Her Şey Araç Olabi̇li̇r
Biz hedefimizi unutmadıkça her
şey bize araç olabilir. Geziler düzenleyebiliriz. Belki ilden ile gitme
olanağımız olmayabilir. Ama gençliğin halkı tanıması, sorunları görmesi, halkın sıkı sıkıya sarıldığı, yaşattığı değerlerini görmesi gençliğin
halka olan güvenini, sevgisini, inancını güçlendirecektir.
Ülkemizde gençliği, egemenler
henüz halktan tamamen koparmayı
başaramamışlardır.
Örneğin ülkemizde gençlik, genellikle kendi yaşadıkları bölgeleri bilirler. Egelinin Kürdistan’ı; Kürdistanlının Ege’yi görmesi halkı tanımak,
yeni bilgiler öğrenmek yanıyla etkilidir.
Tabi, bu gezilerin hedefi önemlidir.
Her gezide görülen, gezilen yerler
aynı zamanda iktidarın ekonomik,
sosyolojik, sosyal yada siyasi olarak
tahrip etmeye çalıştığı birer canlı
deney olabilir gençliğe.
İktidar İç Anadolu’da neden meraları yok etmeye çalışır. Ankaranın

yoksul konduları şu anda nerededir;
yerlerini neden yüksek binalar almıştır.
Karadeniz’in tütün üreticisi nereye
gitmiştir. Örnekler çoğaltılabilir. Ancak
her gezi birer soru; her soru halkımızın
ve vatanımızın geleceğine ilişkin birer
cevabı da içermelidir.
Bir başka ihtiyaç gençliğin kitap,
dergi, gazete okumasını sağlamaktır.
Bunun için önce kendimizden, derneklerimizden başlamalıyız. Bizim
derneğimize, topluluğumuza gelen
insan okuma isteği duymalı, okumadığı için bir mahcubiyet yaşamalıdır. Kütüphaneleri yaygınlaştırabiliriz ama önemli olan okumaya
teşviktir. Anlatacağız, sabırla, bıkmadan, göstereceğiz.
Tanıştığımız, ilişki kurduğumuz
insanlarımızı değiştirmek için eğitim
zorunludur. Kişi kişi eğitim çalışmaları, okumalar, tartışmalar dışında
her anı eğitime dönüştürmeliyiz.
Bunu yapabilmek için tek tek kişilere
göre bir hedefimiz, programımız olmalıdır. Aksi halde kadrolaşacak insanın gelişimini yavaşlatırız bu da
bize kaybettirir.
Kalinin’in dediği gibi “Sen işe
ruh katar, örgütünün ilk sıralara çıkabilmesi için her şeyi yapmaya çaba
gösterirsen, bunun için güçlerini ve
sıcak kanını harcarsan mutlaka karşılığında gençliğin sevgisini hak edersin. Böyle bir adamı sadece saymazlar, severler de. Bu ise sayılmaktan
daha önemli bir şeydir.” (Devrimci
Eğitim Devrimci Ahlak/ Kalinin syf:
238/ Ser yay.)
Tüm bu çalışmalarda belirleyici
olan Dev-Genç’lilerin sabırlı, inançlı,
kararlı çalışmalarıdır. Hiç kimse bir
günde değişmemiştir. Sabırla emek
vereceğiz. Büyük Direnişin şehitlerinden Serdar Demirel in söylediği
gibi “sabır da bir eylemdir”

Sonuç Olarak;
“Gençlik kime aitse gelecek
onundur.” Gençliği örgütlemek zorundayız ve bunu yapabiliriz.
Dev-Genç in 46 yıllık tarihi ve
bu tarihin birikimi var.
Bu büyük bir güç kaynağıdır.
Gençlik de gelecek de bizimdir;
DEV-GENÇ’indir.

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

Dilek'in
D ilek'in Katilinin Peşinde Olduğumuz İçin...
O Katilin Yakasına Yapışacağımızı Herkese İlan Ettiğimiz İçin...
AKP Faşizmi, Adalet Çadırını Bir İrade Savaşına Dönüştürdü...

KARARLILIK VE İRADE SAVAŞINI KAZANAN
HEP BİZ OLDUK YİNE KAZANACAĞIZ!
BİZ KAZANACAĞIZ!
+ Adalet çadırı bugünün
"adalet mücadelesi"nin
sembolüdür.
+ Çadır sadece Dilek'in
hesabı için değil, Ankara'da
parçalanarak ölen 103
insanımız için,
+ Kürdistan'da anasının
karnında kurşunlanan bebeklerimiz için,
+ Beyni asfalta akıtılan
Berkin için, Hasan Ferit içindir.
+ Çadır adalet isteyen
tüm halkımızın kırılmaya
çalışılan iradesidir.
Bunun için vazgeçmeyeceğiz!
+ AKP faşizmi adalet
çadırını bir irade savaşına
dönüştürdü..
+ İrade savaşının gereği
direnmektir.
+ İrade savaşı
meşruluğuna inançtır; kendi
ilkelerimizi ve kurallarımızı,
kendi kararlarımızı savunmak,
onlar için direnmektir.
+ İrade savaşı
ölebilmektir.

AKP nin katil polisi Armutlu'da
"Dilek Doğan Adalet Çadırı"na günlerdir saldırıyor.
Armutlu halkını temsilen karakola
giden heyeti, çadırı kaldırmazsanız
yıkarız; hem Temel Haklar Derneği'ni,
hem cemevini hem de Gençlik
Federasyonu'nu bombalarız diye tehdit
ettiler.
Çadıra TOMA'lar, akreplerle saldırıp gece yarısı hırsız gibi çadırın
eşyalarını ve malzemelerini çaldılar.
Armutlu sokaklarında halkın üzerine
ateş açtılar... Atılan gazlar, halkın üzerine yağdırılan kurşunlar... Faşist AKP
tüm gücüyle saldırıyor. Bütün saldırının hedefi tek bir çadırdır.
Elbette sorun birkaç metre branda
ve tahta değildir. Sorun, o çadırın
ifade ettikleridir. Çadır "adalet"in sembolüdür orada... Dilek Doğan'ın tüm
Türkiye ve dünya halklarının gözünün
önünde katledildiği gerçeğinin branda
ve tahtalarla anlatımıdır. Faşizmin
tüm karanlığıyla halkın üzerine çökmeye çalıştığı bir dönemde gerçekler
işte o çadırla haykırıyor: Dilek
Doğan'ın Katillerini Biliyoruz!

Dilek Doğan İçin
Adalet İstiyoruz!
Bunun için AKP faşizmi adalet
çadırını bir irade savaşına dönüştürdü.
Dilek'in katilinin peşinde olduğumuz
için... O katilin yakasına yapışacağımızı herkese ilan ettiğimiz için...
Katillerin evlerimizin içine kadar gelip
çocuklarımızı katletmelerine seyirci
kalmadığımız için...
Tüm ülkemiz halklarına, Dilek'in
katilinin yüzüne tükürme çağrısı yaptığımız için...
AKP "Yüksel Moğultay" gibi "ucube" bir katilinden dahi vazgeçmek iste-

miyor. Çünkü bir katilin cezalandırılması
demek başka katillerin de cezalandırılmaları demektir. Katiller, kendi kendilerine ceza veremezler. Düzen kendini
vareden; ayakları üzerinde durmasını
sağlayan sistemi yok etmez. Bu sınıf
mücadelesinin doğasına aykırıdır.
Savaşı, AKP ilan etmiştir; savaşı
oligarşi ilan etmiştir; savaşı, 300 yıl
önce haklarımızı gasp eden "Mösyö
Burjuvazi" ilan etmiştir.
Savaş ilanı kabulümüzdür. O halde irade savaşı devam edecektir.
Her savaşın mutlaka bir kazananı
ve bir de kaybedeni vardır. İradesi
güçlü olan, karşı tarafın iradesini
zayıflatan savaşı kazanır.
Bizim irademiz güçlüdür.
İrademizi oluşturan siyasal kararlığının kökeninde sağlam ideolojimiz,
kendine güvenimiz ve meşruluğumuza
duyduğumuz inanç vardır.
Bu irade Kızıldere'de doğmuştur.
Ölebilir ama teslim olmaz. Yenilebilir
ama uzlaşmaz.
Adalet çadırı bugünün "adalet
mücadelesi"nin sembolüdür. Çadır
sadece Dilek'in hesabı için değil,
Ankara'da parçalanarak ölen103 insanımız için, Kürdistan'da anasının karnında kurşunlanan bebeklerimiz için,
beyinleri asfalta akıtılan Berkin için,
Hasan Ferit içindir. Çadır, adalet isteyen tüm halkımızın kırılmaya çalışılan
iradesidir.
Bunun için vazgeçmeyeceğiz.

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016

İrademiz, İnancımızdır,
İddiamızdır!
Hiçbir irade devrimci iradeden
üstün değildir.
Sabır, ısrar, kararlılık, fedakarlık
ve bedel ödemeyi gerektirir. Tam 7
yıl (25 mevsim) yani tam 2280 gün
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süren Büyük Direniş de çok büyük
irade savaşıydı... Bu savaşta düzenin
kullanmadığı güç, kullanmadığı yöntem kalmamıştır. Ve bu noktada da
irade çatışmalarının en görkemli
örneklerinden biri ortaya çıkmıştır.
Düşman ölüm orucunda kimsenin
ölmesine izin vermeme adına, zorla
müdahale işkencesine başvurmuş,
bunun karşısında ise savaşçılar, her
şeye ve herkese rağmen ölebilmek
için yöntemler geliştirmişler, olağanüstü bir irade sergilemişlerdir.
Görüldüğü gibi bazen de irade
savaşı ölebilmektir.
16 Eylül 2003'te TAYAD'lılar,
Abdi İpekçi Parkı'nda bir oturma
eylemine başladılar. Polis saldırdı,
Abdi İpekçi'deki oturma eylemi bir
irade savaşına dönüştü. Ve kısa süreli
bir eylem olarak başlayan bu direniş,
2007 yılında direnişin zaferine kadar
devam etti. Abdi İpekçi Direnişi 3
yıl, yani tam 1230 gün sürdü. Abdi
İpekçi, direniş içinde bir direniş oldu.
İRADE SAVAŞININ GEREĞİ,
DİRENMEKTİR. DİRENMEK
ÜRETİR, BÜYÜTÜR, KENDİ
İÇİNDE YENİ GELENEKLER
YARATIR.
Taksim Meydanı üzerinde süren
irade savaşına bakalım. Taksim'deki
ısrarımızı anlamayanlar, Taksim'in
sınıflar mücadelesindeki önemini de
anlayamamışlardı. Yaşanan burjuvazi
ile proletarya arasındaki irade savaşıydı. Görev, burjuvaziye geri adım
attırmak ve gasp ettiği işçi sınıfına
ait mevziyi tekrar kazanmaktı. Ve
hakların dövüşe dövüşe kazanılabileceği gerçeğini herkes görmüştür.
İRADE SAVAŞI MEŞRULUĞUNA İNANÇTIR; KENDİ İLKELERİMİZİ VE KURALLARIMIZI, KENDİ KARARLARIMIZI
SAVUNMAK, ONLAR İÇİN
DİRENMEKTİR.
Moral üstünlük her zaman bizimdir Haklılık bilincimizin bizim için
yarattığı en önemli sonuç moral
üstünlüğümüzdür. Haklılık bilinci
taşıyanlar uzun ve zorlu mücadeleler
sonucunda mutlaka kazanacaklarını
bilirler. Bu inanç, moral üstünlük
sağlar. Biz bu üstünlüğümüzün bilincindeyiz. "Haklıyız Kazanacağız"
sloganı bu üstünlüğün belki de en

somut ve en halklaşmış halidir.
En büyük darbeleri yediğimiz
dönemler aslında en çok umut olduğumuz dönemlerdir. Bu çelişki değildir. Yaşanan ateş altında yürüyen bir
ordunun disiplinini bozmadan görevlerini unutmamasıdır. Kayıplara, tutsaklıklara rağmen halkın daha büyük
güven duymaya başlamasının ardında
yatan budur. Düşmanın "bitirdik,
yokettik" propagandaları devrimci
hareketin moral üstünlüğü karşısında
her zaman etkisizleşmiştir.
Clausewitz "en şiddetli ateş altında
alışık olduğu düzeni koruyan, hiçbir
zaman yersiz korkulara, kuruntulara
kapılmayan, gerçek tehlikelere de
göğüs germesini bilen, zaferlerinden
gurur duyan, yenilginin umut kırıcı
etkileri altında bile disiplinini, komutanlarına saygı ve güvenini kaybetmeyen... bütün görevlerini, bütün
erdemlerini bir an için olsun aklından
çıkarmayan bir ordu. İşte böyle bir
ordu gerçekten savaş ruhunu içine
sindirmiş bir ordudur" diyor. Biz
kuşatmalarda savaşı sürdürme güvenine sahibiz. Tarihimizi inşa eden
temel taşlar zaten ateş altında disiplinini
ve düzenini bozmamak üzerine kurulmuştur. Cepheliler kuşatmalarda savaşı
sürdürme güveniyle şekillenmişlerdir.
Peki ya düşmanımız?
Dilek Doğan'ın katilleri; ana karnındaki bebeğe kurşun sıkanlar;
Berkin'in beynine giren gaz kapsülünü
ateşleyen eller; Hasan Ferit'i katledip
sonra da delilleri karartmak için gömleğini kaybedenler; bir ordu misali
gelip tek bir kadına, Günay'a 15 kurşun sıkanlar... Ya onları şekillendiren
hangi değerlerdir? Katillerin asla
"moral üstünlükleri" olamaz.
Katliamın, haksızlığın, katilliğin,
işkencenin haklılığı olamayacağı için
moral değerleri de olamaz.
Çürümenin haklılığı olamaz. Çürüyen
güçlü olamaz.
Bizim derneklerimiz, mahallelerimiz, tek tek insanlarımızı kuşatmalarda koruyan en önemli güç moral
değerleri olmuştur.
Coşku... Dayanışma... Disiplin...
Dayanıklılık... İrade... Özgüven...
Sahiplenmek... Kararlılığın gücü...
Başarma iddiası... Cepheli bunlara

sahip olduğu sürece güçlüdür.
Kuşatmalardaki Cepheli tavrı
moral bir güçtür. Eylem anlayışımız
moral bir güçtür. Adalet anlayışımız
ve pratiğimiz moral bir güçtür.

Moral Üstünlüğümüz
Adalet Mücadelemizde
Büyüyor
İstiyoruz... Hem de çok istiyoruz
Dilek'in katilllerinden hesap sormayı...
Tıpkı Berkin'in, Hasan Ferit'in,
Günay'ın katillerinden hesap sormak
istediğimiz gibi...
Adalet tutkumuz büyüyor. Çünkü
halk ve vatan sevgimiz bize halkımızın adalete ne kadar susadığını
gösteriyor.
Adalet özlemimiz büyüyor. Çünkü
bu mücadeleye sevgimiz, düşmana
kinimizle olduğu kadar emeğimizle
de bağlıyız. Adalet mücadelesini ülkemiz topraklarında biz büyütüyoruz.
Her kampanya, her çadır, her bir bildiri,
her bir duvar yazısı vb. mücadelemizi
ve emeğimizi büyütüğü kadar hesap
sorma isteğimizi de büyütüyor.
"Her Cephelinin yüreği adalet
özlemiyle şekillenmiştir"
Bu soyut bir söz değildir.
Anlatılmak istenen kültürel ve tarihsel
birikimin yarattığı insan tipidir.
Cephelilerin idelojik şekillenmesinin
yarattığı bir sonuçtur.
Biz Cepheliler adalet özlemini
yüzyıllardır yüreğinde ve beyninde
taşımış bir halkın çocukları; bu özleme ideolojik bir şekil vermiş; emeğini
katmış bir halk hareketiyiz.
Bunun için değerlerimiz ve gücümüz büyüktür.
Düşmanlarımız ise bizimle girecekleri her tür irade savaşında bunun
için yenilmeye mahkumdur.
Faşist AKP'nin polisi çadırlarımıza
saldırabilir; bizleri gözaltına alıp,
işkenceden geçirebilir. Tutuklayabilir,
kurşunlayabilir. Ama asla boyun
eğdiremez.
Asla bizi meşru haklarımızı talep
etmekten vazgeçiremez. Asla adalet
mücadelemizi durduramaz. Tarihin
akışı bizimledir. Halkımızın özlemleri,
talepleri bizimledir.

Bu savaşı da kazanacağız.
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Bedenlerimizi Çiğnemeden
Küçükarmutlu’yu
Teslim Alamazsınız
Küçükarmutlu’da Dilek Doğan
çadır direnişi için yaklaşık bir aydır
(3 Ocak 2016 Pazar) süren bir irade
savaşı var.
Yaşanan bu irade savaşının içinden
bir Cepheli yaşanan irade savaşından
bir kesit anlatıyor:
Çadır direnişi nasıl başladı ve yaşananlara kısaca değinmek istiyorum.
Dört gündür çadırı kurmak için
irade savaşı sürüyor. Faşist AKP polisinin alçakça saldırılarını halkımıza
anlatıyoruz.
3 Ocak Pazar günü Dilek Doğan
için Direniş Parkı ve Fidanlığı’nın
açılışı vardı bu saatlerde sivil ekipler
vinçle çadırın bulunduğu meydandaki
mobeseden görüntüleri almaya gelmişlerdi.
Cephe milisleri mobese görüntülerini polislerin almasına izin vermedi.
Vinçin anahtarına el koyarak mobeseyi alıp parçaladılar. Vinçin
anahtarı Cephelilerde olduğu için
polisler vinçi de alamadılar. Polisler
geri çekilmek zorunda kaldı. Karakola
doğru giderken bu sefer çadıra saldırı
başladı. TOMA’dan tazyikli su sıkmaya ve tomanın ön demirleri ile
çadırı yıkmaya çalıştılar. Yaklaşık
25 dakika boyunca yıkmaya çalıştı.
çadırın içinde sloganlarla direniş sürüyordu. Çadırın üzerlerine yıkılma
ihtimaline karşı, açlık grevcileri çadırdan çıkardık.
Bu arada Dilek için Direniş
Parkı ve Fidanlığı’nın açılışı yapıldı.
Oradan da topluca çadır direnişine
gelindi. Polis cemevine de saldırmaya
başladı. Camları kırdı içeri tazyikli
su sıktı. Bu saatten sonra en az 20
kez yıkılmıştır çadır. Her yıkıldığında
çadır yeniden yeniden kuruldu. artık
İrade savaşı başlamıştı.

Aynı akşam 30 kişiyle birlikte armutludaki tüm kapıları
çalarak desteğe çağırdık. İhtiyaçlarımızı istedik. halkımız evlerinden yemek ve giysiler getirdiler.
Pazartesi sabahı da tekrar kapıları
çalarak çağrı yaptık. Kahveler dolaşıldı. Çatışma hazırlıkları da yapıldı.
Çadır kuruldu. Tekrar yıkıldı.
İki otobüs ile yolları trafiğe kapattık. karakolun önüne kamyonu
koyarak yollarını kapattık. Yaklaşık
iki saat boyunca polisler gelemedi.
Barikatı aşamamanın hazımsızlığı
ile saldırıyorlardı. Sonra kamyonu
yolun kenarına doğru devirerek geçebildiler. Ama önlerinde barikat olarak koyduğumuz otobüsler vardı
buradan geçemediler.
Otobüsün direksiyon ve motor
kısmını sökmek için üç saat uğraştılar
ancak bu şekilde geçebildiler. Bunlarla
uğraşmaları bize uzun zaman kazandırdı. Kitlelere moral oldu. Akşamına
direniş ateşi yakıp nöbet tuttuk.
Üçüncü gününe de çadır kurma
saati belirledik. Şehit ve tutsak ailelerimize çağrı yaptık. Karakola gidecek
olan heyet belirlendi. 8 kadından oluşan heyet oluşturuldu. Karakola gittiler.
Heyet karakoldaki polislere: "Mahallemize çocuklarımıza saldırıyorsunuz hem dileği katlettiniz hem saldırıyorsunuz defolun gidin" dedi.
Akşam saat 20'de Dilek Doğan’ın
evinde toplanarak çadıra doğru meşaleli yürüyüş başladı. Hep birlikte
çadır kuruldu. Aileler de oradaydı.
İki saat boyunca birlikteydik. sonra
aileler gitti. Yemek için cemevine
gittik. Çadırı kurup yemek için cemevine geçtiğimizde doğal olarak ortalıkta kimseyi göremeyen polis şaşkınlık panik içinde tüm ara sokaklarda
bizi aradı. Bunlar çadırı kurup nereye
kayboldular ne yapmayı planlıyorlar
diye düşünmüşlerdir. Daha sonra
cemevinin etrafını kuşatıp içeri

gaz atmaya başladılar.
Bizi cemevine sıkıştırmak istediler.
Çıkmamızı engelliyorlardı. 6 akrep
ve TOMA vardı. İnip gözaltı yapmaya çalışıyorlardı. Biz sloganlarla
direndik. Halkımızdan Bekir amca
bedenini siper edip;
"Siz katilsiniz burası cemevi ibadethane, buraya barikat kuramazsınız
halkın kullandığı yerdir burası.."
diye bağırdı ve polis geri çekildi.
Devrimcileri halktan tecrit etmeye
çalışan AKP’nin katil polisleri halktan
tek bir insanımızı bile karşısında görünce geri adım atıyor. halkımıza bu
örneği anlatacğız. Halkımız gelin
görün sizin tek bir çığlığınız tek bir
çağırınız polise nasıl geri adım attırıyor.
Sonra Pirsultan Abal Derneği
Şube başkanları geldi 20 kişi. Bunlardan yine heyet olarak belirlenen
8 kişi karakola giderek görüşmek istedi. Polis kabul etmedi. Ertesi gün
de Pirsultan Abal’dan 6 kişi bir
günlük açlık grevine başladılar. Çadırı
da onlar kurdu.
Bir buçuk saat sonra saldırı oldu..
Tekrar halkımıza çağrı yaptık. Sobamızı kurup bekledik.
Nergiz ana ve Songül teyzemizin
üzerine tazyikli su sıktılar. Mahallenin
bütün sokaklarına barikatlar kuruldu,
halka çağrılar yapıldı.
7 gün boyunca bu şekilde direniş
devam etmiş oldu.
Polisin saldırıları aralıksız sürdü.
Biz de bu saldırılara karşı bir program
çıkarttık.
Direnişin uzun süre sürdürülmesi
için;
- Komitelerin kurulması olmazsa
olmazdı. Yaptığımız toplantıda şu
komitelerin kurulmasına karar verdik.
- Kitle çalışması komitesi ve ajitasyon ve propaganda komitesi.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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- Basın komitesi,
- Ajitasyon ve propaganda komitesi.
- Çatışma ve direniş komitesi...
Kitle çalışması komitesi her gün
kapı kapı gezerek aileleri halkımızı
direnişe çağırıp direniş çadırının sahiplenmesini isteyecek.
Ve mahalle halkından 10 kişinin
yeraldığı bir heyet oluşturuldu.
Öncelikle pazar gününe herkesi
toplantıya çağıralım halk toplantısı
yapılması kararı alındı.
Basın komitesi de kaymakamlığa
ve basına gidecek heyetler oluşturarak
buralara gidişi örgütleyecek ve direnişin günlük haberlerini yapacak.
“Çatışacğız halkı katacağız” demek tek başına yeterli olmuyor; ilk
günden bıraktığım eksiklikler bunlardı. Adım adım somutlamamıştık
yapılacakları.
Tam bir hafta sonra 10 Ocak pazar
günü halkımızla bir toplantı yapıldı.
Bunun için kitle çalışması komitesi kapı kapı gezerek ve sesli
çağrılarla halkı toplantıya çağırdı.
Yapılan toplantıya 300 kişi katıldı.
Mahallemize yönelik saldırı var ne
yapacağız konusu konuşuldu. Karar
vermeliyiz; Direnecek miyiz çekip
gidecek miyiz denildi.
Burada kalcak olanlar direnecek,
başka alternatifi başka bir yerde evi
olan varsa gidebilir bunu burada söyleyin denildi.
Ne yapalım diye halka sorduk.
Topluca çadırı kuralım diyen oldu,
kaymakama gidelim diyen oldu, işe
okula gidemiyoruz bunları anlatalım

diyen oldu. Direnişe katılmayanlar
var onları eleştirelim diyen oldu.

Sonuç Olarak;
Biz buradan topluca yürüyerek
gidelim çadırı kuralım dedik. Fakat
halkımızdan karakola yürüyelim kararı çıktı. Oradan da çadırı kurmaya
gideriz dendi. Tamam ama 300 kişi
karakola giremeyiz görüşme için heyet oluşturalım dedik.
Hep birlikte karakola gidildi sloganlarla karakolun kapısının önünde
300 kişiyle yürüdük. işte halkın gücü
işte halklaşmanın halkı savaştırmanın
somut örneği. Sloganlarla beklerken
heyet görüşmeye girdi.

Dilek Doğan Direniş
Çadırı’na Saldırılar
AKP’nin Emniyet
Genel Müdürlüğü’nde
Planlanıyor...
Küçükarmutlu polis karakolundan,
“biz bir şey yapamayız emniyet müdürüyle görüşmeniz lazım” diyor.
Heyet “biz buradan gitmeyeceğiz
müdürünüz gelsin” diyor. Müdür çağırılmış. Bu sırada heyet, “Dilek
bizim kızımız canımız siz canımızı
yaktınız çadır bizim çadırımız biz istiyoruz orada kalacak” diyor.
Polis de “iki aydır izin verdik
yeter artık kaldırın cemevinde kurun
yolu işgal ediyorsunuz” diyerek çadırın kaldırılmasını söylüyor.
Heyet ise, “siz burayı işgal ediyorsunuz polis araçlarınız kaldırımı
işgal ediyor” cevabını veriyor.

Siz Galoş Giymediniz
Biz Size
Kefen Giydireceğiz!
Ankara Halk Cephesi 22 Ocak’ta bir açıklama yayınlayarak, Armutlu’daki Adalet Çadırına günlerdir yapılan saldırıların hesabının sorulacağını belirtti. Açıklamada: “Dilek Doğan’ı galoş giy dediği için katleden
AKP’nin katil polisi Küçük Armutlu’da “Dilek Doğan
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Polis “tamam bugün kalsın ama
yarın kaldırın yoksa yıkarız demiş.
heyet biz de yarın tekrar geliriz” diyor..
Karakoldan topluca çıkılıp bu
sefer çadıra doğru sloganlarla gidildi.
Polis müdürü bekleyin diyor. Halkımız ise müdür gelsin,o bizi görsün,
çadırımızı kuracağız diyor ve büyük
bir coşku ile çadır kurulmaya başlandı. Bir kişi tahta taşıyor, bir kişi
çivi veriyor. Marşlar ve sloganlar
eşliğinde hızla çadır kuruluyor.
11 Ocak pazartesi; dün akşam direnişle 300 kişiyle yeniden halkımızla
birlikte kurduğumuz çadırımız halkımızın nöbeti ile birlikte duruyor.
Halkımız kurduğu çadırı sahipleniyor.
Sabahın erken saatinden insanlar
gelip kontrol ediyor ihtiyaçlarımızı
soruyorlardı.
Emniyet müdürü aynı gün arayıp
“çadırı bugün kendiniz kaldırmazsanız gençlik federasyonu derneğini
de yıkarız” diyor...
Düşman o kadar aciz, korkak ve
çaresiz. Kendi içinde oturup kara
kara düşünüyorlar çadırı nasıl kaldırırız diye. Bizim için önemli ve
hassas olan gençlik derneğimizi düşünmüşler akıllılar(!) Gençlik Derneğini yıkmak ile tehdit ediyorlar.
Değil Gençlik Derneği ile tehdit
etmek, tüm Armutlu’yu yıkacağız
deseniz de bedenlerimizi çiğnemeden
direnişi kıramazsınız. Halkı teslim
alamazsınız. Tuğla tuğla yeniden öreriz, şehtlerimizin onca emeği var
onca bedel ödediğimiz mahallelerimizi yağmacılara, talancılara, hırsızlara, arsızlara vermeyeceğiz.

İçin Adalet Çadırı’na” günlerdir saldırıyor. Halkın
kurduğu çadıra bile dayanamayan katil polis her kurulan
çadıra gaz bombaları ve gerçek silahlarla saldırıyor.
Elbette saldırdığı tek çadır değil Armutlu’da bulunan
örgütlülüğe halkın Dilek’i sahiplenmesine saldırıyor.
Bizler Anadolu’nun dört bir yanında saldırılara karşı
direniyoruz. Dilek için, Berkin için, Kürdistan için…
Faşist AKP ve onun polisi bizlere saldırabilir, gözaltına
alabilir ama adalet mücadelemizden asla vazgeçiremez.
Adaletsizliğe karşı savaşmak ve adalet sağlamak için
Anadolu’nun dört bir yanında örgütleneceğiz halkımızla
birlikte örgütlülüğümüzü büyüteceğiz!” denildi.

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

+ Biz diyoruz ki;
Ç A D I R D İ R EEN
N İ ŞL
Rİİ M İ ZZ,,
Ş L EER
DİR
EN
RII M I ZZD
D I R!
RE
N M E I SR A
AR
Dilek Doğan Adalet Çadırı, HHB'nin Berkin İçin Adalet Çadırı, İmbat
İşçilerinin Direniş Çadırı, Oya Baydak'ın Direnişi...



Biz diyoruz ki; çadırda olmak, çadır direnişi yapmak... sadece
oturup beklenilen bir eylem değildir. Çadırlar aynı zamanda bizim
halkla kurduğumuz köprülerdir.



Biz diyoruz ki; çadırlarımız örgütleyecidir. Her defasında halkla
sıkı bağlar kurar...

 Biz diyoruz ki; çadır deneyimlerimiz vardır... Her biri bize deneyim

ve zenginlik katar. Gençliğin parasız eğitim çadırları, işçi-memur direniş
çadırları, yozlaşmaya karşı çadırlar; 1230 gün süren Abdi İpekçi Direniş
Çadırı... vb. Her biri bizimdir; bizim tarzımızdır. Her biri halkla kurduğumuz köprülerdir.



Biz diyoruz ki; çadır eylemi protesto hakkıyla sınırlı kalmadan
bir sokağı, bir mahalleyi işgal etmektir bir bakıma. Dosta ve düşmana
"bizi dinleyin" ısrarıdır.



Biz diyoruz ki;tekelci medyanın beş on saniyelik görüntülerine
mahkum olmadığımızın, beş yada on dakikalık basın açıklamalarıyla
kendimizi sınırlamadığımızın ilanıdır çadırlarımız.

 Biz diyoruz ki; çadırlarımız, propaganda mevzilerimizdir.
 Biz diyoruz ki; vatan topraklarımızın her bir metrekaresinin

bizim olduğunun kanıtıdır. Düşmanla aramızdaki irade savaşıdır kimi
zaman... Direnerek kazanmanın adıdır.



Biz diyoruz ki; çadır direnişlerimiz bir taarruz, bir iddiadır...
Asla beklemek değildir. Militan bir tarzdır.



Biz diyoruz ki; çadır direnişlerimiz, adaletsizliğin dayatıldığı bir
düzende başkaldırıdır; haklı ve meşrudur. Adaletsizliğe teslim olmamak
için direnmek ve savaşmaktır.

 Biz diyoruz ki; çadır direnişlerimiz, adalet için mücadele etmek ve

dayanışmayı büyütmektir.

 Biz diyoruz ki; çadır direnişlerimiz, hiçbir statükoya hapsolmaya-

cağımızın, teslim olmayacağımızın sembolleridir.

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ
Davos’un Tek Amacı; Emperyalist Sistemin Krizine Çözüm Aramaktır

46 Kez Değil 146 Kez Toplansanız da
Çürüyen Sisteminize Çare Bulamayacaksınız!
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Her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında toplanan emperyalizmin
temsilcileri bu yıl 20-23 Ocak’ta
Dünya Ekonomik Forumu adı altında,
46. kez bir araya geldiler. Bu yıl
'Dördüncü Sanayi Devrimini Anlamak' başlığı adı altında konuşacaklarını ilan ettiler. Dördüncü Sanayi
devrimi derken, robot teknolojisindeki
inovasyon, sürücüsüz araçlar ve 3
boyutlu yazıcıları, yapay zeka, biyoteknoloji kastediyorlar.
4 gün boyunca katılımcılarla teknolojinin hayatımızı nasıl yönlendirdiğini konuşacak, Ortadoğunun
ve Avrupa'nın ekonomik öncelikleri
nelerdir sorularına cevap arayacaklarmış... Teknolojik gelişmelerin,
emek verimliği üzerindeki etkileri
konusunda kafa yoracaklarmış. Bununla birlikte mülteci krizi, iklim
değişikliği ve faiz artırımlarının başlamış olması gündemdeki diğer konular arasındaydı.
Bunlar basına açıklanan gündemler.
Fakat toplantı boyunca gizliliği farklı
boyutlarda olan çok sayıda toplantı da
düzenleniyor. Bu yıl 300'ün üzerinde
toplantı gerçekleşmiş. TV kanallarına
açık olan ve oraya gidenlerin katılabileceği toplantılardan, elinde sadece
özel beyaz davetiyelerden bulunanların
(ya konferansa katılım bedeli ödeyen
ya da davet edilen konuklar) girebildiği
toplantılara ve hatta ne zaman ve
nerede toplandığı bile bilinmeyen gizli
oturumlara kadar pek çok görüşme
yapılıyor.
Emek gücünün ucuz olduğu Hindistan ve emperyalist pazara kapısını
yeni açan İran, en çok ilgi gören ülkeler arasındaydı. İran'ı nasıl sömürgeleştireceğiz yarışına girmişler emperyalistler.
Davos'a katılımcı olarak 2 bin
500'ün üzerinde kişi gitmiş. Katılanların 1000'den fazlası emperyalist şirketlerin üst düzey yöneticileri. 40'ın

üzerinde devlet başkanı. Türkiye'yi
pazarlama görevini Başbakan Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek yaptı.
Davutoğlu da ülkemizi pazarlamak için az uğraşmadığını yaptığı açıklamalarda anlattı.
Açıklamasında "Finans sektörünün dünyadaki en büyük payına
sahip IBC gibi şirketlerin yanında
Mitsubishi gibi Türkiye’de yatırım yapan, dünyanın sanayi alanındaki dev
şirketleriyle ve Türkiye’ye özel ilgi
gösteren uluslararası yatırımcılarla
dün ve bugün çok sayıda görüşme
gerçekleştirdik. Şundan büyük bir
memnuniyet duyuyorum, bütün bu yatırımcıların Türkiye’ye yönelik büyük
bir yatırım şevki var. Özellikle son
dönem ilan ettiğimiz sektörel dönüşüm
programlarından ve yapısal reformlardan büyük memnuniyet ifade ediyorlar ve 1 Kasım seçimlerinden sonra
Türkiye’yi tekrar yatırım limanı olarak
gördüklerini bir kez daha ifade ediyorlar." dedi.
Ayrıca Davutoğlu, bütün arkadaşlarıyla uluslararası piyasaları tekrar
tekrar dolaşarak Türkiye'ye olan güveni pekiştirmek ve bu yatırımcıların
peşinde koşmak durumunda olduklarını anlatmış.

Toplantıların Amacı:
Davos'ta yapılan toplantıların tek
amacı emperyalist sistemin tıkanan
noktalarına çözüm bulmak.
Yeni üretilen robotlar ile 5 yıl
içinde yaklaşık 5 milyon işin yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemektedirler. Bu durum
işsizliği artıracaktır. İşsizlik bir yandan
sistemin krizini öte yandan da sehitlerhalkın öfkesini büyütecek. Bugün sermayenin büyüme hızının küçülmesi, ticaretin daralması gibi konular krizi büyütmektedir zaten. Üretim oranı ise her geçen gün azal-

maktadır.
Emperyalistlerin buna buldukları
çözüm, teknoloji ve bilginin fiyatını
artırmak. Böylece yeni sömürge ülkelerin maliyetlerini artırmak ve sömürüyü sürekli kılmaktır. Tehlikede gördükleri risk, paradan para kazanma
yollarının tıkanmasıdır. Bunu aşmanın
yolu “bilginin maliyetini” artırmak.

İleri Teknoloji Akıllı
Silahları, Gelişmiş
Robotları, Askeri
İmkanlarına Rağmen
Korkuları Bitmiyor
Davos'ta bu sene 5 bin askeri
personel görevlendirildi. 46 kilometrelik hava sahası da, uçuş yasak
bölge ilan edildi. Askerlerin komutanı
olan Tümgeneral Jean-Marc Halter,
havadan ve karadan tüm önlemlerin
alındığını, güvenlik güçlerinin biyolojik ve kimyasal silahlara karşı hazırlıklı olduğunu açıkladı. Katılımcı
sayısı 2500 iken koruma sayısı bunların iki katı.
Emperyalist sistem her yeni gelişmede başka krizler yaşıyor ve bu
krizi aşmak için çözümler bulmaya
çalışıyor. Emek sömürüsü ve katliamlar dışında üretecekleri çözümleri
yoktur. Her çözüm suç ve vahşet
üretecektir. Bu nedenle korkuyorlar.
Korkuyorlar çünkü sistemi sürdürebilmekte giderek zorlanıyorlar.
Korkuyorlar, bilimsel gerçek emperyalizmin yıkılacağını ilan ediyor. Yıkılacaklar. Kazanan dünya halkları
olacak.

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

Kaldırılan Ambargo Değil Uluslararası Tekellerin Önündeki Engellerdir

İRAN ULUSLARARASI TEKELLERİN TALANINA AÇILDI

Emperyalizmin İran'a yönelik 37
yıldır uyguladığı ambargonun geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı basına
yansıdı. Ambargonun kaldırılması
ilk olarak geçtiğimiz yılın temmuz
ayında Viyana'da, başını ABD'nin
çektiği Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi'nin 5 daimi üyesi ülke ile
İran arasında yapılan, İran'ın nükleer
enerji çalışmaları ile ilgili anlaşma
ile gündeme geldi.
Daha ambargonun kaldırılması
gündeme gelir gelmez emperyalist
tekellerin de ağzının suyu akmaya
başladı. Ambargonun kaldırılacağı
haberleriyle birlikte yerli ve yabancı
birçok basın kuruluşunda bir biri ardına İran'a hangi emperyalist ülkelerin
ve tekellerin, hangi alanlarda, ne
kadar yatırım yapacağı haberleri yer
almaya başladı.
Ülkemizdeki basın da, ambargo
kalktı iş dünyası harekete geçti başlıklarıyla; ambargonun kalkmasıyla
"yerli yatırımcıların" da İran'a akın
edeceği, hatta ambargonun kalkmasından en çok Türk yatırımcıların
yararlanacağı, bu durumun en çok
Türkiye ekonomisi açısından olumlu
bir etkisi olacağını yazdı. "Dünyaca
ünlü" yerli markaların patronlarının
sevinç çığlıklarını sütunlarına taşıdı.
Habertürk gazetesinde, Viyana'da
varılan anlaşma sonrası yer alan bir
haberde Türkiye'deki bazı ünlü markaların İran'da mağazalar açmaya
hazırlandıkları belirtiliyordu. "İran’a
uygulanan ambargoları kaldıracak

anlaşmayla Türkiye’de birçok sektör
gözünü bu ülkeye
dikti. Anlaşma, Türk
perakendecilerini
harekete geçirdi.
Kendilerini ‘yeni
döneme hazırlamak’
için 1-4 Eylül tarihleri arasında 30’a
yakın marka ile
İran’a çıkarma yapacaklarını açıklayan Birleşmiş Markalar
Derneği
(BMD) Başkanı Sami Kariyo, 20
Türk markasının 3 yılda İran’da 500
mağaza açacağını ifade etti." (Habertürk, 16 Temmuz 2015)
Geçtiğimiz günlerde ambargonun
resmi olarak da kalkmasıyla ilk somut
adımlar da atılmaya başlandı. İran'a
yönelik ilk "yatırım hamlesinin"
Çin'den geldiği yine basında yer alan
haberler arasındaydı.
Ambargonun kalkmasının yarattığı
etki ve ortaya çıkan tablo böyleydi.
Bu tablo bile, ambargonun kaldırılmasının, başta da ifade ettiğimiz gibi,
İran'ın uluslararası tekellerin yağma
ve talanına açılması olduğunu göstermektedir.
Peki, bu ambargoyu bugüne kadar
kim, neden uyguladı; bugün neden
kaldırılıyor ve kaldırılması ne anlama
geliyor?
20 Ocak tarihli Milliyet gazetesindeki konuyla ilgili haberde "Yıllardır uluslararası toplum tarafından
uygulanan ambargoların kalkmasıyla, İran küresel ekonomiye entegre
olmaya hazırlanıyor." ifadelerine yer
verildi. Yani Milliyet gazetesine göre
İran'a ambargo uygulayan emperyalizm değil "uluslararası toplum"
idi.
Peki, gerçekten öyle mi? Ambargoyu uygulayan "uluslararası toplum"
mu? Elbette hayır. Uluslararası toplum
dedikleri şey emperyalizmden başka
bir şey değildir. Uluslararası toplum
diye bir şey yoktur. Bu apaçık bir
çarpıtmadır. Emperyalizmi, emper-

yalizmin işgallerini, kendisine boyun
eğmeyenlere uyguladığı ambargoları
çarpıtmaktan, yumuşatmaktan başka
bir anlamı yoktur. İran'a yıllardır uygulanan ambargonun mimarı başta
ABD olmak üzere emperyalizmdir.
Bu ambargo ilk olarak 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nin ardından ABD'nin Tahran büyükelçiliğinin bombalanmasıyla uygulanmaya başlandı. Ambargo ve ambargo
kapsamındaki yaptırımların tarihsel
sıralaması ise şöyle: "Kasım 1979İran İslam Devrimi’nin ardından,
İranlı öğrencilerin ABD elçiliğini
basıp diplomatları rehin alması nedeniyle Washington ilk yaptırımı
devreye soktu. İran ürünlerinin
ABD’ye satışı yasaklandı. İran’ın 12
milyarlık varlığı donduruldu.
Mart 1995 - ABD’li şirketlerin
İran’a petrol ve doğal gaz alanında
yatırım yapması ve İran’la ticaret
yapması yasaklandı.
Mayıs 1995 - ABD’nin İran’la
tüm ticareti yasaklandı.
Nisan 1996 - ABD, İran’a yılda
20 milyar dolardan fazla yatırım yapan yabancı şirketlere yaptırım getirdi.
Aralık 2006 - Tahran’a uranyum
zenginleştirme programını durdurma
çağrısı yapmasının ardından BM Güvenlik Konseyi, İran’a nükleer materyaller ve teknoloji ticareti ambargosu getirdi. Nükleer aktivitelere karışan İranlıların varlıkları donduruldu.
Mart 2007 - BM Güvenlik Konseyi, İran’a silah ihracatını yasakladı.
Ekim 2007 - ABD, ‘terörü desteklediği’ gerekçesiyle İran Devrim
Muhafızları ile bağlantılı 20 kuruluşu
ABD finans sisteminden dışladı.
Haziran 2010 - BM Güvenlik
Konseyi silah ambargosunu genişletti,
İran’ın saldırı helikopteri ve füze
gibi ağır silahlar alması yasaklandı.
ABD, enerji ve bankacılık yaptırımlarını genişletti.
Mayıs 2011 - ABD, 21’inci İran
devlet bankası olan Endüstri ve Ma-
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den Bankası’nı kara listeye aldı.
Ağustos 2010 - AB, İran’da petrol
ve doğal gaz endüstrisinde ortak girişim yapılmasını yasakladı. Nükleer
aktiviteler ve doğal gaz üretimine
ilişkin ekipman ve silah satışı yasakladı.
Kasım 2011 ABD, İngiltere ve
Kanada, İran’a yaptırım açıkladı.
ABD İran’ın petrol endüstrisine yardım eden şirketlere yaptırımı genişletti. İngiltere tüm İngiliz finans kuruluşlarına İran’la iş yapmayı yasakladı.
Ocak 2012 - ABD İran Merkez
Bankası’na yaptırım getirdi.
Haziran 2012 - ABD, İran’ın yedi
ana müşterisi olan Türkiye, Hindistan,
Güney Kore, Malezya, Güney Afrika,
Sri Lanka ve Tayvan hariç olmak
üzere dünya bankalarına İran’dan
petrol alışverişini tamamlamalarını
yasakladı.
Haziran 2012 - AB’nin petrol ambargosu yürürlüğe girdi.
Ekim 2012 -AB bankacılık, ticaret
ve enerji sektörüne sert yaptırımlar
getirdi." (Milliyet)

İşte "uluslararası toplum" denilen
şey budur; başını ABD'nin çektiği
emperyalist devletler bloğudur. Ambargonun uygulanmasının sebebi de,
tüm gerici yanlarına ve emperyalizmin varlığına yönelik ciddi bir tehdit
oluşturmamasına rağmen, İslam Devrimi ile İran'ın emperyalizmin denetiminden çıkması, emperyalist boyunduruktan kurtulmasıydı. Bugün
bu ambargonun kalkması ise tam
tersine İran'ın emperyalizmin egemenliğini kabul etmesi, yeniden emperyalizmin boyunduruğu altına girmesi, emperyalist tekellerin açık
pazar alanı haline gelmesidir.
Basında konuyla ilgili yer alan
haberlerde geçen “70 milyonluk pazar
yatırımcı bekliyor”, "İran, şimdi yabancı yatırımcıların ilgi odağı."
"Uluslararası şirketler, birer
birer Tahran'ın kapısını çalıyor",
"Ambargo kalktı iş dünyası harekete
geçti" şeklindeki ifadeler de bunun
göstergesidir.
"Uluslararası enerji şirketleri,
dünyanın dördüncü büyük petrol rezervlerine sahip İran'da yeni yatı-

rımlar yapmak için Tahran'ın kapısını
çalmaya başladı. İran'ın artan ihracatının, dünyada petrol fiyatlarındaki
düşüş baskısını daha da artırması
bekleniyor. Finansal yaptırımların
kalkmasıyla İran'ın küresel bankacılık
sistemine geri dönmesi öngörülüyor.
Uçak filosunu yenilemek için harekete
geçen İran Airbus'tan 114 yolcu
uçağı almaya hazırlanıyor. İran’ın
önümüzdeki 10 yıl içinde 400’den
fazla yolcu uçağına ihtiyaç duyacağı
tahmin ediliyor. (Milliyet, 20.01.2016,
İran Ekonomisinde Neler Değişecek?)
Sonuç olarak, ABD emperyalizminin dayatmasıyla uygulanan
bazı yaptırımların kaldırılmasıyla
İran başta enerji, otomotiv ve havayolu ulaşımı olmak üzere pek çok
alanda uluslararası tekellerin yağmasına açılmaktadır.
"Yerli yatırımcılar" olarak ifade
edilen yerli tekeller ise giyim, inşaat
ve turizm gibi sektörlerde bu yağma
ve talandan pay kapma yarışı içine
girmektedir.
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Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz
Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz!
AKP’nin işkenceci polisleri 22 Ocak’ta tedavi merkezi
çalışanı Yeliz Kılıç’ı kaçırdı. Çıkarıldığı mahkemede
aranması olmadığı ve eski dosyasından beraat ettiği
halde savcının yaptığı itirazla keyfi şekilde tutuklandı.
24 Ocak’ta açıklama yapan, HFG Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi: “İki yıldır tedavi merkezinde 400
kişi tedavi edildi. Birçoğu tamamen maddeden arındırıldı.
Neden AKP tedavi merkezimizden korkuyor, tedavi etmemizden neden bu kadar rahatsız oluyor? Bizler korkularının ve rahatsızlıklarının nedenini çok iyi biliyoruz.
Devlet kendi eli ile zehirlediği gençlerin tedavi olmasından
rahatsız! Ülkemizde uyuşturucu satmak serbest tedavi
etmek suç! İstiyorlar ki gençler düşünmesin, sorgulamasın,
beyinleri uyuşsun. Buna izin vermeyeceğiz. Yozlaşmaya
karşı verdiğimiz mücadelede birçok tutsak verdik. Hasan
Ferit l uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı geldiği için
çeteler tarafından katledildi, hala bedel ödüyoruz. Bu
ülkede adalet yok. Ülkemizde uyuşturucu satarsınız
devlet sizi tutuklamaz ama uyuşturucuya, yozlaşmaya
karşı mücadele verirsiniz keyfi şekilde tutuklar. Nasıl
baskı kurarsanız kurun bizleri mücadelemizden alıkoyamayacaksınız. Biriken öfkemizle mücadeleyi büyüteceğiz” dedi.
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H.F.G. Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi Pazar Günü
Ailelerle Kahvaltıda Buluştu
24 Ocak’ta yapılan kahvaltıya yurt dışından avukat
dostlarımız katıldı. Hasta yakınlarının ailelerinin bir araya
gelerek hem birbirlerini tanımalarını, deneyimlerini paylaşmalarını, hem de kurumumuzda yaşanılanlar hakkında
bilgilenmelerini hedeflediğimiz
bu etkinliğimiz her zaman olduğu
gibi saat 11.00’da hep birlikte
kahvaltı sofrasına oturularak başladı. Her seferinde bir ailemizin
organize ettiği kahvaltılarımız
bu yanıyla da dayanışmanın
güzel bir örneğini sergiliyor.
Katılan ailelerimizle birlikte
yaşanan sorunlar üzerine sohbetler edilip çözümler üretildi.
Tedavi merkezi çalışanımız
Yeliz Kılıç’ın tutuklansehitlermasını duyan ailelerimiz
öfkelerini ve üzüntülerini dile
getirdiler. Kahvaltı sohbetlerle
sonlandırıldı.

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

Bütün Devlet Erkanı Bir Tekelci Burjuvanın Cenazesinde...

Tekelci Burjuvazi, Düzenin Sahipleri Mustafa Koç’un Ölümüne Üzüldüler
Peki, Kendine Demokrat, Yurtsever, İlerici Diyenler!
Siz Niye Üzüldünüz?
Üzüldüğünüz, Övgüler Düzdüğünüz
Halkların Canıyla, Kanıyla Beslenen Bir Burjuvadır!
KOÇ Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Koç’un ölümü başta
işbirlikçi tekelci burjuvazi olmak
üzere, devlet erkanını derinden üzdü.
Halkın sırtına kene gibi yapışan
KOÇ ailesinin üçüncü kuşağıdır
Mustafa Koç. Tüm devlet erkanı
sıraya girip baş sağlığı dilediler. Ne
kadar önemli birini kaybettiklerini
söylediler. Kimileri ne büyük de mokrattı dedi...
Üzülen sadece devlet erkanı, te
kelci burjuvalar değildi. Medyanın,
siyasetin dalkavukları da üzülme
sırasına girdiler. Mustafa Koç’un ne
kadar iyi, dürüst, sağlam bir insan
olduğunu anlattılar. Utanmasalar kahraman ilan edeceklerdi.
HDP gibi pusulasını şaşıran, dost
düşman kavramını tümüyle unutmuş
olanlar da üzüntülerini dile getirenler
arasındaydı. Ve elbette üzülmeyenler
vardı: İşçiler, emekçiler, yoksul halkımız bu baş tekelcinin ardından
üzüntü duymadılar.
KOÇ Holding’in ülke kalkınmasına hizmetlerinden söz ediyorlar
bolca, ancak sahip olduğu serveti,
örneğin 13 yıllık sürede, grubun varlıkları ve cirosunu 5 katına çıkarmasının kaç işçinin canı ve sefaleti üzerine kurduğundan bahseden yoktur.
İşte bunun için emekçi, yoksul halkımız üzülmedi. Çünkü o halkımızı
iliğine kadar sömüren emperyalizmin
işbirlikçisi bir burjuvadır.

Ölüm Sadece
Fakirlere mi Yakışır?
Mustafa Koç’un cenazesi için
günlerce seferber oldular. Cenaze
için yolları kapatıyorlar, bütün devlet
erkanı bağlılığını gösterme yarışı
içinde. Peki yoksul halktan biri öldüğünde ne yapıyorlar?
Mustafa Koç’un cenazesi özel
helikopterle taşındı. Kürdistan’da
ölen insanlarımızın cenazeleri ise
sokak ortalarında çürüyor, devlet
cenazeleri ailelerine vermeyip zorla
defnediyor.
Ölümü Mustafa Koç gibi büyük
patronlar öldüğünde hatırlıyorlar.
Oysa yoksul her gün, her saat ölüyor.
Hiç söz etmiyorlar bile. Sanki doğalmış, sanki kaderimizmiş gibi. Ölümü
sadece bize, yoksul halklara yakıştırıyor bu düzen.
AKP’nin son 2 yılında sadece
1700’ün üzerinde işçi öldü. Resmi
rakamlara göre son on iki yılda iş
cinayetlerinde ölen işçi sayısı ise
13.500’ün üzerinde.
Devlet hastanelerinde 2010 yılında
83 bin kişi hayatını kaybederken, bu
sayı 2014 yılında 114 bin kişiye yükseldi...
Halkımızın ölümlerinin hiçbir
değeri yok. Mustafa Koç’ların hastanesi var, biz yoksul halkların ise
hastane borçlarımız...
Yoksulluğumuzda, açlığımızda,

baskı ve sömürüde, ölümlerimizde
KOÇ’ların payı çok büyüktür. Bunu
söylemez, söyleyemezler bu düzenin
sahipleri. Ancak yaşayanlar bilir, biz
biliriz bunu. KOÇ’ların servetlerinin
arkasında yatan suçları, kanı, hırsızlığı
iyi biliriz.

Varlık Nedenlerini
Sömürüye, Kapitalist
Düzene Borçludurlar...
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KOÇ’lar Türkiye ve dünya zenginleri sıralamalarında başlardadır her
zaman. Ve bu karları, bu servetleri
çok çalışarak, çok fedakarlık ederek,
tekel yöneticilerinin zekalarının sonucu
olarak değil emekçileri, işçileri daha
çok çalıştırarak, emeklerini, alınterini
çalarak elde ettiklerini iyi biliriz.
Yakın zamanda Mustafa Koç’un
kardeşi Ali Koç B20 toplantısında
yaptığı konuşmada: “Eşitsizliğin
ortadan kalkması için kapitalizmin
ortadan kalkması gerekir. Ben en
azından eşitsizliğin minimum seviyeye
indirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Gerçek sorun kapitalizmdir." Demişti.
Kimi aklı evveller Ali Koç’un bu
açıklamasında kapitalizm karşıtlığı
aramaya kalktılar, şaşırdılar açıkçası.
Vicdan sahibi yaptılar KOÇ’ları.
Oysa onlar ne söylerlerse söylesinler
biz yoksullaştıkça onların karları artmaya devam etti. Gerçek olan buydu;
açlığımız, yoksulluğumuz, sefaleti-
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Türkiye’nin kıdemli zengini,
karlarına kar katan işbirlikçi,
sömürücü tekeldir KOÇ Holding.
Ülkemizdeki yeni-sömürgeciliğin
tarihi, yerli işbirlikçiliğin
başlangıç noktası; Koç ailesidir.
Devlet eliyle yaratılan burjuvazidir.
Ve varlık nedeni sömürüye,
soyguna, kapitalist düzene
dayanmaktadır.
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miz, işsizliğimiz, gelecek kaygımız, geçim derdimiz...
Türkiye’nin kıdemli zengini,
karlarına kar katan işbirlikçi,
sömürücü tekeldir KOÇ Holding.
Ülkemizdeki yeni-sömürgeciliğin
tarihi, yerli işbirlikçiliğin başlangıç
noktası; Koç ailesidir. Devlet
eliyle yaratılan burjuvazidir. Ve
varlık nedeni sömürüye, soyguna,
kapitalist düzene dayanmaktadır.
Bu tarih onurla anılacak bir
tarih değildir. Onlar emperyalizmi
ülkemize birinci elden sokanların
çocuklarıdır. Efendi-uşak ilişkisi
onlarla kurulmuştur. En büyük tekel
onlardır. Dolayısıyla en büyük sömürünün sahibi onlardır. Halkımıza en
çok acıyı çektirenlerin başındadır.
Arçelik işçilerinin haklarını yiyen,
Tofaş işçilerini sefalete sürükleyen,
yüzbinlerce işçiyi sömürendir
KOÇ’lar.
KOÇ Holding son dönemde adeta
AKP karşıtı gibi yansıtılmak istendi.
Haziran Ayaklanması’nın destekçisi
gibi gösterilmeye çalışıldı. Gerçek
böyle değildir. Oligarşi içi çatışmada
her zaman çatışmanın tarafları birbirlerini “terör destekçisi” olarak
yansıtmaya çalışırlar. Gerçekte ise
terörün kaynağı kendileridir, terörist
kendileridir. Ve birbirleri için ne derlerse desinler her koşulda halkın
kanını, alınterini birlikte emerler.

Kimdir Mustafa Koç?
Üzüntü Ve Rahmeti
Ne Kadar Hak Etmiştir?
Mustafa Koç, halkın sırtına kene
gibi yapışan Koç Holding’in üçüncü
kuşağındandır. Mustafa Koç’la bu
ülkede yaşanan her gelişme arasında
doğrudan bir ilişki vardır.
Yoksulluğumuzun, açlığımızın, yaşadığımız sömürü ve zulmün sorumlularındandır Mustafa Koç’lar.
Bakın şu açıklamaya:
"İş dünyasının önde gelen isimlerinden Mustafa Koç'un ani bir
rahatsızlıkla yaşamını yitirmesinden
dolayı kendisine rahmet, ailesine,
dostlarına ve sevenlerine başsağlığı
diliyoruz."
HDP’nin Demirtaş ve Yüksekdağ
imzalı yazılı açıklamasıdır bu.
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Sokaktaki halktan, yoksul, emekçi
bir insanımız değildir ölen. Ölen
Kürdistan’da Kürt halkına karşı süren
savaşın sorumlularından biridir.
Ülkemizdeki faşizmin kaynaklarından
biridir. Yıllardır işçilerin kanını emenlerden biridir. Dökülen her damla
kanımızın, çalınan her damla alınterimizin baş sorumlularındandır.
“Siz hiç adını vergi kaçakçılığı
ile duydunuz mu? Peki hayali ihracatla, banka hortumlamakla? Elbette
hayır. Bugüne kadar ne böyle bir
olayla anıldı adı, ne de sonradan
görmelerin yaşamlarından bir kare
ile girdi gündemimize. Aksine
Türkiye’de toplanan verginin yüzde
10’unu tek başına ödeyen, yine ihracatın yüzde 10’unu tek başına yapan
bir gruptan söz ediyorum, Koç Grubu.
Elbette başındaki isim Mustafa
Koç’tan.”
Bu değerlendirme de aydın, demokrat olma iddiasındaki Nedim
Şener’e ait. Nedim Şener, kendisi
gibi pek çoklarının düşüncelerini
ifade etmiştir aslında.
Diyor ki Şener yazısının başında;
“tanımadığıma göre iyi bir insandı”
Ey Şener sen tanımıyor olabilirsin
ancak biz çok iyi tanıyoruz Koçları,
işçi, emekçi, yoksul halklarımız çok
iyi tanıyor. Nerden mi tanıyor?
Açlıklarından, yoksulluklarından, sömürüden, iş cinayetlerinden, alınterinin
karşılığını alamamaktan, çöplerden
yiyecek toplamalarından tanıyor.
“Tanımadığına göre iyi bir insanmış”. İyilik kötülük senin tanıyıp
tanımamana göre mi belirleniyor ey
Şener?!..
“Mustafa Koç'u kaybettik.
Maalesef... Çok üzgünüm. Sağlam,
çalışkan, dürüst, özü sözü bir dosttu.
Tüm aileye ve sevenlerine sabırlar

diliyorum.” (Metin Feyzioğlu)
Demokratik bir kurumun
başındaki Feyzioğlu da böyle
değerlendirmiş Mustafa Koç’u.
Burjuva medya, TV’ler birkaç
gündür bu ve benzeri dalkavukça,
klişeleşmiş, gerçekleri yansıtmayan değerlendirme ve açıklamalarla doludur.
Hayır, Mustafa Koç ne rahmeti, ne de üzüntüyü hak eden
biridir.
Koç Holding’e bağlı Tofaş fabrikasında temel hakları için verdikleri
direniş, yönetimin baskısı ve işten
atılmayla karşılanan Tofaş işçileri de
bir açıklama yaptılar. "Koç Holding
yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç'un
hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bizler TOFAŞ'ta hak mücadelesi veren ve bundan dolayı da Koç
Holding yönetimi tarafından baskılara
ve büyük haksızlıklara uğramış işçileriz.
Yaşadığımız bunca eziyetteki sorumluluğunu asla unutmayacağımız
Mustafa Koç'un ölümünden dolayı
üzüntülerimizi bildiririz” dediler...
Tofaş işçileri başta Koç Holding’e
bağlı Arçelik, Tüpraş, Ford Otosan,
Türk Traktör olmak üzere on binlerce
işçinin duygularına tercüman oldular.
Helal etmediler haklarını, rahmet
dilemediler ardından.
Mustafa Koç’u dalkavuklar anlatamaz. Mustafa Koç’un kim olduğunu
sömürülenlere, işçilere, emekçilere,
yoksullara,
açlara
sorun.
Vatanseverlere, devrimcilere, antiemperyalistlere, anti-faşistlere sorun.

Koç Holding;
İşbirlikçileşmenin,
Yeni-Sömürgeciliğin
Başlangıç Noktası!
Emperyalist ülkelerin uyguladığı
yeni-sömürgecilik metodlarının bir
sonucu da yeni-sömürge ülke halklarını rahatça sömürmek için o ülkede
kullanacakları yerli işbirlikçiler yaratmaktır. Daha baştan emperyalizmle
bütünleşmiş yerli işbirlikçi tekeller,
yerli ''imparator''lar yani KOÇ'lar,
SABANCI'lar vb. Türkiye halklarının
alınterinin emperyalizme aktarılmasının bir basamağıdır. Emperyalist
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sömürünün suç ortaklarıdır.
Emperyalizmle bütünleşmeyi
ülkemizin
yerli
işbirlikçi
“imparator”larından Vehbi Koç
“Hayat Hikayem” adlı kitabında kendisi ortaya koymaktadır:
''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. 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, s. 73)
Bu işbirliğinin küçük bir örneğidir
sadece ve görünüşte çok masumdur.
Ne güzel işte sanayileşiyoruz!
Ülkemiz de kazanıyor! Denilir.
Oysa gerçek böyle değildir.
Emperyalizmle işbirliği emperyalizm
ahtapotunun bağımlılık zincirleriyle
ülkemizi sarıp sarmalaması, kanını
daha çok emmesinden başka bir
şey değildir. Ülkemizin geri bıraktırılmışlığının devamından başka
bir şey değildir. Ve bunun baş
sorumlularından biri de KOÇ’lar
gibi yerli işbirlikçilerdir.
Evet bu işbirliğinden Vehbi
KOÇ kazanıyordu, emperyalist
tekeller kazanıyordu, ancak Türkiye
halkları hep kaybetti. Onlar karlarına kar katarken bizim yoksulluğumuz hiç değişmedi. Ölen hep
biz olduk, çalışıp emeğinin karşılığını alamayan, iş cinayetlerinde
katledilen biz olduk. İşsiz kalan
biz olduk.
''İmparator''un yükselişinin faturası hep emekçi halkımıza ödettirildi. Öyle bir yükselişti ki bu, milyonlarca insanın sefilce bir yaşam
sürmesi, iliklerine dek sömürülmesi
pahasına faturası ödeniyordu.
Biz yoksullaştıkça onların karları
büyüdü. Biz üzüldükçe onlar sevindi.Bizim çıkarımıza olan onların
aleyhineydi.
12 Mart, 12 Eylül askeri faşist

cuntaları KOÇ’lar, işbirlikçi tekelci
burjuvalar ve onların efendileri için
yapılmıştır.
Örneğin 12 Eylül 1980 faşist cuntası sürecinde gülenlerden biri de
KOÇ’lardı. Ülkemiz işbirlikçi tekelci
burjuvazinin simgelerinden Vehbi
KOÇ, 12 Eylül'ün programını bir
cümleyle şöyle özetlemişti: ''12 Eylül,
devletin yeniden kurulması devridir.''
KOÇ Holding, 12 Eylül ile kârlarını doruğa çıkaran; perde gerisinde
cuntayı yönlendiren sermaye temsilcilerinden en önde gelenlerdendir.
Polis teşkilatına yaptığı yardımlarla
da katliamların baş destekçisi olmayı
her dönem sürdürdü.
Devlet onların devletiydi. Yasa,
hukuk her şey onlar için vardı.
Ülkemizdeki sömürge tipi faşizmin temel dayanağı KOÇ gibi işbirlikçi tekelci burjuvazidir.

Dünyada en yüksek net ciroya
sahip 500 kurumun sıralandığı
'Fortune Global 500' listesinde
,Türkiye'den yer alan tek holding
KOÇ Holding'tir.
Türkiye’nin yıllık milli gelirinin
yaklaşık yüzde 8'i KOÇ Holding’e
bağlı şirketlerden geliyor.
Türkiye’nin toplam ihracatının
yüzde 9'u KOÇ şirketleri tarafından
gerçekleştiriliyor.
KOÇ Holding’in 2015 yılında üç
aylık net karı 862.7 milyon TL olarak
açıklandı.
2015 yılı ilk altı ayında asgari
ücret net 949 TL idi. KOÇ Holding’in
üç aylık net karı yaklaşık 800 bin
işçinin aylık kazancına denk geliyor.
Tablonun bir yanında milyarlar
TL’leri aşan kar oranları, büyüyen
sermaye... Diğer yanında ise açlık
sınırının altında yaşayan 50 milyonu
aşkın insan... 30 milyona yakın yoksul
Bir Yanda Açlar
var ülkemizde.
KOÇ Holding karlarını büyüttüğü
Ordusu, Bir Yanda
için kıvançlı. 2015 yılı faaliyet rapoKara Doymayan
runu açıklayan KOÇ Holding CEO’su
Tekelciler
Levent Çakıroğlu Türkiye’nin
500 büyük sanayi kuruluşu listeDünyada en yüksek net ciroya
sinde ilk 10’un 5’inde Koç
sahip 500 kurumun sıralandığı
Topluluğu şirketlerinin yer aldı'Fortune Global 500' listesinde
ğını... 2014 yılında en fazla ihracat
yapan ilk 10’un 4’ünün KOÇ
Türkiye'den yer alan tek holding
Topluluğu şirketlerinden oluştuKOÇ Holding'tir.
ğunu... Dünyada en yüksek net
Türkiye’nin yıllık milli gelirinin
ciroya sahip 500 kurum içinde
yaklaşık yüzde 8'i KOÇ Holding’e Türkiye’den bu listeye dahil olan
bağlı şirketlerden geliyor.
tek şirketin KOÇ Holding olduTürkiye’nin toplam ihracatının
ğunu...
Milyonlarca insanımız açlık,
yüzde 9'u KOÇ şirketleri
yoksulluk altında boğulurken
tarafından gerçekleştiriliyor.
KOÇ Holding karlarını büyütKOÇ Holding’in 2015 yılında üç
mekle övünüyor.
aylık net karı 862.7 milyon TL
Emeğimizi, alınterimizi çalolarak açıklandı.
dıklarının, azgınca sömürdükle2015 yılı ilk altı ayında asgari
rinin, kölece çalıştırdıklarının
açık itirafıdır bu tablo.
ücret net 949 TL idi. KOÇ
Bu tablo neden mücadele
Holding’in üç aylık net karı
etmemiz, neden devrimci olmayaklaşık 800 bin işçinin aylık
mız gerektiğinin de somut ifadekazancına denk geliyor.
sidir. Bu halk bu vatan bizim
Diğer yanda ise açlık sınırının
emperyalistlere, işbirlikçilerine
altında yaşayan 50 milyonu aşkın bırakmayacağız. Çektirdikleri acıinsan... 30 milyona yakın yoksul
ların, yoksulluğumuzun, açlığımızın hesabını er-geç soracağız.
var ülkemizde.
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Nedir hayatı aydınlatmak? Gerçekleri görmek ve göstermektir.
Anlamaktır olan biteni ve olması gerekeni...
Ve yalana ve zorbalığa ve alçaklığa ve haksızlığa karşı çıkmaktır.
İşte budur işten atılan devrimci maden işçilerinin bütün suçları...

EYNEZ
E YNEZ TEPESİ’NİN BİR SORUSU VAR HERKESE...
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Eynez Tepesi’ne kar yağıyor. Direniş çadırımızın içi
sıcak. Direniş çadırımız, Soma ile Kınık ilçeleri arasındaki
Eynez Tepesi’ndeki maden ocağının hemen önüne kurulmuş
durumda. Yaklaşık olarak yedi bin işçinin çalıştığı maden
ocağının işletmesi İmbat Madencilik Şirketi’ne ait.
İmbat Madencilik Şirketi 2015 Aralık ayının içinde 32
işçiyi işten atınca bu bölgenin tarihindeki ilk işçi direnişi de
başlamış oldu. Evet, bu direniş bu bölgedeki işçiler için bir
ilktir. Ki ilkler her zaman için daha bir zorlu gerçekleşir.
İmbat Direnişi de karşısına çıkartılan engelleri aşarak, çevresindeki kuşatmayı parçalayarak gerçekleşiyor.
İmbat Madencilik Şirketi’nin avukatı şirket adına
yaptığı ilk açıklamada işten çıkartmaların süreceğini
açıklamıştı. Buna göre şirketin elinde yüzlerce işçiyi
kapsayan bir liste vardı. Ancak, direniş başlayınca işten
çıkartmaları sürdüremediler. Böylece direniş ilk kazanımını
sağlamış oldu.
Bir avuç maden için ömür verenler artık direnişe
geçtiler. Yeraltından çıkıp direnişin ateşini tutuşturdular.
Tek bir talepleri var: İşimizi Geri İstiyoruz !..
Geri istenen iş, yeraltı maden işçiliğidir. Dünyanın
en ağır işçiliğidir bu. Öyle ki, 301 maden işçisi yanıp
kavrulur da ardınızdan 'Bu işin fıtratında var' der halk
düşmanları. Ermenek'te suda boğarlar sizi... Ve cenazenizi
bile günlerce o suyun içinden çıkartamazlar. Ana babalar,
o acılı eşler, bebeler ağlar ardınızdan bir kuytuda...
Sonra... İktidar sahipleri tarafından göstermelik başsağlığı mesajları, timsah gözyaşları yarışı başlatılır. Bu
riyakarlığa itiraz ederseniz iktidarın tekmesi, copu, tekmili
birden alçaklığı inip kalkar üstünüze...
Maden işçileri, eşleri ve çocukları bütün bunları gördü
yaşadı. Yumruğunu sıktı maden işçisi... Ve örgütlenmeye
başladı. Türk-İş'in patron işbirlikçisi olduğunu gördüler.
DİSK'in kofluğuna tanık oldular. Güvenebilecekleri
yegane güç kendi yumrukları, yürekleri, bilinçleriydi.
Ve işte bu özgüvenle Kınık'ta kurdular Maden İşçileri
Mücadele ve Dayanışma Derneği’ni...
Biraraya geldiler, birlikte karar aldılar, birlikte uyguladılar
ve nasıl bir güç olduklarını gördüler. Derinden derine
içlerinde hissettikleri o güç dışa vuruyordu artık. İşte bu
güç, yani madencilerin bilinçlenmesi ve örgütlenmesi ürküttü
patronları. Çünkü, yeraltından çıkıp hayatı aydınlatmaya

başlamıştı artık devrimci madenciler.
Nedir hayatı aydınlatmak? Elbette, gerçekleri görmek
ve göstermektir. Anlamaktır olan biteni ve olması gerekeni...
Ve yalana ve zorbalığa ve alçaklığa ve haksızlığa karşı çıkmaktır. İşte budur işten atılan devrimci maden işçilerinin
bütün suçları.

Türk-İş'in İhaneti...
İşbirlikçi Türk-İş yönetimi, 2015 Temmuz ayında
bağlanan toplu sözleşme ile ilgili, işçilerin fikrini almadığı
gibi sonrasında da madencilere her hangi bir bilgi vermedi.
İşçilere kendilerini ilgilendiren, üç yıllık dönem için
geçerli olan toplu sözleşme gösterilmedi. Devrimci madenciler, işçiyi sürü yerine koyan bu dayatmayı kabul etmediler. Türk-İş'i protesto edip toplu sözleşmeyi görmek
istediler. Bu amaçla eylem yaptılar.
Yeni toplu sözleşmede işçilerin kazanılmış çoğu hakkı
budanarak Soma Katliamı’ndan sonra maden işçilerine
yönelik yapılan düzenlemelerde geçen haklar gasp edilmiş
durumda. Bu tablo karşısında madenciler direnişe geçmeyi
tartışmaya başladılar. İşte tam da bu kesitte, yeraltında
direnişin mayalandığı bir zamanda aralarında devrimci
madencilerinde olduğu 32 işçi işten atıldı. Atılan işçilerle
ilgili şirketin düzenlediği 'disiplin kararı'nda Türk-İş
temsilcilerinin de imzası var.

Kınık Meydanı’nda
Madencinin Gür Sesi
Patladı...
Devrimci madenciler, geçen yıl düzenledikleri gibi bu
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yıl da Grup Yorum konseri düzenlemek istediler. Ama yasaklandı. İzmir valisi, bizzat Kınık'a gelip kriz masası
kurarak konseri engellemek için uğraştı. 'Konserde bomba
patlayacak' içerikli kara propaganda yürüttüler. Belediye
hoparlöründen 'konser iptal edildi' anonsu bile yaptırdılar.
TOMA yığdılar, polis kuşatması uyguladılar. Katılımı engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama bütün
bunlara rağmen konser gerçekleştirildi. Madencinin gür
sesi Kınık meydanında patladı.
Yükselen bu sesten korkan patronlar saldırıya geçmekte
gecikmediler. İmbat şirketinin patronu Arif Kurtel, şirketin
genel müdürü Gökalp Yıldız ve işletme müdürü Yavuz
Burgut'un emriyle 32 madenci işten çıkartıldı. Bu durumda
ne yapsaydı işçiler? Haksızlığa boyun mu eğseydiler...
Hatırlayalım, ne diyordu Hz. Hüseyin: Haksızlığa boyun
eğerseniz, hakkınızla birlikte haysiyetinizi de yitirirsiniz...
Devrimci madenciler ne haklarından vazgeçtiler ne de
haysiyetlerini ezdirdiler. Ve direniş başladı.

Madencinin Bükülmez Bileği...
İmbat şirketinin koordinatörü Gökalp Yıldız, kendisine
bağlı paramiliter bir örgütlenme olan özel güvenlikçileri
ve jandarmayı direnen maden işçilerinin üstüne salmakta
gecikmedi. Amaçları, daha başlamadan direnişi boğmaktı
ama başaramadılar.
Direniş kendi yolunu açarak ilerledi. Tehditlere boyun
eğilmedi. Saldırılar göğüslendi. Ve hatta, bir ileri adım
atılarak şirketin İzmir Alsancak'taki genel müdürlüğünün
önüne de bir direniş çadırı açmak için harekete geçildi.
Kara kış ortasında gece gündüz Alsancak'ta pankart
açılıp oturuldu. Maden işçilerinin omuz başında Dev
Genç'liler vardı. Duyarlılık gösterip gelen İzmir halkına
direniş anlatıldı. Çevrede oturan, çalışan halktan insanların
desteği alındı.
Gelişen direniş patronları iyice korkuttu. Çünkü,
Eynez Tepesinde direniş ateşi bir kez yakıldı. İşte bu
ateşi söndürmek için jandarma ve polis saldırısının
yanında doğrudan psikolojik savaş yürütmeye başladılar.
Vardiya çıkışlarındaki işçilerin direniş çadırına bakmasını,
selam vermesini bile yasakladılar. Direniş çadırının tam
üstüne mobese kamera taktılar. Özel güvenlikleri birer
bekçi köpeği gibi direniş çadırının üstüne saldılar.
Ve dahası... Şirket yetkilileri kimi direnişçilere
jandarma komutanı, Türk-İş temsilcileri ve aile çevreleri
üzerinden haberler göndererek rüşvet teklif etti: Direnişi
bırakanı iki ay sonra işe geri alırız...
Çok açık bir gerçekliktir ki, patronlar sınıf bilinciyle
düşünüp davranıyorlar. Tek bir amaçları var: Saldırıyla,

İmbat Direnişi Halka Anlatıldı
26 Ocak’ta Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele
Derneği olarak saat 11.30’da toplu bildiri dağıtımı
yapıldı. Yapılan dağıtımda ve kahve konuşmalarında
esnaf ve yöre halkı ziyaret edilerek 37 gündür süren
İmbat Maden Direnişi anlatıldı.

tehditle, rüşvetle, psikolojik savaşla kuşattıkları direnişi
kırmak... Çünkü, biliyorlar ki, binlerce maden işçisinin
yüreği direniş çadırında atıyor. Ki İmbat Direnişi, artık
maden işçisinin onuruna dönüşmüş durumda. Vardiya
giriş çıkışlarında işçilerin gözleri de, gönülleri de direniş
çadırında oluyor. Çünkü, işçiler de biliyorlar ki, direniş
çadırı madencinin bükülmez bileğidir şimdi...
Kimi işçiler, patron temsilcilerinin kendilerine dediklerini aktarıyorlar. Demişler ki: 'Bizim için bu işçileri
geri almak hiç sorun değil, ama onları geri alırsak artık
madencinin bileği bükülmez olur...'
İşte maden ocağının kapısındaki direniş çadırı, madencinin bileğinin bükülmeyeceğini, onurunun ezilemeyeceğini temsil ediyor. Direniş çadırı, madencilerin ve
ülkemiz işçi sınıfının onurunun bayrağına dönüşmüştür.
Soma'dan Ermenek'e katledilen madencilerin arkadaşları
bugün direniyorlar.
Bu direniş aynı zamanda bir sorudur. Tarihsel bir sorudur bu.

Eynez Tepesi Soruyor...
Bir yanda yalanı dolanıyla, özel güvenliği jandarmasıyla, sömürüsü zulmüyle İmbat şirketi...
Bir yanda katledilen 301 işçinin ahını, çekilen acıyı,
gasp edilen hakların hesabını, madenci çocuklarının yarınını
kuşanmış direnişçi madenciler...
Soruyor Eynez Tepesi, soruyor Eynez Tepesi’ndeki
direniş çadırı, soruyor herkese: Kimden yanasınız?
Arası ortası yok bunun.
Ya işçi düşmanı patron Arif Kurtellerden yanasınız...
Ya madenci Volkan Çetinlerden yanasınız...
Madencileri sömürüp katledenlerden mi yoksa direnen
madencilerden mi?... Kimden yanasınız?
Eynez Tepesindeki direniş çadırı emekten, emekçiden,
halktan yana herkesi İmbat Direnişi’ni büyütmeye çağırıyor.
Gelin, direniş çadırında bir gece direniş nöbeti tutalım. Bulunduğunuz her yerde yükseltin İmbat Direnişi’nin sesini.
Öyle ki duymayan kalmasın. Ve madenciler, sadece göçüklerde kaldığı, onar yüzer katledildiğinde hatırlanmasın.
Başlarken söylemiştik, Eynez Tepesi’ne kar yağıyor.
Ama yüreğimiz sıcak. Direniş kadar sıcak hem de...
Haklılık kadar sıcak, onur kadar... Gelin o tepeye,
direnişin sıcaklığını paylaşalım... Ya da direnişin ateşini
omuz omuza her yana yayalım...
Yaşasın İmbat Direnişimiz !..
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız !..
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Direniş halk ve esnafın desteklerini alırken Kınık
polisleri patronların çıkarlarını gözettiğini bir kez daha
göstermiş oldu. Bildiri dağıtan işçilerin önce bildirimini
alıp bildiri dağıtım süresince araçla takip ederek fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi. İki saat süren ve 200
bildirinin halka ulaştırıldığı çalışmada 29 Ocak günü
tekrar buluşmak üzere söz verilerek çalışma bitirildi.
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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Okuduğumuz Gazete, İzlediğimiz Bir Haber, Duyduğumuz,

ş
Gördüğümüz Her Şey Bir İstihbarat Olabilir!
a
v
Sa Halkla Bağımız Ne Kadar Güçlü Olursa, O Kadar Çok İstihbarat Gelir!
HER YERE, HER ŞEYE İSTİHBARAT GÖZÜYLE BAKMALIYIZ!
İstihbarat, karşı taraftan her türlü
bilgiyi toplamaktır... İstihbaratın savaşımızdaki yeri önemlidir. Bundan
kaynaklı, istihbarat topladığımız zaman kulaktan dolma bilgilerle değil,
gerçek bilgilere ulaşmalıyız. Çünkü
herhangi bir yanlış bilgi eylemde bir
eksiklik yaratacaktır. Bu da eylemin
etkisinin milyonlara ulaşmasını engelleyecektir.
Herhangi bir iş yaparken aslında
hiçbir işimizi birbirinden ayırmadan
itinayla, özenle yapma kültürümüz,
istihbarat alırken de kendisini gösterecektir. Devrimciler her olaya diyalektik materyalist bakışla bakarlar;
istihbarat konusunu da bu bakışla ve
bütünlükle değerlendirirler. Yanlış alınan bir bilginin telafi edilemeyecek
sonuçları olabilir. En azından düşmana
ilişkin doğru bilgiyi toplamamak ya
da yeterince toplamamak eylem yapamamayı da beraberinde getirir. Eylem yapmamak düşmanı daha da güçlendirmek anlamına gelir.
Ezilen halkların bu durumda ise
bekleyecek zamanı yoktur. Eğer biz
devrimciler güçlü olursak, eylemlerimizle düşmana darbe vurursak devrim yürüyüşümüzü hızlandırırız.
“Yaşasın Devrim” adlı bir Hint
filminde devrimciler eylem örgütleyeceklerdir. İki kadın ilk önce eylem
yapılacak yerin istihbaratını toplar.
Eylem birçok yerde gerçekleşeceği
için her biri eylem yapacakları yerin
bilgisini toplar. Eylem aynı anda olacaktır. Herhangi bir yerdeki eksiklik
diğerini etkileyecektir doğallığında.
Eylem anı geldiğinde görünürde her
şey iyi gitmektedir ama o gün polislerin evde olacakları bilgisini edinemezler ve polisleri rehin alamazlar.
Başka yerdeki eylemde ise tüfekleri, silahları vs. bulmuşlardır ama
mermilerin yerini bilmemektedirler.
Bu iki bilginin eksikliği ise polislerin

devrimcilerin peşine düşmesine yol
açar ve mermileri olmadığı için istedikleri gibi çatışamazlar, geri çekilirler. Sonrasında ise bu bilgi eksikliği bir çoğunun hayatına mal olur.
Filmde de olduğu gibi eylemdeki
başarısızlık elbette halkta moral bozukluğuna yol açacaktır.

İstihbaratı Nereden,
Nasıl Sağlayacağız Peki?
Biz bir halk hareketiyiz ve hep
halkın içinde olmalıyız. Gözümüz,
kulağımız her daim açık olmalıdır.
Bu konuda halk bizim en büyük kılavuzumuzdur. Halkın yüzyıllardır
oluşmuş bilgi ve deneyimleri vardır.
Halkın olduğu her yerde düşmana
ilişkin bilgi de vardır. Halk, en güzel
istihbarat kaynağıdır. Halkımız genelde etrafına karşı dikkatlidir. İstihbarat konusunda halktan yararlanmalıyız. Bunun için halkın içinde
olmalıyız.
İstihbarat bilgisi için 5N1K sorularını sormalıyız. Net bir istihbarat,
çok yönlü bir istihbarat eylemin yarısıdır.
Bilgi açık ve net olmalıdır. İstihbarat bir "görme" sorunudur. Kafası
devrimci harekete olanak yaratmaya,
halk düşmanlarının cezalandırılması
için istihbarat bulmaya yönelmiş bir
kitle çalışması çok zengin bir istihbarat ağı oluşturabilecektir.
İstihbarat çıkartırken denizde kum
tanesi gibi olmalıyız. Eylemlerimizin
başarıya ulaşması buralardan geçer.
Farklı bir kılığa gireriz istihbarat çıkartırken. Böyle durumlarda doğal
olmalıyız. Her zaman nasılsak öyle
davranmalıyız.
İstihbarat bulmak tüm Cephelilerin, yani sempatizanından taraftarına
kadar herkesin görevidir. Kadro ya
da taraftar ya da kitle ilişkisi, legalde

ya da illegalde, askeri örgütlülük
içinde ya da değil, istihbarat her devrimcinin görevidir. İnsanlarımızı da
bu doğrultuda eğitmeliyiz ki onlarda
bu gözle bakabilmelidir. İstihbarat
yani yemek-içmek gibi doğal bir faaliyet haline gelmelidir. O bizim ek
bir işimiz değil temel görevimizdir.
İnsanlarımız çevreye, yaşadıkları
ortama, girdikleri ilişkilere bir de bu
boyutuyla bakma alışkanlığını kazandıklarında görülür ki, istihbarat
her yerdedir. Hangi vesileyle olursa
olsun gidilen her yer, konuşulan her
insan aynı zamanda bir istihbarat
kaynağıdır.
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi (PASS) nin ülkemizde hayata
geçmesi istihbaratından silahın bulunmasına kadar yoğun bir emeğin
sonucudur.
Okuduğumuz gazete, izlediğimiz
bir haber, duyduğumuz her şey bir
istihbarat olabilir. Gözümüz hep açık
olmalı ki bilgiyi değerlendirebilelim.
En önemlisi halkla bağımız ne kadar
güçlü olursa, bilgi o kadar çok gelir
ve netleşir.
Halkımız kendini bunun dışında
mı görmeli?
Savaş, halk için verdiğimiz bir
savaştır. Ve savaşı halklaştırmak için
uğraşıyoruz. Halk, bu eylemlerin dışında da görmemeli kendini. Kurtuluşumuz hepimizin kurtuluşuyla sağlanacaktır sadece.
Cepheliler! Halkımız! Bu bilinçle
donanmalıyız ve bilinçlenmeliyiz.
Zafere asla çiçekli yollardan ulaşmayacağız. Zorlu bir devrimi gerçekleştireceğimiz için yolumuz; sarp,
engebeli ve dolambaçlıdır ama asla
aşılamaz değildir.
Bu inançla savaşıyor, savaştırıyoruz. Savaşımız için bütün olanakları
kullanalım ve bu çürümüş düzene
son verelim!

KESK 20 Yılı Aşkın Bir Süredir Mücadeleyi Askıya Almış, Her Geçen
Gün Güçten Düşmüş, Kitlesinin Güvenini Kaybetmiştir

K ESK, Emekçilerin Mücadelesinde
Yol Açan Değil, Barikat Durumundadır!
“Figüranlık, rol alınan yapıma
ve yapım ekibine göre bazı ölçütler
gerektirir. Figüranlık yapabilmek için
bir miktar oyunculuk deneyimi gerekebileceği gibi, deneyimsiz kimseler
de arka plan oyunculuğu yapabilir.”
Bu alıntı, ülkemiz koşullarında
KESK’i tanımlanmak için değil, geldiği noktayı anlamak için bu yazıya
konulmuştur.
Çünkü, 2 milyon kamu emekçisinin sesi olduğunu iddia eden bir
örgütün oligarşik düzen karşısında
başka bir tanımlama yapma konusunda gerçekten zorlanıyoruz. 1990’lı
yılların başında ilerici, devrimci
memurlar tarafından kurulan bir konfederasyonun aradan geçen zaman
içinde bu kadar aciz ve edilgen bir
duruma düştüğünü söylemek yanlış
olmaz.
Faşizmin devlet aygıtlarıyla alabildiğine sürdürüldüğü bir ülkede,
KESK gibi bir örgütün tamamen
kendi kabuğuna çekilerek edilgen
bir duruma düşmesi kabul edilebilir
bir durum değildir. Daha açıkçası
kabul edilmeyen düzenin bizlere
dayattığı icazeti, diyaloğu ve uzlaşmayı öne çıkartan çağdaş sendikacılık
anlayışıdır. İşte sendika yöneticilerinin
yapılan saldırılar karşısında yaptığı
da budur. Onlar katleder, öldürür,
işkence yapar, sürgün eder, işten atar,
“çağdaş” sendikacılar “barış, diyalog
ya da uzlaşma” arar.
Fiili ve meşru sendikacılığı sokaklar yerine, MYK’nın karar defterlerine
yazdığı üç beş cümleden ibaret sayarlar. İşte bu yüzden katliamlara karşı
direngen bir tavır alamazlar.
Direnmeyi, bedel ödemeyi göze
alamadıkları için değer yaratamazlar,
değer yaratamadıkları için üyeleri
ile aralarındaki aidiyet bağı yoktur
ya da çok zayıftır. O yüzden faşizmin
uygulamaları karşısında uzlaşmacı,
teslimiyetçi olurlar.

KESK’in ilk kuruluş dönemi dışında bugün sürekli bir gerileme halindedir. Aslında işçi sınıfının tüm
örgüt(süz)lülüğüne baktığımızda
durum pekte farklı değil. Aslında
gerileyen sınıf mı yoksa sınıfı kurtaracak olan sendikalar mı, sendikaların önderliklerine tutunmuş sendikal
anlayışlar mı ona da bir bakmak
lazım.
20 yılı aşkın bir süredir mücadeleyi askıya almış bir örgütlülükten
söz ediyoruz. Her geçen gün güç
kaybeden, üye kaybeden, güven kaybeden bir örgütlülük. Kuşkusuz sistemin saldırılarını göz ardı etmiyoruz
ama her şeyi kapitalizme ve faşizmin
varlığına havale edersek “biz niye
örgütleniyoruz?” diye sormazlar mı
bize.
“Sendikalar işçi sınıfının ekonomik-demokratik mücadele araçlarıdır. Ancak sendikaların yüklendiği görevler bunlarla sınırlı değildir
Gerek ekonomik-demokratik mücadelesinde başarı kazanmak gerekse
de sömürü düzenini ortadan kaldırmak için burjuvaziye karşı ideolojik ve politik mücadele de vermek
içindir” diyordunuz demezler mi?
KESK yıllardır “hesap soracağız,
direneceğiz” vb. sözlerle birde basın
açıklamaları ve “grevlerle” ömrünü
tamamlamakta.
Haliyle dönemsel olarak örgütü
yöneten anlayışların karakteristik özellikleri sendikal mücadeleye de yansımıştır. Yönetimde bulundukları döneme kendi damgalarını vurmuşlardır.
Çünkü; Sorun örgütlenme biçiminde değil, anlayıştadır!
Sendika yönetimlerine çöreklenmiş reformist anlayışlar siyasal olarak
geldikleri noktada kendi kaygı ve
korkularından besledikleri uzlaşmacı
diyalogcu tutumlarını sendikalara da
hakim kılmışlardır. Sendikanın dilini,
mücadelesini icazetçi politikalar üze-

rine inşa etmişlerdir.
Kapitalizmin adı yumuşatılmış
neo liberalizm olmuş, faşizm değişmiş, düşman kavramı muğlaklaşmış,
militan sendikacıların yerini aktivistler
almış. Meşru mücadele yerini yasallığa ve bedel ödememeye bırakmış.
Fiili mücadeleden anlaşılan mesaj
yayınlamak, 3-5 kişiyle basın açıklamaları
yapmak
olmuştur.
Demokratik merkeziyetçilik yerini
merkeze bırakmış sınıf mücadelesi
terk edilip kimlik mücadelesi öne
çıkartılmış. Kürt sorunu, Alevi sorunu,
Kadın sorunu emek-sermaye çelişkisinden kopartılarak ele alınıp burjuva ideologlarının emekçiye kurduğu
tuzaklara düşülmüştür.
Emekçileri tek yumruk haline
getirip faşizmin karşısına dikmek
yerine parçalanıp karşıtlarını oluşturmakta, sınıf kinini kuşanıp hesap
sormak yerine cellatları ile uzlaşma
barış ve çözüm yolları aramaktadır
Peki ne yapmak gerekir?
Kamu emekçileri mücadelesinde
düzeniçi mi yoksa militan mı olmak
gerekir? Bu soruların cevaplarını
bulmak için sahip olduğumuz sendikal
anlayışlarımızın dayandığı dünya
görüşlerine kısaca da olsa bakmamız
gerekiyor.
Yüz yıllık dünya devrim tarihinin
Anadolu topraklarında karşılık bulması gerçek anlamda 70’li yıllara
rastlar. Çünkü bu dönem düzeni altüst etme iddiasında bulunanların
Türkiye halklarına farklı bir yaşamın
olabileceğini gösterdiği yıllardır. 80’li
yıllar çözülenlerle direnenlerin iyice
belirginleştiği yıllar olarak bilinir.
90’lı yıllar kimi sol anlayışlar için
düzen içinde saf tutmanın, devrimci
anlayışlar için toparlanma ve halk
içinde örgütlenmenin gerçekleştirildiği yıllardır. 2000’li yıllar ise düzeniçine yerleşen reformist anlayışların
iyiden iyiye çürümeye başladığı, dev-
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rimci sol güçlerin ise değerler yarattığı
yıllardır.
Özellikle 84, 96 ve 2000’li yıllarda
faşizme karşı direnişin hapishanelerde
tek tip elbise ve tecrit üzerinden gelişen baskılara karşı devrimci hareketlerin geliştirdiği eylem biçimleri
sadece ülkemizde değil dünya ölçeğinde yankı uyandırmıştır. Açlık grevleri, ölüm oruçları, basın açıklamaları
halk üzerinde gerekli karşılığı bulmuştur. Yine bu dönemde “cesaret,
devrimci irade, cüretkarlık, ısrarcılık” gibi kavramlar halkın gündelik
yaşamına girmiştir. Sağlam bir ideolojik anlayışın pratiğinden bedeller
ödenerek sıyrılıp gelen sloganlar
hafızalarda yerini bulmuştur.
Bu dönemde kendilerini anlı şanlı
sözlerle tanımlayan kimi sol yapıların
yaptıkları eylemler ise genellikle
sokakta başlayıp meyhanelerde meze
yapılan eylem şekilleri olarak özetlenebilir. Baskıların, katliamların en
yoğun şekilde yaşandığı yıllardan
başlayarak geliştirilen eylemler ve
sloganlar halk içinde öyle karşılık
bulmuştur ki emperyalizm ve işbirlikçi oligarşik düzen, büyüyen gelişen
devrimci iradeyi her defasında yok
etmeye çalışmıştır.
Ülkemizde yürütülen devrimci
mücadele her zaman kamu çalışanlarının içinde olduğu bir süreç olmuştur. Bu yönüyle sendikalar önemli
mevziler olarak kabul görülmüştür.
Bu bilinçle hareket eden devrimci
memurlar 80 sonrası kamu emekçileri
içinde ilk toparlanıp örgütlenen kesim
olmuştur. İlk sendikaları, ilk grevleri,
olmaz denen her ne varsa devrimci
memurların önderliğinde başarılmıştır.
Bu yıllarda ilk kurulan sendika KAMSEN’dir. İlk direnişler, ilk boykotlar,
sürgünler bu döneme rastlar. Ama
bu alanda ilk yargısız infazlar da bu
döneme rastlar.
Kısacası devrimci memurlar için
zor yıllardır... Ayşenur Şimşekler,
Elmas Yalçınlar bu dönemde katledilmiştir. Devrimci memur hareketinin
açtığı bu yoldan kurulan KESK’in
bu dönemi görmezlikten gelmesi
aslında şaşırtıcı değildir. İlerici
memurların kurduğu bu örgüt ilk yıllarında fiili ve meşru sendikacılığı

taban zorlaması ile yürütse de kısa
zaman sonra uzlaşmacı, statükocu,
iktidar perspektifinden uzak, kitlelerden kopuk, hak alma mücadelesine
yabancı, mevcut haklarını bile koruyamayacak hale gelmiştir.
Başta ifade ettiğimiz gibi emekçilerin mücadele alanında yol açan
değil, barikat konumuna dönüşmüş
durumdadır. Bu daralma KESK yöneticilerinin iddia ettiği gibi üyelerden
kaynaklı bir daralma değildir. Tam
tersine üyelerin talep ettiği “sınıf ve
kitle sendikacılığının” reformist
yöneticiler tarafından dikkate alınmamasından kaynaklıdır. İktidar perspektifi olmayan ideolojik anlayışların,
sendikal yorumları da zaten böyle
olur. Sendikal alanda, dayandıkları
ideolojik anlayışları gibi statükocudur,
kendilerine de kitlelere de güvenmezler. Yılgınlıklarını ve korkaklıklarını genelde “kitleleri kırdırmayalım” bahanesine sığınarak örtmeye
çalışan kesimlerdir. Bedel ödemeyi
asla göze alamazlar ama bedel ödeyenlere de sahip çıkmazlar.
Bu tespiti yaptıktan sonra gelen
ilk soru; statükocu, reformist sendikacılığın yerine devrimci temelde
oluşan sınıf ve kitle sendikacılığını
nasıl hakim kılabiliriz?
Evet, toplumsal bir şekilde üretip
adil bir şekilde paylaşabilmek için
güç olunmalı. Güç olabilmek içinde
birlik olunmalı ve örgütlenmeli.
Örgütlenmeli de nasıl ve nerede örgütlenmeli. Örgütlenirken nasıl bir düşünceye ve ideolojiye sahip olunmalı.
Sendikalar işçi sınıfının ekonomik-demokratik mücadele araçlarıdır.
Ancak sendikaların yüklendiği görevler bunlarla sınırlı değildir Gerek
ekonomik-demokratik mücadelesinde
başarı kazanmak gerekse de sömürü
düzenini ortadan kaldırmak için burjuvaziye karşı ideolojik ve politik
mücadele de vermek zorundadır.
Verilecek ideolojik-politik mücadelenin muhtevasını içinde yaşadığımız
ülkenin içindeki politik durumu belirleyecektir.
İşte, demokratik sınıf ve kitle
sendikacılığı ya da devrimci sendikacılık dediğimiz, işçi sınıfının çıkarlarını savunan, onun ekonomik-demo-

kratik mücadelesinin yanında, ideolojik yapısının elverdiği ölçüde politik
mücadelesini de veren sendikacılık
anlayışıdır.
Devrimci sendikalar hem burjuvaziye karşı, hem de işçi sınıfı
içindeki burjuva ideolojisinden
etkilenmelere, sarı ve reformist,
revizyonist sendikalara karşı mücadele yürütürler. Sendikalar elverdiği
ölçüde politik mücadeleye destek
verir, işçi sınıfını gerek ekonomikdemokratik, gerekse siyasal talepli
mücadele içinde, grevlerde, direnişlerde, gösterilerde eğiterek iktidar
mücadelesine hazırlar.
Sendikalar kitle örgütüdür ve kitleselliği önemlidir. Ancak kitlesellik
tek başına amaç haline getirildiğinde
sendikaların ilke ve amaçları saptırılmakta ve içi boşaltılmaktadır.
Devrimci sendikacılık üyelerini,
sendikalarına aidatlarını ödeyen, kendisine oy veren birer yığın olarak
değil; kitlelere ve üyelerine karşı
önderlik misyonunu yerine getiren
ve kendi öz güçlerine güvenmelerini
sağlayan bir sendikacılığı ifade eder.
Ki bizim ülkemizde de kamu
emekçilerinin örgütlenme, sendikal
hak ve özgürlükler mücadelesi şüphesiz ki fiili ve meşru mücadele
zemininde doğmuş ve bu zeminde
ilerlemiştir. Ancak sendikaların uzlaşmacı ve sivil toplumcu anlayışların
hakimiyeti altına girmesine paralel
olarak bu zeminden uzaklaşılmış ve
sendikalarımız sınıf ve kitle sendikası
niteliklerini de kaybetmeye neden
olmuştur. KESK’in bu konudaki
sorumluluğu birinci derecededir.
KESK, kamu emekçilerinin mücadelesini düzen sınırlarına hapsederek,
düzene koltuk değnekliği yapmıştır… KESK gibi yasa ve yasaklara
mahkum olarak değil; meşru ve fiili
mücadele ile mücadele edilmelidir.
KESK gibi tabandan kopuk değil;
hem kamu emekçilerinin hem de halkın
içine girilerek mücadele verilmelidir.
KESK gibi bedel ödemekten
kaçarak değil; ne bedel gerekiyorsa
ödeyerek direnilmelidir. Oportünist,
sağ, icazetçi, reformist sendikacılık
çürütür, devrimci sendikacılık
mücadeleyi büyütür.

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
AKP,
A KP, Kürdistan'ı Tam Olarak
Teslim Alma Peşinde!..
Kürt Halkının Kurtuluşu;
Halkın Savaşıyla,
Devrimle Gelecektir!
AKP faşizmi, Kürdistan'a yönelik
saldırı politikasında sona geldiğini
düşünmekte ve son vuruş hazırlıklarını da bu temelde yapmaktadır. Oligarşi, Kürt halkına katliam saldırılarını
devam ettirirken diğer yandan da
buradaki örgütlenmeleri dağıtmak
için harekete geçmiş durumdadır.
Oligarşi, örgütlenmeleri dağıtıp
bölgeyi tam olarak kendi denetimine
almaya çalışırken ve bunun somut
adımlarını; hem katliam boyutuyla
ve hem de kentsel dönüşüm gibi
planlarla atarken Kürt milliyetçi hareket hala daha uzlaşma bataklığında
yüzmeye çalışmaktadır.
Öyle ki artık oligarşinin katliam
saldırıları dahi kanıksanır duruma gelmiş, bunlara karşı cılız seslerin ötesine
geçilememektedir. AKP kentlerin yerlerini değiştirme hazırlıkları yapıyor,
insanları zorla göç ettiriyor, yeni rehabilitasyon politikaları hayata geçireceğini söylüyor vb. Yani AKP Kürt
halkını ıslah etme politikasını hayata
geçiriyor. Buna karşılık Kürt milliyetçileri sessiz, boyun eğmiş bekliyorlar. Umutlarını emperyalist ülkelere
ya da AKP içindeki tartışmalara, çelişkilere ve oradan gelecek bir işarete
bağlamış durumdalar. AKP'nin politikalarının peşinden sürükleniyorlar!

Oligarşi Tüm Güçlerini
Devreye Sokuyor
Oligarşi, sokağa çıkma yasakları
ve katliam saldırılarının yanısıra çatışmaların yoğun olarak yaşandığı
ve denetimi sağlamakta zorlandığı
yerlere “bordo bereliler” olarak anılan

(19.01.2016, Cumhuriyet)
Davutoğlu’nun tüm söyledikleri
elbette birebir doğru değildir. Ancak
istenen, hedeflenen boyutuyla önemlidir. Oligarşi saldırılarını başından
itibaren planlayarak hayata geçiriyor
ve sonuç almak için de katliamların
sonrasında da gerekli adımları nasıl
atacağını planlamaya çalışıyor. Bu
konuda önümüzdeki günlerde yeni
bir güvenlik planı açıklayacaklarını
da belirtiyorlar.
Davutoğlu, yapılan tüm saldırıların
planlanmasında bizzat yer aldığını
ve düzenli olarak takip ettiğini ve
bu saldırıların an an merkezi olarak
takip edilerek koordine edildiğini
söylüyor. Polis güçlerinin koordineli
bir şekilde nasıl hareket ettiklerini
ve bunu sağlamanın kendileri açısından önemini vb. de anlatıyor.
“...asker polis işbirliği ve koordinasyonu mükemmel. İlk defa bu
anlamda, bu kapsamda bir harekatı
birlikte yapıyorlar. Silopi ve Cizre’de
askerin de ekspertizini gerektiren
şeyler var, mayınlar vesaire alanlarla
ilgili. Mükemmel bir koordinasyon
yürüyor.”
“Ben her hafta Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı, bu haftalık olağan görüşmede İçişleri Bakanı’nı da
çağırıp ayrıca üçünden de bilgi alıyorum. Hiçbir koordinasyon eksikliği
yok. Bu üç başarı konusunun üzerine,
şimdi yapacağımız; hayat akışını
normalleştirmek, ekonomik hayatı
canlandırmak, bu yerlerdeki yeni güvenlik unsurlarıyla hiçbir mahalleyi,
mesela Cizre’nin Nur Mahallesi zaten
80’li 90’lı yıllardan beri girilmezdi.

katliamcı timlerini göndererek saldırılarını iyice artırmıştır. Bu timlerin
devreye sokulmasının bir yanı gözdağı diğer yanı ise denetimi tam olarak sağlayacak adımların atılmasıdır.
Bu konuda Başbakan Davutoğlu’nun
açıklamaları da vardır. Davutoğlu
denetimi sağlamakta sona gelindiğini
açıklarken bundan sonra operasyon
yapıp çekilmek gibi bir düşüncelerinin
olmadığını denetimin süreklileşeceğini vb. anlatıyor. Şöyle diyor:
“...Silopi’de şu anda operasyon
süreci büyük ölçüde tamamlandı ve
bütün mahalleler, bütün sokaklar, temizlendi. Barikatlar kaldırıldı, çukurlar kapatıldı.
Ama sokağa çıkma yasağını bir
müddet daha uzattık ki hayatın normale dönüşü sağlanırken, bir taraftan
da yeni bir güvenlik yapılanmasını
sağlayabilelim. Yani eskiden olduğu
gibi operasyonlarda sokaklar temizlenip geri çekilinmeyecek, oralarda
daha düzenli işleyen bir güvenlik
varlığı söz konusu olacak.
Sonraki aşama hayatın normale dönmesi, okulların açılOligarşi örgütlenmeleri,
ması, diğer şeyler bunlar da
dağıtıp bölgeyi tam olarak kendi
Silopi için mesela planlandı.
denetimine almaya çalışırken
Cizre’de de büyük ölçüde bu
aşamaya doğru geliniyor.
ve bunun somut adımlarını hem
Sur’da da aynı şekilde. Ama
katliam boyutuyla ve hem de
yavaş yürümesinin sebebi
açıkçası çukurlarda, o barikentsel dönüşüm gibi planlarla
katlarda mayınların yerleştiatarken, Kürt milliyetçi hareket
rilmesi sebebiyle sivil kayıpların en düşük seviyede tuhala daha uzlaşma bataklığında
tulması için adım adım gidiyüzmeye çalışmaktadır.
liyor
bazı
yerlerde.”
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Şimdi yok. Her mahallede bunu gerçekleştireceğiz. Orada yeni karakollar,
gerekirse yeni güvenlik şeyleriyle
bunu yapacağız.” (agy)
Bir yandan yaptıkları katliamların
ve halkı sindirme operasyonlarının
nasıl sürdürüldüğüyle ilgili böbürleniyor Davutoğlu, ama öte yandan ise
gerçeğe dönerek aslında işlerinin hiç
de bitmediği ve kolay olmadığını ortaya koyuyor. Girdik vb. diyor ama
orada ne kadar kalabilecekleri konusunda güvensiz. Bu nedenle de yeni
güvenlik önlemlerinden, karakollardan
söz ediyor. Çünkü biliyor ki Kürt
halkını asla teslim alamayacak. Ezerek, katlederek, işkence yaparak, zulmederek hakim olmak da bir yere
kadardır. Zalim egemenliğini bunun
üzerine kurabilir elbette. Ama orada
kalıcı olması için yeni ve daha büyük
zulüm yöntemleri düşünmekten başka
çaresi de yoktur. Halk boyun eğmediği
sürece orada kalıcı olamazlar... Ve
onlar da bunu çok iyi bildikleri için
zulmün karşısındaki gücü dağıtmanın,
direnme dinamiklerini tümden yok
etmenin peşindeler.

Kentsel Dönüşüm;
Rant ve Esas Olarak da
Örgütlenmeyi Dağıtma
Amaçlıdır
Oligarşinin, AKP’nin Kürdistan’da
bundan sonrası için düşündüğü önlemlerin biri de, “kentsel dönüşüm”
dedikleri şehirlerin yeniden yapılandırılmasıdır. AKP bunu il merkezlerinin yerlerinin değiştirilmesine kadar
taşıyan bir düzenleme biçiminde yapmaktadır. Bununla amaçlanan esas
olarak halkın örgütlü gücünün dağıtılmasıdır. Kentlerin yeniden düzenlenmesi, “kentsel dönüşüm” planları,
il merkezlerinin değiştirilmesi, rehabilitasyon politikaları vb. hepsi
halkın örgütlü yapılarının dağıtılıp
yok edilmesi üzerine kuruludur.
Bu konuda basında yer alan haberler ve Başbakan’ın söyledikleri
açıktır:
“Gereken yerde kentsel dönüşüm
yapacağız. Yalnız bu kentsel dönüşüm
denilince akla hemen imar dönüşümü
falan gelmesin. Hayır...
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Mesela Sur’da tarihi doku niteliği
taşımayan, virane şeklindeki yapılar
tasfiye edilip o tarihi dokuya uygun
yapılar söz konusu olacak. Sur, kadim
medeniyetin en önemli mekanlarından
biri terör ve virane odağı haline geldi...
İdari bazı tasarruflarımız olabilir.
Cizre’nin ve Yüksekova’nın il merkezi
haline dönüşmesi gibi çünkü dokuları
buna çok uygun...
Buralarda tarihi dokunun korunması için gerekiyorsa şehre özel Bakanlar Kurulu kararı ya da yasal
düzenleme yaparız. Buraların terör
odağı, virane yatağı olmasına izin
vermeyeceğiz. Operasyon sonrasında
inşaat faaliyetleri başlamış olacak.
Cizre’nin de göçlerle getto, varoş
şekline dönüşmüş yapıları tümüyle
düzenlenecek.” (agy)
Söylenenler gayet açıktır. Halkın
örgütlü mahalleleri dağıtmak amacıyla
kentsel dönüşüm planlarını hayata
geçirecekler.
Elbette örgütlü yapıları buradan
dağıtırken buraları rant alanına çevirmek için de ellerinden geleni yapacaklar. “Tarihi dokunun korunması” dedikleri koca bir yalandır.
Tam bir yağma ve talan gerçekleştirecekleri kesindir. Bunun için yıllardır
ağızlarının suyu akmaktadır. Örgütlü
yapıların dağıtılmasıyla hem bölgenin
yeraltı yerüstü kaynakları talan edilecek, ucuz işgücünden yararlanılacak
ve hem de bölgeleri dağıtırken inşaat
tekellerinin önünü açıp yıkılan, göç
ettirilen bölgelerde yeni yapılar inşa
edeceklerdir. Bundan hem emperyalist
tekeller ve hem de Kürt egemenleri
fazlasıyla yararlanacaklardır.

Kürt Milliyetçileri
Uzlaşma Bataklığından
Çıkamıyor
Oligarşi Kürt milliyetçi hareketin
teslim alınarak, silahlardan arındırılmasıyla Kürt halkını da tam olarak
teslim alabileceği hesapları yapıyordu.
Bunun sonuç vermemesi üzerine katlederek teslim alma yoluna girmiştir.
Bununla hem Kürt milliyetçi hareketi
halk desteğinden yoksun bırakıp daha
fazla kendine bağımlı hale getirmeyi
ve kendine karşı potansiyel olarak

da silahlı bir güç olmaktan çıkarmayı
hedeflemiştir. Hem de Kürt halkının
PKK’ye rağmen direnen damarlarını
felç etmek, yok etmek istemektedir.
Kobane’ye destek eylemlerinden
bu yana Kürt milliyetçilerinin halkı
yeterince ve olması gerektiği gibi
denetleyemediği, yönlendiremediği
görülmüştür. Bu nedenle oligarşi
Kürt milliyetçilerine az “fırça” atmadı! Kürt milliyetçi hareketi teslim
alsa bile halkı, onlarla birlikte teslim
alamayacağı kaygısı içinde hareket
eden oligarşi, bu sorunu kendi yöntemleriyle; katlederek, dağıtarak yapmaya çalışmaktadır.
Buna karşılık Kürt milliyetçi hareketin yaklaşımı ise uzlaşma arayışını
sürdürmekten ibarettir. Sürekli vurguladığımız gibi; halka güvenmeyen,
halkı örgütleyerek savaşı büyütmek
gibi bir bakış açısına sahip olmayan
HDP veya KCK örgütlenmeleri, Kürdistan’da faşizmin katliamları ve saldırıları sürerken masaya davet etmek,
uzlaşma sürecinin devam etmesi için
emperyalist ülkeler veya parlamento
vb.de arayışlar içinde olmak biçiminde sürmüştür.
Fakat emperyalistler, PKK saldırıları durdursun diyerek ve oligarşinin
saldırılarını meşru gören açıklamalarıyla karşılık veriyor bunlara. Çünkü
saldırıların esas adresi emperyalist
başkentlerdir. Oligarşinin koruyucusu
ve yönlendiricisi de onlardır. Kürt
milliyetçi hareket ise bunu anlamaktan
ve görmekten oldukça uzaktır. Uzlaşmanın yarattığı körlükle hareket
etmektedir. Uzlaşma, halklar için bir
bataklıktır ve Kürt milliyetçileri de
bu bataklıkta yüzüyorlar.
Öyle bir hale gelmişlerdir ki oligarşinin kendi içindeki çelişkilerden,
AKP’nin iç çelişkilerinden yararlanmayı, emperyalistlerin desteğini almayı neredeyse temel politika haline
getirmişlerdir.
HDP sözcülerinden İdris Baluken
şunları söylüyor:
"Hükümet ve Saray arasında çok
ciddi ve sert tartışmalar olduğu yönünde duyumlarımız var. AKP kulislerine yansıyan bilgilere göre, 40
günü aşkın bir süreden beri sokağa
çıkma yasağı adı altında terör bo-

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

yutuna varan uygulamalar, iktidar
partisinde de çok ciddi ve sert tartışmalara yol açıyor, itirazlar yükseliyor. Böyle bir aşamada Erdoğan,
hükümet yetkililerine talimat verircesine harekete geçiyor, yetkinin
kendi inisiyatifinde olduğunu hatırlatmak gereğini hissediyor.
Biz bir an önce Öcalan üzerindeki
tecrit kaldırılarak eşit ve özgür müzakere koşullarının sağlanması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz.
Davutoğlu’nun, hükümetin bu konuda
ne düşündüğünü bilmiyoruz...”
(22.01.2016, Birgün)
Kürdistan’da katliam yapanlar
çok açık ve nettir. HDP’liler, AKP
içinde “iyi adam” arıyorlar. Davutoğlu
da “iyi adam” olmalı. Ancak onun
söylediklerini de yukarıda yazdık.
Ve bu haliyle de Kürt milliyetçileri
uzlaşma bataklığında debelenmekten
vazgeçmeyecekler.

Sonuç Olarak;
1- Oligarşi Kürt halkını hizaya
getirmek için tüm güçlerini devreye
sokmuş ve saldırıyor. Katliamda sınır
tanımıyor.
2- Oligarşinin saldırılarına yalan
ve demagojiler de eşlik ediyor. Ama
bu saldırıların ortaya çıkardığı en
önemli gerçeklerden biri; oligarşi
uzun hazırlıklar yaparak, askeri güçlerini ayrıntılı bir şekilde hazırlayıp
koordine ederek halkın direnişine sal-

Kobane’ye destek
eylemlerinden bu yana Kürt
milliyetçilerinin halkı yeterince
ve olması gerektiği gibi
denetleyemediği,
yönlendiremediği görülmüştür.
Bu nedenle oligarşi, Kürt
milliyetçilerine az “fırça”
atmadı!
Kürt milliyetçi hareketi
teslim alsa bile halkı, onlarla
birlikte teslim alamayacağı
kaygısı içinde hareket eden
oligarşi bu sorunu kendi
yöntemleriyle, katlederek,
dağıtarak yapmaya
çalışmaktadır.

dırıyor.
3- Bu gerçeğe rağmen ortaya çıkan bir diğer gerçek
de oligarşinin tüm güç gösterilerine rağmen direnen halkı
sindirmekte başarılı olamadığı
gerçeğidir. Direnen ve savaşan
ve de örgütlü olan bir halkı
hiçbir güç dize getiremez.
4- Oligarşinin Kürdistan’daki en önemli avantajı
halkın örgütlü olmamasıdır.
Kürt milliyetçi hareketin, halk
içinde belirgin bir etkisi vardır
kuşkusuz. Ancak bu halkın
örgütlü olduğu anlamına gelmemektedir. Halkın direnişi
büyük oranda kendiliğindenci
ve dar bir alanla sınırlı olarak
yürümektedir. Kuşkusuz bu
da düşmana güç vermekte,
daha kolay sonuç almasını
sağlamaktadır.
5- Buna rağmen oligarşi halkın
direncini tam kıramadığını düşünmekte ve daha uzun vadeli çözümlerin
peşine düşmektedir. Bunların bir yanı
askeri önlemler, diğer yanı ise halkın
var olan dar örgütlülüklerini de dağıtacak önlemlerdir. “Kentsel dönüşüm” adı altında şehirlerinden göç
ettirilen, evleri yıkılan halkın bir
daha aynı yere yerleşmemesi için
çalışma başlatacağını açıklıyorlar.
6- Buna karşılık Kürt milliyetçi
hareket girdiği uzlaşma bataklığında

yüzmeye devam etmekte ve giderek
de daha çok batmaktadır. Kürt milliyetçi hareket tüm yaşananlara rağmen
bu bataklıktan çıkmamak için adeta
direnmektedir.
7- Kürt halkını teslim almak için
her türlü önlemi alan oligarşinin bu
saldırı politikaları, yine halkların direnişiyle geriletilecek, er ya da geç
oligarşi yenilecektir. Halkın direnen
damarlarından beslenen, devrimci
mücadeleyle bütünleşen Kürt halkının
kurtuluşu halkın savaşıyla, devrimle
gelecektir!
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Amed Halkın Hukuk Bürosu Açıklama No: 16

İMC TV Kameramanının Büyük Suçu: AKP’nin Suçlarını Belgelemek!
26 Ocak’ta Amed Halkın Hukuk Bürosu, Kürdistan’da
devletin saldırıları esnasında yaralanan İMC TV muhabiri
Refik Tekin’e dair ve sürdürülen saldırılarla ilgili yazılı
bir açıklama yayınladı. Açıklamada kısaca şu sözlere
yer verildi;
“… Şu an Mardin’de hastanede tedavi altında bulunan
Refik Tekin’in gözaltına alınması için odasının kapısında
polisler bekliyor. Suçu büyük; bölücü terör örgütü üyesi
olmak”.
Oysa İMC TV kameramanı Refik Tekin, Cizre’de
polisin ve askerin açtığı ateşle yaralanan bir grup yaralının
halk tarafından alınmasını görüntülerken açılan ateşle yaralandı. Refik Tekin’in suçu da büyük; AKP’nin halka
saldırısını belgelemiş. Yaralıların alınması için giden halka

açılan ateşi belgelemiş. Bir kameraman özel harekat polislerinin açtığı ateşle vuruluyor, ama yine suçlu kendisi
oluyor. Aynen Küçükarmutlu’da Dilek Doğan’ın katledilmesinde olduğu gibi. Özel harekat polisinin Dilek
Doğan’ı katletmesi polis kamerasıyla belgelenmişken
polis tutuksuz yargılanıyor. Haklarımızı korumak kendi
ellerimizdedir. Ancak örgütlenerek, örgütlülüklerimizi büyüterek kendimizi, ailemizi, geleceğimizi koruyabiliriz”.
AMED HALKIN HUKUK BÜROSU
Muradiye Mah. Gürsel Cad.
Kaynarca Apt. No:51/5
BAĞLAR / DİYARBAKIR
Tel: 0.412.235 99 49
amedhalkinhukuk@yandex.com.tr
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TAYAD, 2016 Yılında 30.Yaşını Kutlamaya Hazırlanıyor
7 Şubat'ta Gerçekleşecek 30.Yıl Gecesinde 12 Eylül Faşizminden
Büyük Direniş'e Bu Onurlu Tarihi Tarihlerini Anlatacaklar

Büyük Direniş'te TAYAD'lılar!
TAYAD’lı Aileler
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20 Ekim 2000'de başlayan Büyük
Direniş 7 yıl sürdü. 7 yıl boyunca 122
şehit verildi, yüzlerce insan sakat
kaldı. Direnişin en önünde feda savaşçıları geliyorlardı. TAYAD'lı aileler
direnişin her yerindeydiler. Büyük direniş 20 Ekim’de başladıktan sonra 14
Kasım'da 2 TAYAD'lı Şenay Hanoğlu ve Gülsüman Dönmez dışarıdan
ölüm orucuna başladılar.
Artık TAYAD'lı Aileler evlatlarına destek olmaktan çıkıp bilfiil direnişin en önünde yer alıyordu. Şenay
Hanoğlu'nun iki çocuğu vardı Pınar
ve Erdem. Gülsüman Dönmez'in de
bir oğlu vardı, Sinan. İkisi de çocuklarını yoldaşlarına emanet edip çıktılar
bu yolculuğa.
Şenay ve Gülsüman'ın ardından
Canan ve Zehra da direnişe başladılar. TAYAD'lılar bütün statükoları
parçalıyordu. Canan ve Zehra Kulaksız iki kardeş elele Küçükarmutlu'da sürdürdüler direnişlerini. Önce
Canan şehit düştü, "Zehra, Canan'ın
şehitliğini çok olgunca ve metanetle
karşıladı. Çok güçlüydü... O'nun bu
tavrı karşısında biz de güç almıştık...
Bizim ona güç vermemiz, destek olmamız gerekirken, Zehra bize güç ve-

riyor, destek oluyordu...
Zehra'yı Şenay Hanoğlu'nun evine götürecektik. Zehra son kez Canan'la vedalaşmak hasretini biraz olsun dindirmek ister gibiydi...
Canan'ın yatağının kenarına oturdu. İlk önce uzun uzun baktı. Kim bilir neler söylüyordu Canan'a... Daha
sonra kardeşinin saçlarını, kaşlarını elleriyle düzeltti. Yüzünü kokladı. Defalarca öptü... Hiç konuşmuyordu.”
İşte böylesine anlar yaşanıyordu direniş sırasında. Yoldaşlığın, kardeşliğin, anneliğin, babalığın en sevgi
dolu, en fedakarca, en kahramanca örnekleriydi onlar.
TAYAD'lılar Bir yandan direnişçileriyle büyük direnişin en ön saflarında yerini alırken diğer taraftan da
direnişi destekleyecek eylemler yapıyorlardı, 11-13 Şubat'ta Ankara
yürüyüşüyle sessizliği bozdular. 19
Aralık Katliamı henüz yaşanmıştı ve
katliam karşısında herkes sus pus
olmuştu.
21 Mayıs'ta tekrar Ankara'ya yürüyen TAYAD'lıları bu kez Ankara girişinde engellediler. TAYAD büyük direniş sırasında ölüm orucu gönüllüleri
çıkarmaya devam ediyordu, Abdubari
Yusufoğlu, Özlem Durakcan, Arzu
Güler, Erdoğan Güler ölüm orucu eyleminde yerlerini almışlardı.
Erdoğan Güler, Ege TAYAD üyesi olarak başladığı ölüm orucu direnişinde 25 Nisan 2001'de direnişin
147. gününde şehit düştü. Abdülbari
Yusufoğlu da İzmir'de başladığı ölüm
orucu direnişini Küçükarmutlu'da
devam ettirdi ve ölüm orucu eyleminin 137. gününde şehit düştü. Arzu
Güler de Küçükarmutlu'da sürdürüyordu direnişi.
TAYAD'ın ikinci ekibinde başlamıştı direnişe, 5 Kasım’da Küçük Armutlu'ya yapılan saldırıda Sultan Yıldız, Bülent Durgaç ve Barış Kaş'la birlikte şehit düştü. Arzu'nun direniş sırasında yazdığı ve o dönem Ekmek ve
Adalet dergisinin 97. sayısında yer

alan şiiri :
Ben Arzu'yum hey Arzu
duyun beni
kapamayın gözlerinizi
tıkamayın kulaklarınızı
Armutlu’nun orta yerine
serdim bedenimi
açlığa verdim ömrümü
kuş olup ötemem camınızda
siz beni duymadıkça
çiçek olup açamam bahçenizde
siz beni görmedikçe
üşürüm üşürüm üşürüm toprak
altında
siz duyarsız oldukça
tohum olup düştüm de toprağa
fidan olup yeşeremem ey halkım
sizler adımı anmadıkça
2001 yılı tüm hızıyla geride kalıyor, TAYAD'lılar eylemlerine hız
kesmeden devam ediyordu, 16 Şubat'a
gelindiğinde Ankara Kızılay’da yaptıkları eylemle tecrite son verilmesini istedi TAYAD'lılar. Mart ayına
gelindiğinde “Tecrit'e Hayır” talepli
büyük bir imza kampanyası başlattılar, bu imza kampanyasında 15 gün
gibi kısa bir sürede imza sayısı 15 bine
ulaşmıştı.
Temmuz 2002'de tüm Türkiye'den
toplanan toplam 110 Bin imza Meclis, bakanlıklar ve ilgili kurumlara bırakıldı. 11 Ağustos 2002'ye gelindiğinde TAYAD'lı aileler süresiz açlık
grevine başladılar. Eylül ayında toplanan imzalar 155 bine ulaşmıştı,
155 bin imza Avrupa Parlementosuna ulaştırıldı.
TAYAD'lılar sadece eylemle değil
aynı zamanda yaptıkları seminer,
toplantı, sempozyumlarla da tecrite
karşı mücadelelerini sürdürüyorlardı.
Eylül 2002'de yapılan “Hapishanelerde Yaşam ve Sağlık Koşulları”
Kurultayında yüzlerce kişi tecriti tartıştı. 2003 yılında direniş hız kesmeden devam ediyordu, 9. Ölüm Orucu
ekipleri de yola çıkmışlardı. 11 Mayıs tarihinde TAYAD'lılar getirdikle-
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ri 106 tabutla AKP İl binası önünde
tarihi bir eylem gerçekleştirdiler. Eylül 2003'te 3 günlük oturma eylemi
için Abdi İpekçi Parkı’na gelen TAYAD'lılara yapılan saldırı sonrası 3
günlük oturma eylemini süresize çeviren TAYAD'lılar direniş içinde bir
direniş yaratacak Abdi İpekçi direnişine başlıyorlardı.
2004'e girildiğinde 10. ölüm orucu ekipleri de yola çıkmışlardı.
Direniş sürüyordu, devlet geri adım
atmıyor, zorla müdahaleler ve sansürlerle eylemin etkisini kırmaya çalışıyordu. Direnişçiler Sergül Albayrak
Taksim Meydanı’nda, Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Baturu Sincan 1
No'lu F Tipinde kendini feda ediyordu. 2005 yılına girildiğinde TAYAD ve
Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu tarafından Tecrit ve Tecrite
Karşı Mücadele sempozyumu yapıldı.
2006 yılında 5 Nisan'da Avukat
Behiç Aşçı'da bir ilke imza atıyor ve
müvekkillerinin hakları için ölüm
orucuna başlıyordu. TAYAD'lılar
2006 yılı boyunca da eylemlere devam ettiler. İzmir, İstanbul, Ankara,
Antalya, Mersin, Adana ve Antakya'da oturma eylemi yaptılar, Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü’nde yol kestiler, Ankara yürüyüşü yaptılar, Avrupa Parlementosu’nu işgal ettiler... 22

Ocak 2007'tarihine gelindiğinde Adalet Bakanlığı yayınladığı genelgeyle
tecritin varlığını kabul etti ve kısmen
tecriti kaldıran bir genelge yayınladı,
bu genelgenin yayınlanmasıyla birlikte 20 Ekim 2000'den beri sürdürülen direniş bitirildi.
Bu direniş bir çok bakımdan eşi
görülmemiş örnekler bıraktı tarihe.
TAYAD bu direnişte adeta kendini yeniden yarattı ve evlatlarına destek olan
aileler misyonunun çok ötesinde bir
tarhiselliğe taşıdı misyonunu. Evladını
yoldaşlarına teslim eden Gülsüman'lar, Şenay'lar, kardeşiyle birlikte başladığı ölüm orucunda “istersen
ölüm orucunu bırakabilirsin” diyen
babasına “ komik olma baba” diyen
Zehra'lar yarattı. 2003'te başlayan
Abdi İpekçi Parkı’ndaki oturma eylemi 3 yıl 4 ay sürdü.

TAYAD 30. Yıl Çalışmaları
Sürüyor
7 Şubat'ta Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan TAYAD 30.Yıl Gecesi çalışmaları 23
Ocak'ta Ankara’da devam etti. Ankara TAYAD’lı Aileler
gecede sahnelenecek olan "Özlem Durakcan Elin Altı” tiyatro oyununun provasını yaptı.
***
Ankara TAYAD 30.Yıl Gecesi Tiyatro
Çalışmaları Devam Ediyor...
7 Şubat’ta İstanbul Şişli Kent Kültür Merkezi’nde
yapılacak olan “TAYAD 30.Yıl Gecesi” için tiyatro
çalışmaları Ankara’da aralıksız devam ediyor. 25
Ocak’ta ”Özlem Durakcan Elin Altı Tiyatro Ekibi”; 3
Soluklu Oyun Çalışmasını şair-yazar Mehmet Özer’in
katkılarıyla ve 12 TAYAD‘lının katılımı ile yaptı.
Ayrıca Ankara TAYAD “Tüm Halkımızı 7 Şubat’ta Şişli
Kent Kültür Merkezi’nde TAYAD ile Dayanışmaya
Bekliyoruz” çağrısında bulundu.
25 Ocak’ta TAYAD’lı Aileler 30. Yıl Gecesinin
duyuru çalışmalarını kapı kapı dolaşarak yapıyor.

TAYAD 2016 yılında 30. yaşını
kutlamaya hazırlanıyor. 7 Şubat'ta
gerçekleşecek 30.Yıl Gecesinde 12
Eylül faşizminden Büyük Direniş'e bu
onurlu tarihi hep birlikte yaratan TAYAD'lılar herkese kendi tarihlerini anlatacaklar.
Büyük Direnişte şehit düşen TAYAD'lıların, Şenay, Gülsüman, Canan,
Zehra, Özlem, Abdülbari, Erdoğan ve
Arzu'nun mücadelelerini anlatacaklar,
onların emanetini geleceğe nasıl taşıdıklarını anlatacaklar.
***
TAYAD 30. Yıl Gecesi
Yer: Şişli Kent Kültür Merkezi
Tarih: 7 Şubat 2016 Pazar
Sergi Açılış: 15.00
Etkinlik Saati: 17.00
İletişim:
tayadmail@gmail.com

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016

Nurtepe Mahallesi’nde yapılan dergi dağıtımı ve 30.Yıl
bildiri dağıtımı sırasında 180 aileyle görüşen TAYAD’lı
Aileler, 60 adet Yürüyüş dergisini de halka ulaştırdı. 7
Şubat’ta gerçekleşecek 30. Yıl Gecesi için TAYAD’lı
Aileler 4000 aileyle görüşme hedefiyle çalışıyorlar.
***
TAYAD’ın Düzenlediği “Adalet” Konulu
Karikatür Yarışması Sona Erdi
Bu yıl birincisi gerçekleştirilen ve “Adalet” konusu
işlenen “TAYAD Karikatür Yarışması”nın karikatür
yollama aşaması sonuçlandı. Hapishanelerden 72 dışarıdan ise 75 karikatürün yollandığı toplamda 50 karikatürcünün katıldığı yarışmanın seçmeleri 31 Ocak’ta
Adalet Okulu’nda yapılacak. Her seviyeden karikatürcünün katıldığı, birbirinden güzel ve anlamlı karikatürlerin yollandığı yarışmanın ödülleri de Özgür
Tutsakların yaptığı heykellerden oluşuyor. Yarışmada
Özgür Tutsaklar ve Ahmet Erkanlı özel ödülleri de verilecek. Yarışmaya katılan karikatürlerden oluşacak
kitapçık ise TAYAD’ın 30. Yılında halkla buluşacak.
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yöntemlerin ve elde edilen sonuçların denetlenmesidir. Gelişimin sağlanmasıdır. Nerede eksik
bırakılmış, nerede sıradanlaşma başlamışsa
onu bulup çıkarmanın,
onunla hesaplaşmanın
ilk adımıdır.
Bilgi Tarihten, bilimden,
Bir devrimci kendine,
önderlerimizden, geleneklerimizden
mücadelesine eleştiri ve
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz!
özeleştiri temelinde bakabilmelidir. Neyi, nasıl
Eleştiri ve özeleştiri ne- yapıyoruz, yapmadıklarımız neler, neden yapmadık, nasıl yapacağız? vb. gibi
dir?
soruları kendimize sormalıyız. KenEleştiri ve özeleştiri; hayatın, dev- dimizle yaptığımız bu hesaplaşmayla
rimin sorunlarını, siyasi ve örgütsel ha- sıradanlaşmanın önüne set olurken,
taları ortaya çıkarmak ve düzeltmektir. kendimizi değiştirme, dönüştürme
Eleştiri ve özeleştiri, devrimci amacına da hizmet etmiş oluruz.
mücadelenin, devrimci örgütlerin tek
Eleştiri ve özeleştirinin amacı var
tek taraftarların, sempatizanların, üye- olan eksik ve zaaflarla hesaplaşmak;
lerin, kadroların gelişiminde bir adım eksiği tamamlamak, yanlış olanın yeöne çıkmalarını sağlayan, yaşadığımız rine doğrusunu koymaktır.
sorunların nedenleriyle çözümlerini
ortaya koyan bir araçtır. İdeolojik
Eleştiri ve özeleştirinin
Sayı: 506
mücadele konusundaki en önemli siYürüyüş
lahımız eleştiri özeleştiridir. İdelojik hedefi ne olmalıdır?
31 Ocak
mücadele burjuvazinin kirlettiklerini
Bize, yani sosyalist ideolojiye ait
2016
temizlemektir. Eleştiri-özeleştiri ise bu olmayan ne varsa düşmanımızdır.
işlemin etkili bir mücadele aracıdır. Eleştiri ve özeleştiri de bizim, kendiDevrimciler kendi aralandaki çeliş- mizi yenilememizde, “düşmanlarımıkilerin çözümünde eleştiri-özeleşti- zı” altetmemizde, yeni insan olmariye başvururlar. Eleştiri-özeleştirinin mızda en büyük silahımızdır. Bu silaüç aşaması vardır:
hımızı bize ait olmayan her şeye kar- Tartışma
şı kararlılık ve cüretle kullanmalıyız.
- ikna etme
Eleştiri ve özeleştirinin hedefi gerçeği ortaya çıkartmak ve akılcı çö- İnandırma
Eleştiri-özeleştiri; örgütün ve dev- zümler bulmaktır. Bu çalışmayla; her
insanımızın ideolojik düzeyini yani birimcilerin gücünü arttırır. Lenin;
linç düzeyini yükseltmeyi; doğru si“Bugüne kadar bütün devrimciler
yasi çizgiyi benimseyip-benimsetmegurura kapıldıkları, güçlerinin nerede
yi, çalışmadaki eksikliklerin üstesinden
yattığını göremedikleri ve zaaflarını
gelmek için güç vermeyi hedefleriz.
ortaya koymaktan korktukları için
Eleştiri ve özeleştirinin hedefi esmahvoldular.
kiyen, çürüyen yanlarımızla savaştır. Bu
Ama biz yıkılmayız, çünkü biz zasavaşı süreklileştirip, devrimci mücaaflarımızı ortaya koymaktan korkdeleyi geliştirerek bir adım öne çıkmak,
muyoruz ve onları altetmesini öğreörgütlülüğü ve savaşı büyütüp “yeni inneceğiz.” diyor. (Lenin, Tüm Eserler,
sanı” yaratmak kadrolaşmakla olur. İşte,
Cilt 7, syf:260)
eleştiri-özeleştiri bu hedefe varmada,
en büyük gücümüzdür.
Eleştiri ve özeleştirinin
Eleştiri-özeleştiri yapmazsak idelojik gıdamızı aksatıyoruz demektir.
amacı nedir?
Bunların olmadığı ortamlarda soEleştiri ve özeleştirinin amacı,

SORUDA

ELEŞTİRİ
ÖZELEŞTİRİ

1-)

3-)

2-)
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runlar çözülmez.
İdeolojik eğitim olmadığı zaman
beynimiz doğru çalışmaz. Genel olarak amaç; hastalığı iyileştirmek ve hastayı kurtarmaktır.
Birinci ilke; İNSANI KORUMAK,
İkinci ilke; ONU İYİLEŞTİRMEK’tir.
Hasta bizimdir.
Düşmanımız ise hastalıktır.

4-) Eleştiri ve özeleştiriye
neden ihtiyaç duyulur?
Su, hava, yemek nasıl her insanın
yaşamını devam ettirebilmesi için
zorunlu bir ihtiyaçsa, eleştiri ve özeleştiri de bir devrimcinin sürekli yenilenmesinde, öğrenmesinde, araştırmasında; eskiyen, çürüyen, onu
yavaşlatan tüm olumsuzluklar ve alışkanlıklardan hızlı ve kararlı bir şekilde
kurtulmasında bir araçtır. Bir ömür
boyu devrimci kalmak ve mücadeleyi büyütmek için bir ihtiyaçtır.

5-) Eleştiri ve özeleştiri neden yapıcı ve geliştiricidir?
Eleştiri ve özeleştiri bir insanın yerin dibine batırılması değildir. Eleştirmek; kırıp döken olmak veya zaafla

Gerçek bir özeleştiri
geleceği kurma iddidasıdır.
Bu ise bir sorgulamayla elde
edilir.
Eleştiri
özeleştirinin
devrimci bir silah olduğunu
ve amacını asla unutmayacağız. Herkesi kendi gerçeğine göre, her sürecin
ihtiyacına göre eleştireceğiz.
Eleştiriyi yerinde zamanında ölçüsü ile kullanmak,
özeleştiri verirken de açık
samimi olmak, değişmek için
çaba göstermek devrimciliğin
önemli göstergelerindendir.
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değil insanla uğraşmak veya mavi
boncuk dağıtmak da değildir. Özeleştiri, günah çıkarmak hiç değildir.
Eleştiri ve özeleştiri, yaşanan tüm süreçlerden dersler çıkarılması ve bunun
bir eğitime çevrilmesiyle yapıcı ve geliştirici olabilir.
Yapıcıdır; zaaf ve eksikleri kavramamızı ve sorunların ilk nedenine
ulaşmamızı sağlar.
Geliştiricidir; çıkardığımız sonuçlar, edindiğimiz dersler üzerinden gelişimimizi olumlu yönde sağlar. Eleştiri ve özeleştiri bir eğitimdir. Hatalardan dersler çıkarırken, eleştirirken de
özeleştiri verirken de hem kendimizi
hem de karşımızdakileri eğitmiş oluruz.

6-) Eleştiri ve özeleştiri
neden kadrolaşmaktır?
Eleştiri ve özeleştiri, iç ve dış
düşmanla olan savaşımızdan yenilenerek ve kadrolaşarak çıkabilmemizi sağlar. Kadrolaşmak için eleştiri ve
özeleştiri; değişmek ve değiştirmektir, öğrenmek ve öğretmektir. Sorgulamak ve sorgulatmaktır. Açık olmak
ve açık olunmasını sağlamaktır. Yaşanan her şeyde kendi payını görmek
ve göstermektir.
Her kadro adayını eleştiri ve özeleştiri arındırır, güçlendirir ve kadrolaşmak yolunda öne çıkan tüm engelleri aşmasını sağlayan tek araçtır.

7-) Eleştiri ve özeleştiri
neden yenilenmek ve arınmaktır?
Düzenden edindiğimiz alışkanlıklardan, devrimciliğimizi sıradanlaştıran, çürüten her şeye karşı savaşımızda bizi arındıran, yenileyen
eleştiri ve özeleştiridir.
Yenilenme ve arınma; hem teorik
hem pratik yanıyla mücadele içinde
birlikte ve süreklidir. Doğru ve samimi eleştiri ve özeleştiride bulunmak
ve bundan çıkan dersler ışığında disiplinli, kurallı, ilkeli, iradi, sürekli yenilenen ve arınan bir devrimci, mücadeleden güçlü çıkar.
Mücadele içinde aksayan, olmayan, tekrarlanan ne varsa bu bizim ve

mücadelenin gelişiminde engeldir.
Bu engelleri aşmak için eleştireceğiz
ve özeleştiri vereceğiz. Kendi muhasabemizi yapıp eskiyen, çürüyen yanlarımızı kopartacağız. Güçlenecek
ve düzen yanlarından kurtularak yenileneceğiz.
Devrimci hayatın odağı eleştiri,
özeleştiri ve yeniden pratik üzerine
kuruludur. İlerlemenin, gelişmenin,
yenilenmenin, arınmanın başka yolu
yoktur.

8-) Eleştiri ve özeleştiri
sürekli midir?
Eleştireceğiz; sürekli doğruyu bulmak, yanlışların ilk nedenini ortaya çıkarmak için. Özeleştiri vereceğiz;
yaşananların, sorunların odağına kendimizi koyarak...
Eleştiri ve özeleştiri sadece gelişen
bir olayın, yaşanan bir sorunun üzerine işletilen bir mekanizma değildir.
Bir eğitimdir. Ve devrimcinin eğitimi
de süreklidir. Devrimcinin hedefi;
kadrolaşmak, bir adım öne çıkmak,
öğrenmek, öğretmek, düzen yanlarıyla
sürekli bir savaş vermektir. Bunlar ve
diğer birçok şey devrimcinin yaşamında süreklidir. Bu amaçlarına ve hedeflerine ulaşması için bir devrimci
kendisiyle olan iç hesaplaşmalarının
sürekliliğini sadece eleştiri ve özeleştiri
silahını kullanarak başarır. Eleştiri
ve özeleştiri bir seferlik değil, tüm yaşam boyunca sürekliliğiyle yaşamı
devrimci kılmanın tek yoludur.
Varolanın üzerine yenilerini ekleyerek bize ait olmayandan kurtulmak,
örgütsüzlüğümüzü ve savaşımızı büyütmek için eleştiri ve özeleştiri silahını sürekli kullanacağız.
Mücadelenin ihtiyaçları arttıkça
bizim de yenilenmek ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için eleştiri ve özeleştiri
silahını sürekli kullanmamız gerekiyor.

9-) Eleştiri-özeleştirinin
kuralları nelerdir?
Yaşanan her sorunda bir devrimci ilk önce kendisini o sorunun odağına koyarak düşünmelidir. Çünkü diyalektik materyalizm bize “çelişkinin

içte” olduğunu öğretiyor. Dış nedenler talidir.
Özeleştiri açıklıktır. Açıklık da
ilk aklına geleni söylemek değildir.
Düşünmek, sorular sormak ve sonuçlar çıkarmak gerekir.
Özeleştiri saygıdeğerdir. Özeleştiri
namustur. Özeleştiri yapmayan namussuzdur. Özeleştiriye inanmayan da
namussuzdur. Gerçek bir özeleştiri, geleceği kurma ididasıdır. Bu ise bir sorgulamayla elde edilir. Eleştiri-özeleştirinin devrimci bir silah olduğunu
ve amacını asla unutmayacağız. Herkesi kendi gerçeğine göre, her sürecin
ihtiyacına göre eleştireceğiz. Eleştiriyi
yerinde zamanında ölçüsü ile kullanmak, özeleştiri verirken de açık samimi olmak, değişmek için çaba göstermek devrimciliğin önemli göstergelerindendir. Eleştiriye karşı eleştiri ile cevap vermek doğru değildir. Bu
eleştirinin önünü kesmektir.
Eleştiri ise yine düşünerek bir sanat eseri inceleğinde yapılmalıdır.
Kabalık bencilliktir.
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bir adım öne çıkmak
mıdır?
Devrimcilik, anlık yada dönemsel
bir iş değildir. Devrimcilik her anıyla bir
yaşam biçimidir. Yaşamını devrimcileştirenler eleştiri ve özeleştiri ile yaptıklarıyla yetinmeden, mücadeleyi büyütmek ve önüne koyduğu hedeflere
ulaşmak için bir adım öne çıkarlar.
Devrimci mücadele her gün büyüyor, gelişiyor, ihtiyaçları da artıyor.
Bir adım öne çıkmak mücadeleyi
büyütmek için bizi engelleyen, ayak
bağı olan ne varsa eleştiri ve özeleştiri silahıyla bunlardan kurtuluruz.
Devrimci mücadeleyi bir ömür
boyu sürdürmek ve sürekli devrimci
kalabilmek için eleştiri ve özeleştiri
silahını devrimci yaşamın hayati bir
parçası haline dönüştürmeliyiz. Eleştiri özeleştirinin yapıcılığının doğal ve
zorunlu sonucu budur.
Sadece kendini değiştirenler dünyayı değiştirebilir. Kendini değiştiremeyenler dünyayı da değiştiremez.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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Geçtiğimiz günlerde bir grup akademisyen, AKP faşizminin Kürdistan’da gerçekleştirdiği katliamlara karşı
“bu suça ortak olmayacağız” diyerek bir bildiri yayınlamıştı. AKP faşizmi ise akademisyenlerin “barış” süslü bu
talebine bile tahammülsüzce saldırmış, “bu ihanetin bedelini ödeyecekler” diyerek tehditler savurmuştu. En sonunda da 19 akademisyen gözaltına alınıp çoğuna ise soruşturma açıldı. En son da YÖK tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli olan akademisyenin işine, devlete başkaldırmak suçundan, son verildi.
11 Ocak günü yayınlanan “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı, 1128 akademisyenin imza attığı bildiride
özetle; “devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi(...)
hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol
haritasını oluşturmasını talep ediyoruz.” deniliyor.
1128 akademisyenin imzaladığı bildiride, 24 Temmuz’dan bugüne Kürdistan’da yüzlerce insan, çocuk-kadın
demeden katlediliyor, Kürt halkından yüz binlerce insan göç
ettiriliyorken AKP faşizminden hala “Müzakere koşullarının hazırlanmasını ve kalıcı bir barış için çözüm yollarının
kurulmasını, hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturması(...)” talep ediliyor.
Bildirinin yayınlanmasının ardından birçok kesimden
farklı farklı yorumlar gelmeye başladı. Bir bütün olarak
sol ve Kürt milliyetçileri; AKP faşizminin “barış istenmesine bile tahammülsüz olduğu”, “akademisyenlerin son
derece hümanistçe yaklaştıkları” vb. yorumları yapıldı.
Oysa sorun ne akademisyenlerin niyetinde, hümanistliğinde ne de AKP faşizminin “barış” kelimesine tahammülsüzlüğünde. Sorun AKP faşizminin halka karşı
açtığı savaşa, bir biçimde de olsa karşı çıkılmasından duyduğu rahatsızlıktadır.
Sorun AKP faşizminin ülkemizde aydın misyonunu
üstlenmesi gereken akademisyenleri teslim almak istemesindedir. AKP istiyor ki; “ben halkı katledeyim, tepelerine bombalar yağdırayım, kentleri harabeye çevireyim ama kimse ses çıkarmasın, benim yaptıklarıma itiraz etmesin.” Sorun AKP’nin yönetememe krizinin derinleşmesindedir. İktidarın sözcülerinin bildiriye bu kadar saldırmalarının nedeni de budur.
Saldıranların en başında her zaman olduğu gibi Tayyip Erdoğan vardı. Erdoğan, bildiriye imza atanları
açıkça; “Bu devletin ekmeğini yiyip de bu ülkeye ihanet
eden herkes en kısa sürede hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır.” diyerek tehdit ediyor. Başbakan Davutoğlu ise
“dünyada tek bir ülke göstersinler ki meşru güvenlik güçleri dışında bir güvenlik gücüne izin veriyor” diyerek sal-

dırmaya devam edeceklerini açıklıyor.
AKP’nin yandaş kişi ve kurumları da efendilerinden
talimatı alıp, akademisyenlere karşı, karşı-propagandaya başladılar. Önce bir grup AKP’li profesör(!) karşı bir
bildiri yayınlamış, bunu takiben yargı eliyle de akademisyenler hakkında peş peşe soruşturmalar açıldı. Kocaeli’nde 15, Bursa’da 3 akademisyen gözaltına alınırken İstanbul’da 123, İzmir’de 37, Antep ve Mersin’de 24
akademisyen hakkında soruşturma açıldı, Bolu’da 3 akademisyenin evinde aramalar yapıldı.
Bütün dünyaya demokrasi nutukları çeken emperyalist Amerika, ülkemizdeki her olayda olduğu gibi akademisyenlerin gözaltına alınması olayında da aynı ikiyüzlülüğü oynadı. Amerika’nın Türkiye büyükelçisi
John Bass; “(...)Şiddetle ilgili endişelerin ifade edilmesi, teröre destek vermek ile eşdeğer değildir. Hükümet eleştirisi ihanet ile eşdeğer değildir. Türk demokrasisi rahatsız
edici fikirlerin serbestçe ifade edilmesini kucaklayacak
kadar güçlü ve dirençlidir” diyerek sahte demokrasi, insan hakları nutukları çekiyor.
Faşizmin amacı bellidir; baskı ve tehditlerle kendisine karşı olan herkesi sindirmeye çalışıyor. AKP faşizminin
saldırılarını püskürtmek ve geri adım attırmak, en başta
akademisyenlerin kararlı ve dik duruşuna bağlıdır.

Öğrenciler, Öğretim Görevlileri,
Bizzat kendileri egemen sınıfların baskı ve sömürü politikasından nasibini aldıkları halde “tarafsızım” diyenler; kimler arasında, kime karşı tarafsız olduklarını kendilerine tekrar tekrar sormak zorundadırlar. Egemen sınıflar kimseye tarafsızlık diye bir seçenek sunmuyor. Bilincine varsak da varmasak da kendine hizmet eden bireyler olmamızı istiyor. Bunun için haklarımızı gasp ediyor, bizleri baskı altında kişiliksizleştirmeye çalışıyor. Yani
istesek de istemesek de çatışmanın bir tarafında biz varız. Bizim haklarımız gasp ediliyor, bir takım çirkin emellere alet edilmek için bizlere baskı uygulanıyor.
Ve biz, 46 yıldır akademik-demokratik haklarımız
için, üniversitelerimizde; söz-karar ve örgütlenme hakkımızı kullanmak için mücadele ediyoruz. Ve her dönemde
faşizmin en azgın saldırılarına maruz kaldık, kalıyoruz. Ama
hiçbir dönemde teslim olmayı seçmedik. Sizleri de bu mücadelede gençliğin yanında olmaya, demokratik üniversite mücadelesini büyütmeye, demokratik üniversiteleri kuracağımız bağımsız demokratik Türkiye için mücadele etmeye çağırıyoruz. Bu sadece bir ödev değil, ahlaksal bir yükümlülüktür de. Susmayı değil direnmeyi tercih edelim. Susarak hak kazanılmaz. Susmayın! Demokratik Üniversiteler Mücadelesinde Yerinizi Alın!

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

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

KATLİAMLARA KARŞI LİSELİ DEV-GENÇ
SAFLARINDA ÖRGÜTLENELİM!
Yanan çocukların acısı kadar büyük
acımız... öfkemiz.
“Evlerinde, mahallesinde; hemen ailesinin yanıbaşında katledilenlerimiz kadar” adaletli olacağız.
Berkin kadar...
Uğur Kurt kadar...
Hasan Ferit kadar...
Günay kadar...
Dilek Doğan kadar...
adaletli olacağız.
Ankara’da, Suruç’ta katledilenler kadar adaletli olacağız.
Katliamlar, devletin halkı sindirme, apolitikleştirme, korkutma politikalarının bir parçasıdır. Halkı korkutarak kendisine karşı çıkmayan, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyen
bir halk yaratmak istiyorlar. En çok saldırdıkları kesim ise liseli gençliktir.
Çünkü liseliler cüretkar, gözükara ve
vatanseverdir. Bu olumlu özellikleri onların saldırılara karşı sessiz kalmamalarını sağlıyor. Devlet de bundan korkuyor. Düzen kendi geleceği için başta gençlik olmak üzere tüm halk kesimlerini sindirmek istiyor.
Liselileri yıldırmak, gözdağı vermek
için sürekli saldırı politikaları üretiyor.
Bugün Kürdistan’da yapılan katliamlar,
Ankara, Suruç bu politikaların bir parçasıdır.
Toplu katliamların yanısıra devlet,
tek tek katlederek de korku salmaya çalışıyor. Örneğin Berkin Elvan... Aylardır katilleri yargılanmadı. Bizler gözaltına alındık, tutuklandık, işkenceler
gördük. Katiller ise hala aramızda dolaşıyor. Örneğin Dilek Doğan... Evinde ailesinin yanında tek kurşunla katledildi. Katledileli 3 ayı geçti. Tutuklanması gereken katil Yüksel Moğultay
hala elini kolunu sallaya sallaya gezerken Dilek Doğan için adalet isteyen
devrimciler saldırıya uğruyor.

Bu katliamlar ne ilkti ne de son
olacak. Reyhanlı, Suruç, Ankara...
Devlet katlediyor ve yeni katliamların
hazırlığını yapıyor. Armutlu’da Dilek
Doğan için adalet isteyenlere gerçek
mermilerle pervasızca saldırıyor. Gençlik Derneği’ni ve cemevini bombalamakla tehdit ediyor. Armutlu’da yaşanan bu olaylar yeni katliamların hazırlığıdır, provasıdır.
Bizler liseliyiz. Bu ülkeyi ve bu
halkı çok seviyoruz. Katledilen çocukların, Berkin’in, Dilek Doğan’ın hesabını bizler soracağız. Katliamlara karşı sessiz kalmayacak, mücadele edeceğiz.
Okullarda, mahallelerde, dershanelerde bulunduğumuz her alanda arkadaşlarımıza katliamları ve bunlara
karşı mücadele edilmesi gerektiğini anlatmalıyız. Bu vatana bu halka olan
sevgimiz bize yol göstermeli.
Berkin hesabını sormamızı bekliyor.
Berkin’den devraldığımız sapan ile
katillerin üstüne üstüne yürüyeceğiz.
Katliamların hesabını soracağız.
Biliyoruz ki bu hesabı sormazsak,
geleceğimizi çalacaklar. Yeni Berkin’ler, yeni Dilek’ler katledilecek.
Her gün içimizden birileri bu katliamlarda can verecek. Liseliler bunun
için örgütlenmeli, hesap sormalıdır.

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016

Bulunduğumuz her yerde
okulda, sınıfta, sırada, sokakta
direnişi örgütleyelim.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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Röportaj

Dilek Doğan’ın Annesi Aysel Doğan:
“Bile bile, gözümüzün önünde vurdular kızımı. Geldi evimde,
uykusundan, yatağından kaldırarak öldürdü çocuğumu...
Kızım öldü... Adamın yüzü belli. Dışarda dolaşıyor.
O insan kimbilir Dilek’ten sonra kimi öldürdü? “
25 Ekim 2015 günü şafak vakti
anne, baba ve kardeşinin gözü önünde
polis kurşunuyla vurulan Dilek Doğan’ın ailesiyle röportaj yaptık:

Sayı: 506

Yürüyüş: Öncelikle başınız sağolsun. Aylar geçti
üzerinden ama hala katilin
kim olduğu belli olduğu halde yakalanmıyor. Yargı süreci çok ağır gidiyor. Açıktan
yüzü belli. Video kayıtlarında
yüzü belli. Ama hiçbir şey
yapılmıyor. Bununla ilgili
ne düşünüyorsunuz?

Yürüyüş
31 Ocak
2016

Yürüyüş: Asılında genel
bir politika şu an Kürdistan’da haberleri görüyoruz.
Aysel Doğan: Her taraf öyle,
herkesi öldürüyorlar.

Yürüyüş: Video kayıtları
çıktı ama bir yanda da aile
mukavemet etti demek için
o kayıtları çıkardılar. Size
soruşturma açıldı. Bununla
ilgili ne düşünüyorsunuz?
Aysel Doğan: Apaçık ortada.
Aysel Doğan: Bile bile, gözümüzün önünde vurdular kızımı.
Adamın yüzü belli. Kızım öldü. Bir
insanı öldürdüler. Benim kızım olmasa başkası da olabilirdi. Geldi
evimde, uykusundan, yatağından kaldırarak öldürdü çocuğumu. Kim olsa
ne düşünür? Onun tutuklanacağını
bekliyoruz. Dışarda dolaşıyor. O
insan kimbilir Dilek’ten sonra kimi
öldürdü?
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Bir karagaşa bir şey olmadı ki. Belki,
o hızla çocukların üzerine yürümesini
çekmedi ama Dilek’in vurulma anını
çekmiş zaten kamera. Hiçbir şey
yoktu ki. Bize kimlik sordu biz
verdik. Dilek’e iki kere ismini sordu.
Sonra Dilek’i abisi vurdu dedi. Abisinin silahı yoktu. Kendisinin üzerimize yürümesi ile silahın patlaması
bir oldu zaten.

Yürüyüş: Size soruşturma
açıldı burada verilmek istenen şey ne sizce?

Aysel Doğan:

Yıldırmaya,
korkutmaya çalışıyor. Bize dava açtı
susalım oturalım diye. Kızımızı biz
öldürmüşüz. Kastımız varmış çocuğumuzu yatağından kaldırıp öldürmeye. Bilmiyorum nasıl bir devlet
ben anlamadım.
Nasıl insanlar bunlar, ne yapmaya
çalışıyorlar? Dilek terörist diyor, benim ciğerim sökülüyor öyle dediğinde. Terörist ne yapar? Yatağından
uyandırır getirir öldürür. O teröristtir.
Kendileri terörist.
Şimdi gelmiş biber gazları çıkmış
hafıza sildiriyor. Benim de hafızamı
silebilir, kızımı hatırlamayabilirim.
Çok üzüldüm o gençlere hiç uyuyamadım. Geldiler hafızaları gitmiş.

Yürüyüş: Gördünüz mü
siz de olaylar nasıl gelişti?
Aysel Doğan: Adalet kampanyası vardı. İki ay bir şey demediler,
gelen giden oldu. Sonra ne oldu?
Hazmedemiyorlar, sahiplenen çok
oldu gelen giden çok olunca şey yapmıyorlar.

Yürüyüş: Bu genel sal-
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ğimiz günlük çatışmayı bir günde
durdurabilir. Bunun örneği var.

dırılarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Aysel Doğan: Susalım kimse

Polis cemevini basıyor, biz cemevini korumak için saatlerce direniyoruz. Tam polis içeri girecek, halktan
bir insan polisin önüne yatıyor, ibadethanemize giremezsiniz diyor. Bizim saatlerce gönderemediğimiz polisi
halktan bir insan geriletebiliyor. Nedir,
devletin istediği bu. Bizle karşı karşıya
kalmak.

sesini çıkarmasın. Dilek’i yok ettiğimizle kalsın diyorlar. Adaletleri
yok ki. Halkın da böyle ayaklanmasına tahammül edemiyorlar.

Yürüyüş: Artık silahlarla
falan saldırmışlar.
Aysel Doğan: Silahlar ben
izliyorum, bizim ev işte burası duman altı böyle. Ne yaptılar, kimi
katlettiler diye yüreğim ağzımda. Dışarı çıkamıyorum, gaz sıkıyorlar, astımım var. Çıksam da ne yapacam
ki. Çıkanları, yoldan geçenleri aldılar.
İnsanlar evinden çıkamadı.

Yürüyüş: Benim soracaklarım bu kadar sizin başka ekleyecek bir şeyiniz var
mı?
Aysel Doğan: Her gün Dilek’in şeyi ile uyanıyorum. Ben hala
beklerim kızımı. Öldü, gömdüm.
Hala bekliyorum gelecek. Sabah öğle
akşam... İşte gelecek... İşte geliyor
bakıyorum, sanıyorum Dilek... Kabullenemiyorum hiç. Gözyaşlarım
sel oldu.
***

Yürüyüş: Katilin kim olduğu her şey açık. Ama
buna rağmen sizi suçladılar,
ailesini suçladılar, abisi vurdu dediler, arbede yaşandı
dediler.
Bunlara ilişkin ne söylemek istersin?
Emrah Doğan: Biz devrimci
bir mahallede yaşıyoruz. Ülkenin
koşullarını, şartlarını biliyoruz. Dilek'in katili dışardadır.
Bu ülkede suçsuz yargılanır, suçlu
sokaktadır. Keza Dilek'in katili de
daha dışardadır, geziyor. Bizi polise
mukavemetten, polise darptan belki

Dün Armutlu'da Cizre örneği yaşandı. Dün insanlar o sokakta katledilmeye çalışıldı. İnsanların ölmemesi
sadece bir mucizeydi. Biber gazı dışında gerçek mermi kullandılar. Sokakta halk da olsa halk da öldürülecek. Ama halkın sokakta olması lazım. Bunları geriletebilmemiz için
yarın burda yaşama hakkımızı kazanabilmek için halkın sokakta olması
gerekiyor.

ona istenen 26-27 yıl cezanın fazlasını
isteyecekler. Onu cezalandırmak yerine bizi cezalandırıp korkutmak isteyecekler.
Haziran Ayaklanmasında da gördük. Bu sistemi hepimiz biliriz. Bir
baskı var, devlet katleder, zulmeder,
üstünü kapatmak için yine bunu katliamla yapar. Dilek'in katili dışarda
geziyor. Adı belli, görüntüler var..
Biz halkı sokağa davet ediyoruz.
Bilerek, isteyerek yapılmış bir katliEvet, bize yardım ediyorlar. Yemek
amdır, her şey gözönündedir ama
Sayı: 506
getiriyorlar ama evlerine sahip çıkhala tutuklu değil.
sınlar. Devrimciler sokakta çatışırken Yürüyüş
Diyeceklerimiz daha çok.. Adalet
31 Ocak
çıksın kapısının önünde sadece desin
2016
talebi var.. Adalet çadırı var burada.
ki girmeyin sokağımıza onlar bizim
Günlerdir bu adalet çadırına saldırıçocuklarımız, ne için geldiniz? Ne
yorlar. Bu ülkede yönetememe krizi
yapmaya çalışıyorsunuz diye sorular
var. Bu krizi atlatmak için halka zulsorsunlar. Biz bunu istiyoruz halktan.
mediyor. Biz ne yapacağız? Günlerdir bunun için direniyoruz.
Biz adalet talebinden vaz- Dilek Doğan’ın Abisi
geçmeyeceğiz. Biz katillerimiEmrah Doğan:
zin kolayca sokakta gezmesine, “Diyeceklerimiz daha çok.. Adalet
kolayca sokakta başkalarını öl- talebi var.. Adalet çadırı var burada.
dürmesine izin vermeyeceğiz.
Günlerdir bu adalet çadırına saldırıGerekirse hepimiz öleceğiz.
Ama biz onların yargılanması yorlar. Bu ülkede yönetememe krizi
ve cezalandırılmasını isteyece- var. Bu krizi atlatmak için halka
zulmediyor. Biz ne yapacağız? Günğiz. Talebimiz adalettir.

Yürüyüş: Peki başka
eklemek istediğin şey
var mı?
Emrah Doğan: Armutlu halkına çağrımız; biz devrimciler yedi gündür sokaktayız.
Evet bize destek veriyorlar.
Ama biz 10 kişi yüz kişi bu
sokaklarda çatışırken halktan
bir insan bizim durdurabilece-

lerdir bunun için direniyoruz.
Biz adalet talebinden vazgeçmeyeceğiz.
Biz katillerimizin kolayca sokakta
gezmesine, kolayca sokakta başkalarını öldürmesine izin vermeyeceğiz.
Gerekirse hepimiz öleceğiz.
Ama biz onların yargılanmasını
ve cezalandırılmasını isteyeceğiz.
Talebimiz adalettir.”

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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Gecekondulardan, Okullardan, Dağlardan,
Fabrikalardan Tarlalardan Gelecek Halkımız!

MAHALLELERDE
M AHALLELERDE
ÖRGÜTLENMEK TERCİH
DEĞİL ZORUNLULUKTUR

1

“Gecekondulardan gelip gartlaklarımızı

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016
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Oligarşinin bugün en büyük
korkusu, devrimci savaşın kitleselleşmeye başlaması ve tüm ülkeyi
sarmasıdır. Bunun için AKP’nin
halka yönelik saldırılarının en yoğunlaştığı yer, devrimcilerin örgütlü olduğu mahallelerdir.
Oligarşinin gecekondulara saldırısı sadece TOMA’larla, Akreplerle, çevikleriyle, ölüm mangalarıyla da sınırlı değil.
Halkın devrimci mücadelesini
önlemek için uyuşturucudan, kumara, alkolden hırsızlığa her türlü
yozlaşma politikalarına başvurmaktadır.
Yine oligarşinin yoksul halkın
yaşadığı mahallelere saldırısı faşist
AKP iktidarı ile de sınırlı değildir;
yoksul halkın yaşadığı gecekonduların kurulmaya başladığı ilk
günlerden itibaren halkı potansiyel
bir tehlike olarak görmüştür.
Çünkü gecekondular daha başından itibaren -örgütlü olsun ya
da olmasın- düzenin polisiyle, zabıtasıyla, arazi mafyasıyla tüm
saldırılarına karşı direnişlerin
içinden doğmuştur.
Büyükşehirlerde yaşayan nüfusun %70’den fazlası mahallelerde yaşar.
Halkın hemen her kesiminin
yaşadığı yerlerdir mahalleler. Bu
yanıyla mahallelerde örgütlenmek
devrim iddiası olan bir örgüt için
tercih değil, zorunluluktur.
Yazı dizimizde mahallelerde
örgütlenmenin zorunluluğunu ele
alacağız...

Bütün Yoksul Gecekondular Bizim Olacak

Faşist AKP iktidarı İstanbul, Ankara, İzmir gibi bükesecekler”
yükşehirlerde içinde olduğu 8 il ve
21 ilçe merkezlerine “tahkim edilmiş
kalekollar” yapacağını açıkladı.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük
şehirlere yapılacak kalekolların hedefi
belli.
Hedef en genelde tüm yoksul halkımız olmakla birlikte, özelde bizim
örgütlü olduğumuz Gazi, Nurtepe,
Okmeydanı, Küçükarmutlu, 1 Mayıs,
Gülsuyu, Sarıgazi gibi gecekondu
mahalleleridir.
Gecekondu mahalleleri faşist iktidarların her zaman hedefi olmuştur.
Faşizm gecekonduları -örgütlü ya
da örgütsüz- potansiyel tehlike olarak
görmüştür.
Çünkü gecekondular ezilen, sömürülen en yoksul halkımızın yaşadığı mahallelerdir. Köylerden şehirlere
göçen yoksul halkımızın başını sokacakları barınma ihtiyaçlarının zorunluluğundan doğmuştur. Faşist devletin yıkım saldırılarına karşı direnişlerle doğmuştur.
Birçok gecekondu mahallesinin
oluşumu devrimcilerin öncülüğünde
kurulmuştur. Mahalleler 70’lerden
beri devrimci savaşın en önemli mevzilerinden birisi olmuştur. Onun için
mahalleler bugün de oligarşinin her
türlü saldırısının öncelikli hedefidir.
Tahkim edilmiş kalekollar da bunun içindir.
Eski TÜSİAD Başkanlarından
Tuncay Özilhan burjuvazinin gecekondu korkusunu “Gecekondulardan
gelip gırtlaklarımızı kesecekler” diye
ifade etmişti.
Reformizm, “varoşlar” diye bur-

juvazinin diliyle küçümserken gecekondu mahallelerini; oportünizm
ise “lümpen mahalle gençliği” diye
aşağılıyor.
Biz ısrarla örgütlemek istiyoruz
mahalleleri... Düşmanın tüm saldırılarına rağmen, “mahallelerimizi
terk etmeyeceğiz” diyoruz.
Çünkü biz DEVRİM yapmak istiyoruz. Devrimci Halk İktidarı’nı
kuracağız.
Lenin “Devrim Kitlelerin Eseridir” diyor. “Devrim kitlelerin eseri”
olacaksa kitleleri örgütlemeden devrim yapamayız.
Kitle kimdir? HALK’tır...
Halk kimdir?
İşçisiyle, memuruyla, esnafıyla,
köylüsüyle, öğrencisiyle, öğretmeni,
mühendisi, doktoru, aydını, sanatçısı,
yazarı... Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi,
Gürcüsü... tüm milliyetlerden, Müslümanı’yla, Hristiyanı’yla, Alevisi’yle, Sünnisi’yle tüm din ve inançlardan 77 milyonluk ülkemizde, BİR
AVUÇ İŞBİRLİKÇİ HAİN DIŞINDA KALAN TÜM KESİMLERDİR...
Nerede yaşar halk?
MAHALLELERDE YAŞAR!
Halkın hemen her kesimi vardır
mahallelerde.
Halkın olduğu hemen her yerde
biz de olacağız ve halkımızı örgütleyeceğiz...
Bu iktidar iddiası olan devrimci
bir partinin olmazsa olmaz görevidir.
Gecekondularda mücadeleye girmeden önce ülkemizde ve dünyada
gecekonduların hangi koşulların sonucu olarak ortaya çıktığına bakmak
istiyoruz.

Gecekondular
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Yoksul
Halkın Değil,
Kapitalizmin
Ürünüdür
Gecekonduları kapitalizm
yaratmıştır. Gelişmeye başlayan kapitalizmle birlikte Avrupa'da, ABD'de kent merkezlerinin çevresinde oluşan yoksul işçi, emekçi semtlerine "varoş"
adı veriliyor. Değişik ülkelerde değişik adlandırmalar da var tabii. Feodalizmin çözülmeye başlamasıyla
kente göç ederek yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü "varoş"lara
yığılan insanlar aynı zamanda burjuvazi için ucuz işgücü kaynağıdır.
Ki bugün de hala öyledir.
Burjuvazinin, egemen sınıfların
"varoş"lardan her bahsedişinde aynı
zamanda bir aşağılama, hor görme
hatta tiksinti vardır. Çünkü burjuvazi
için oralarda yaşayanlar aynı zamanda
cahilliği, görgüsüzlüğü, pislik ve
sefillik içinde yaşamayı, hırsızlığı,
dilenciliği, soygunculuğu ifade ederdi.
Kendi yarattıkları düzenle, iliklerine
kadar sömürdükleri, onların sırtından
hergü n servetlerini daha da
büyüttükleri “varoş” halkını işe yaramaz, asalak, başlarına bela "ayak
takımı" olarak görürlerdi.
Burjuva hümanistleri, küçük burjuva aydınları içinse varoşlar; yardım
edilmesi gereken, yoksulluğun, cahilliğin ve bilgisizliğin kol gezdiği,
acınacak yerlerdi. Ama, bu acımanın
yanısıra "varoşlar"ı toplumun olmaması gereken bir yaması, ayı gibi
görme, açık ya da örtü lü bir
küçümseme onlar için de geçerliydi.
Avrupa'nın gelişmiş kapitalist devletleri, ABD, Kanada vb. ülkeler kapitalizmin gelişme süreci içinde bu
problemi büyük ölçüde çözmüşlerdir.
Ancak emperyalist dönemde göçler
özellikle de yeni-somürgecilikle birlikte yeni-sömürgelerde kapitalizmin
gelişmesine paralel olarak "varoş"lar
her kıtada, ülkede değişik adlar altında
çok daha yaygın olarak ortaya çıkar.
Bunun bizdeki adı gecekondulardır.
Tarihi, esasında bilinenden de eskidir. Osmanlı döneminde de kimi

paşaların, saray eşrafının İstanbul'un
etrafında derme çatma evlerden, barakalardan oluşmaya başlayan mahallelerden şikayetçi oldukları görülür.
Ama elbette bu özellikle 1960'lardan
sonra başlayan gecekondulaşmayla
kıyaslanamayacak kadar kü çü k
ölçüdedir.
1950'li yıllardan itibaren, yenisömürgecilik ilişkileriyle birlikte kapitalizmin çarpık da olsa hızlanarak
gelişmeye başlaması, 1960'lardan
sonra kırsal alandan kent merkezlerine
göçü büyük ölçüde hızlandırdı. Zaten
yoksul ve topraksız olan geniş köylü
kitlelerinin oranı tarımda makinalaşmayla birlikte daha da arttı. Kırlarda yoğunlaşan işsizlik ve ağırlıklı
olarak kentlerde gelişen kapitalizmin
yarattığı iş olanakları hızlı göçün ve
kentleşmenin asıl nedenidir. Elbette
buna, çok daha düşük oranda da olsa
daha iyi yaşam koşulları arayışı
içinde olan küçü k toprak sahibi
köylüleri, kan davası nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalanları
ya da toprak ağalarının baskısından
kaçanları da eklemek mümkün.
'60'lı yıllardan bu yana kesintisiz
göç alan dolayısıyla da buna bağlı
olarak gecekondu semtlerinin en çok
ortaya çıktığı yerlerin başında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük
kentler gelir.
Ama bunlarla sınırlı da değildir.
Bunlar ağırlıklı olmakla beraber ülkenin hemen her yanındaki illerin büyük
çoğunluğuna bu göç akışı sürmektedir.
Kentlerdeki nüfus oranı 1960'larda
%25, 1970'lerde %35, 1980'de
%40'a çıkarken, bugün bu oran
%50'yi aşan bir orana ulaşmıştır.
Kentlerde nüfus oranı artarken aynı
şekilde gecekondularda yaşayan hal-

kın genel kent nüfusuna oranı
da giderek büyümüştür.
Ekonomik-sosyal koşulların dayatmasının dışında
'80'li yılların ortalarından itibaren Kürdistan'da ulusal
mü cadelenin yü kselmeye
başlamasıyla artan baskılar,
özellikle '90'lı yıllardan sonra
oligarşinin köy boşaltma ve
zorunlu göç uygulamaları, gecekondulaşmayı bugünkü boyutlara getiren
ikinci önemli etken olmuştur. Bu zorunlu göçler daha çok Diyarbakır,
Adana, Antalya, Mersin, Antep,
Urfa, Siirt, gibi kentleri etkilerken,
daha Batı'da bundan yine en çok nasibini alan yerler İstanbul, İzmir,
Ankara, Bursa gibi büyük illerdir.
Bu kentlerdeki nüfusun %60-70'inden
fazlası gecekondu semtlerinde yaşamaktadır.
Sonuç olarak denebilir ki kimse
durup dururken, köydeki evini barkını,
varsa küçük de olsa toprağını keyif
için bırakıp kentlere göç etmemiştir.
Yaşam koşulları, işsizlik, baskı ve
katliamlar onları yaşadıkları topraklarından koparıp iş için, aş için kentlere
göç etmeye zorlamıştır.
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Mahallelerde Yaşayanlar
Çıkarı Devrimde Olan
Yoksul Emekçi
Halkımızdır!
Solun bir kısmı uzun süre, hatta
şimdi de sorunu; örneğin mahallelerdeki çalışmayla işçi sınıfı içindeki
çalışmayı, karşı karşıya getirerek tartışmıştır. Bu yaklaşım ya mahalleler
gerçeğinden habersiz olmak demektir
-ki bu ülkede yaşayan biri için bu
fazla mümkün değildir- ya da ülke
gerçeğimizin kafalarındaki şablonlara
uydurulamamasından kaynaklanmaktadır.
Mahalli alan çalışması, özünde
tüm halk kesimleri içinde bir çalışmaya tekabül eder.
İşçi nerede oturuyor? İstanbul’un
Etiler’inde, İzmir’in Alsancak’ında,
Ankara’nın Çankaya’sında mı?
Kamu emekçileri nerede oturuyor?
Kentlere yığılan Kürt yoksulları, sa-
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yıları resmi istatistiklerde bile 5-6
milyon olarak geçen işsizler, marketlere, tekellere karşı yaşam savaşı
veren küçük esnaf nerede oturuyor?
Öyle ki, bugün başta tekstil olmak
üzere çeşitli sektörlerdeki atölyeler,
küçük sanayi siteleri artık doğrudan
gecekondu bölgeleriyle içiçedir. Konfeksiyondan inşaata, küçük sanayiye
bunların işgücünün neredeyse tamamı
gecekondu semtlerindedir.
Kuşkusuz bu, işçinin, kamu
emekçisinin işyerinde, fabrikasında
çalışma yapmanın gereksizliği, ya
da alternatifi anlamında değildir.
Ancak bu ülkede mahalleler “işçi sınıfı”nı örgütlemek diye bir derdi olanın da ilgisiz kalamayacağı, ilgisiz
kaldığında bu görevi başaramayacağı
bir alan özelliği göstermektedir.
Mahallelerde hiçbir biçimde olmadan işçi sınıfını tam olarak örgütlemiş, onun dünyasına girmiş olamazsınız.
Sorunu daha özet olarak şöyle
ifade edebiliriz: “Çıkarları devrimden
yana olan halk sınıf ve tabakaları,
şehir merkezlerinin etrafında kümelenmiştir ve daha çok gecekondu
niteliği taşıyan bu bölgelerde oturmaktadırlar.”
O zaman hiçbir devrimci program,
hiçbir örgütlenme, herkesin gördüğü
ve görebileceği bu gerçeğin üzerinden
atlayarak yapılamaz.
Öte yandan mahallelerin sınıfsal
yapısını tahlil ederken “saf” bir
emekçi tablosu çizmek, gecekondu
halkının politik tutumunu bu saf
emekçi niteliğine göre tahlil etmek
de yanlıştır. Tersine gecekondular,
kültürel bakımdan, yaşam
tarzı bakımından, çeşitli gelişmeler karşısındaki politik
konumlanışı bakımından
kozmopolit bir yapı gösterirler.
İşsizlik, yoksulluk vardır,
ama buna paralel olarak burjuva özlemler de yoğundur.
Düzen çok çeşitli biçimlerde
bu özlemleri pompalar.
Gecekondu
halkının
bütünü açısından, elektriği,

suyu olan tapulu bir ev sahibi olmayı onun yaşamının nihai amacı
haline getirmeye çalışır.
Gecekondu gençliğinin özlemlerini, taleplerini, tepkilerini uyuşturucu,
fuhuş batağının içinde boğmaya çalışır.
Bu yüzden de emekçi semtlerinde
her türlü yozluğun, suç şebekelerinin
örgütlenmesine, yayılmasına göz yumar, teşvik eder.
Bugün gecekondu mahallelerinin
hemen hepsinde uyuşturucu, fuhuş,
kumar, çeteleşme, hırsızlık gibi yozlaşmanın hemen her boyutu en ileri
düzeyde yaşanmaktadır. Devlet bunu
halkı mücadeleden uzak tutmak için
çok özel bir politika olarak uygulamaktadır.
Öyle ki devrimcilerin örgütlü olduğu mahallelerde bile yozlaşmanın
her türünü görmekteyiz. Hatta devlet
bu mahallelerde yozlaşmayı çok daha
özel bir politika olarak uygulamaktadır.
Fuhuştan uyuşturucuya, kumardan
alkole, bizzat polisin koruması altında
yapılmaktadır. Yine devlet polisin
yetmediği yerde mafya çetelerini
devrimcilere karşı kullanmaktadır.
Tüm bunlar gecekondulardaki
devrimci çalışma açısından gözardı
edilemeyecek sonuçlar doğuran yanlardır. Burjuva özlemlerle emekçi
bir yaşamın birarada bulunması,
pratikte ortaya küçük-burjuva bir
kültür çıkarır. Özellikle gençlikte
düşünce ve yaşam tarzı buna göre
şekillenir.
Bu kozmopolit yapı, burjuva özlemler, gecekondu halkının düzen

içi meşruluk arayışlarının da temelini oluşturur; onun ruh halinde
ani kabarmalara ve ani geri çekilmelere kaynaklık eder.
Bu kozmopolit kültür, devrimci
saflara da ister istemez taşınır. Bütün
bunlar gözönüne alınmadan yürütülecek bir gecekondu çalışmasında, kitle
kuyrukçuluğu, kitlelerin geri eğilimlerine teslim olma, devrimci faaliyet
ve örgütlenmede laçkalık, maceracılık
vb. sonuçların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Mahallelerde Olmak
Tüm Halk Kesimlerinin
İçinde Olmaktır!
Mahalleler dediğimiz ancak asıl
olarak ifadesini gecekondu semtlerinde bulan alan, içinde halkın hemen
tüm sınıf ve katmanlarını barındırır.
Bir öğretmen de bulabilirsiniz orada,
bir inşaat işçisi de. Bir fabrika işçisi,
bir memur, bir işsiz, bir esnaf, bir
demir tüccarı da...
Altı büyük kentin (İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Diyarbakır)
nüfuslarının % 60’ına yakını gecekondu semtlerindedir.
Ki bunlara Antalya’dan Mersin’e
pek çok kenti de ilave edebiliriz. Bu
oran örneğin kentler açısından değil
de ülke genelinde “çıkarları devrimde
olan sınıf ve tabakalar” açısından
ele alındığında daha da büyüktür.
Rahatlıkla diyebiliriz ki, kırsal
alan dışında çıkarları devrimde olan
sınıf ve tabakaların % 80-90’ı bu
semtlerde oturmaktadır.
İşte bunun içindir ki gecekondular
bizim olmak zorundadır. Ancak burada hemen belirtmek gerekir; sorun böyle olmakla
birlikte kaba bir gecekondu
yaklaşımı içinde de olmamak durumundayız.
Gecekondularda olmak
derken mahalli bölge çalışması “gecekondu” niteliği
en bariz, en açık olan semtlerle de sınırlandırılmamalıdır.
Gecekondu olgusu “tek
katlı biriket evler” olmak-
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tan çıkmıştır. Gecekondu semtlerinin
tanımı da, görünümü de farklılaşmıştır
bu yüzden. Örneğin İstanbul’da Kocamustafapaşa, Zeytinburnu gibi
yerler, 30 yıl öncesinin gecekondu
bölgeleridir. Ancak bugün gecekondu
bölgesi olmaktan büyük oranda çıkmışlardır.
Keza İstanbul’un Yenibosna’sı;
Ankara’nın Etlik’i, Sincan’ı; İzmir’in
Kadifekale’si vb. yerler için de aynı
şey sözkonusudur. Bu ve benzeri
yerleşim bölgelerinde apartmanların
boy boy dizilmiş olmasından dolayı
buralar gözden çıkarılmamalıdır,
çünkü buralar hala emekçileri barındıran semtlerdir ve mahalli bölge
çalışmasının birinci dereceden kapsamındadırlar.
Egemenler yerleşim olarak emekçi
halkı yalıtıp, resmen kent merkezlerinden dıştalarken, bu kesimlere ve
bunların yerleştiği semtlere ilgilerini
kesmezler.
Düzen resmen kabul etmediği,
yasal saymadığı, hatta hep yıkım
tehdidi altında tuttuğu gecekondulaşma alanlarına bile düzen partilerinin belde teşkilatlarıyla ve karako-

luyla uzanmakta gecikmez.
Çünkü muhalefet açısından, devrimci gelişme açısından, gecekonduların taşıdığı önemin bilincindedirler. Düzen partileri için ayrıca her
şeyden önce de büyük bir oy deposudur gecekondular. Bu nedenle özel
ilgi gösterirler. Ama tabii asıl olarak
düzen devrimci mücadele açısından
buraların taşıdığı potansiyeli görmüştür. Bu nedenle oligarşinin demogojik propagandalarının da, doğrudan polis terörü nü n de bü yü k
bölümü esasında bu kesime yöneliktir.
12 Eylül Cuntasının bazı uygulamaları bu konuda öğreticidir. Cunta
tüm baskı ve terörüne rağmen 12
Eylül’ün hemen ertesinde bu bölgelere yönelik çeşitli yatırımlara önem
vermiştir. Devrimci mücadele açısından “hassas” bölgelerde çoğunlukla parklar, yollar gibi en gözle
görünür işlere girişilmiş, kimi yerde
de elektrik, su gibi sorunlara el atılmıştır. Ancak cunta da bunu süreklileştirememiştir.
Düzenin ekonomik gücü bu sorunu çözmeye hiçbir koşulda yetmemiş, gecekondulaşmanın hız ka-

zanması ve yıkımlarla birlikte gecekondular yeniden belli bir potansiyeli
ortaya çıkartmıştır.
Gecekondulaşma düzenin hem
ekonomik, hem siyasi krizinden
beslenmektedir. Hergün daha fazla
yoksullaşan işçi, memur, esnaf; her
yıl yüzbinlerle işsiz durumuna düşen
işçiler; Kürdistan’da, Sivas vb. bölgelerde katliamlardan, toprağın insansızlaştırılması politikalarından dolayı yollara dökülen yüzbinlerce Kürt
emekçi, gecekonduları devasa boyutlarda büyüten kaynak durumundadırlar.
Dolayısıyla gecekondu semtlerinde olmak, buralarda kitle tabanı
yaratacak şekilde örgütlenmek sınıfsal
açıdan işçi, memur, esnaf vb. emekçi
kesimlerin içinde, halkımızın ulusal,
dinsel yapısı temelinde Kürt’ler,
Aleviler içinde de olmak demektir.
Halkımızın sınıfsal, ulusal, dinsel,
kültürel tüm bileşenleri en yoğunlaşmış haliyle buralardadır.

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016

Sürecek

Örgütlülüğümüzü Güçlendi̇ri̇yoruz!

HALK MECLİSLERİNDE
BİRLEŞİYORUZ!

H alkın Sorunlarını
Halk Meclisleri Çözer
Okmeydanı Halk Meclisi, çözüm komisyonu mahkemenin üç yıldır çözemediği bir soruna müdahale etti.
Tarafları 15 ve 16 Ocak tarihlerinde bir araya getirerek
uzlaştırdı. Bahse konu sorunun çözümleri taraflarla
birlikte tartışarak olabildiğince mutabakat sağlanarak
üretilmiştir.
Halk Meclisleri Halkın Sorunlarına Çözümler Üretebilmek İçin Kurulmuş Örgütlenmelerdir!
OKMEYDANI HALK MECLİSİ

Esenyurt’ta 22 Ocak Cuma Günü Halk Meclisi toplantısı yapıldı.Toplantı ilk olarak mahallelerimizdeki
Halk Meclisinin gerekliliğinden bahsedilerek başladı.
Kurulu olan Halk Meclislerinden örnekler verilerek
Halk Meclislerinin işlevliği üzerinde konuşuldu. Toplantıya katılanlar düşüncelerini belirtti. Mahallenin
sorunları dile getirildi. Devletin halka düşmanlığını
ortaya koyan katliamlardan, baskılardan söz edildi. Toplantıya katılanlar tek çözümün düşmana örgütlenerek
karşılık verilmesi gerektiği konusunda hem fikire
sahipti. Halk Meclisi toplantısına 8 kişi katıldı. Bir
sonraki meclis toplantısı için tarih belirlendi. Herkesin
bir sonraki toplantıya çevresindeki insanları toplantıya
çağırma kararıyla toplantı bitirildi.
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Halk
H alk Meclisleri;
Bugünden Yarını Kurmanın Adıdır
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Halk Meclisi derken aklımıza ne
geliyor? Ve bugünlerde Halk Meclisi
denince düşman neden bu kadar korkar? İsmini duyunca bile geceleri
yatamaz olurlar. Bu korkuları niye?
En başta ismi Halk Meclisi demek
bile tutuklanmamıza, senelerce yatırılmamıza, o da yetmez bedeller
ödeyerek mahallelerin var olmasına
onların savunulmasına, kültürümüzün
yozlaştırılmasına, çocuklarımızın geleceksiz bırakılmasına, işsiz kalmamıza, işimiz varsa işimizden atılmamıza, öğrenciysek okuldan atılmanıza,
ev hanımıysanız mutfaktan çıkmamanıza, hatta camdan bile bakmamanıza sokağınızda ne olup bittiğine
kadar.
Emekliyseniz mahalle kahvelerinin köşelerinde okey oynamanıza ve
ölümü beklemenize kadar. Aklınıza
gelebilecek ne varsa bu sistemin
çarklarının arasında yok olup gitmenize kadar her şey düşünülmüştür.
Bu saydıklarımız sabah otobüse
bindiğimizde tıklım tıklım işe yetişmenize, akşam pestiliniz çıkarılmış
vaziyette eve dönmenize, çocuklarınızla, eşinizle iki saat bile geçirmeden
TV'lerde senin dizin benim maçım,
senin yarışman dersiniz ve sabah
olur. Ve çark hep böyle işler bu sistemde. Yani yüzyıllar öncesi kölelik
sadece isim değiştirmiş modern kölelik olmuştur.
İşte Halk Meclisleri bu kokuşmuş, obur, doymak bilmeyen, iliğine kadar sömüren bir düzene
karşı yarin yanağından gayrı hep
beraber demenin adıdır.
Halk Meclisleri bugünden yarını
kurmanın adıdır. Sömürüye, talana,
hırsızlığa, adaletsizliğe karşı halkın
yenilmez örgütlü gücünün adıdır.
Önce köylerimizden ettiniz bizleri.
Koca şehirlere doldurdunuz. İnsanı
insanlıktan çıkaran şatafatlı şehirleriniz bizi bitiremedi. İstanbul'un en
güzel yerlerini siz parsellemiştiniz.
Bize yine çamurlu sokaklar, suyu

olmayan, elektriği olmayan, yolu olmayan, okulu olmayan mahalleler
düştü. Ama biz insanlığımızı kaybetmedik. Yardımlaşmayı, düğünlerimizi, cenazelerimizi, bayramlarımızı, yoksulluğumuzu katık ettik.
Hastası olana koştuk, cenazesi olana
koştuk omuzladık. Ekmeği olmayanlarla ekmeğimizi paylaştık. Biz insanlığımızı kaybetmedik. Hep beraber
omuz verdik mahallelerimizi yaşattık.
Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Sünnisi
Alevisiyle biz bu toprakların insanlarıyız. Aynı memeden emmişiz, kız
alıp vermişiz. Gücünüz yetmez bize,
biz halkız. Halaylarda omuz omuza
olduk. Dost sofrasında diz kırdık
hep birlikte bölüştük ekmeğimizi,
aşımızı.
Her sabah aynı durakta karşılaşır
aynı kaderi paylaşırız. Biz mahallelerimizde erdemi, zulme karşı direnişi
yarattık. TOMA'nıza, akrebinize, kurşunlarınıza boyun eğmedik. Nerede
bir yıkım talan varsa onun önünde
barikat olduk. Bir gecede yıktığınız
ne varsa yeniden yaptık. Kanımızla
canımızla yarattık bu mahalleleri.
Güzel olan ne varsa bize ait. Çamurlu yolları da biz yaptık. Mahallelere suyu da biz getirdik, okulu
da, otobüsü de, elektriği de. Çünkü
hepsi bizim, bizim halkımız bedeller
ödeyerek kurdu mahalleleri.
Askerinizle, polisinizle, zabıtanızla, itinizle, MİT'inizle, mafyanızla
geldiniz ama her seferinde halkın
barikatına çarptınız ve her defasında
arkanıza bakmadan kaçtınız. Yaratan
ve üreten biziz.
Size inat yeniden kuracağız Halk
Meclislerimizi. Siz soysuzluğu, açlığı,
yoksulluğu, işsizliği dayatıyorsunuz
milyonlara. Çetecileri uyuşturucu satıcılarını, mafyayı, hırsızı, sapığı sizin
düzeniniz yaratıyor. İşte bu soysuzluğa
karşı sömürüye, adaletsizliğe, işsizliğe,
uyuşturucu alamadığı için bedenini
satan genç kızlarımıza, oğullarımıza,
annelere, babalara daha güzel bir gelecek için kuracağız meclislerimizi.

Sizin düzeninizde kan, gözyaşı
var. Bizim düzenimizde halk kendine
yetecek kadarını üretip tüketecek.
Yoldaşlar, dostlar, anneler, babalar,
kardeşler bizler koca bir halkız milyonlarız. Kendi geleceğimizi ancak
kendimiz kurabiliriz. Birlik olursak
aşamayacağımız hiçbir şey yoktur.
Geçmişi olmayanın geleceği de olmaz.
İşe mahallelerimizin sokaklarından, evlerimizden, okullarımızdan, iş yerlerimizden başlayalım.
Halk Meclisi geleceğimizdir, geleceğimizi bir avuç asalağa bırakmayalım.
Yazımızı yine toprakları için direnen, direnip kazanan Karadenizli
güzel ninemizin sözleriyle bitireceğiz.
Mahallelerden başlayacağız, sokak
sokak, mahalle mahalle, şehir şehir,
Kürdistan'dan İç Anadolu'ya, Ege'den
Karadeniz'e nerede zulüm varsa orada
biz varız. Adımız halk, varsın bir
avuç asalak korksun bizden, çünkü
bu güzel vatanı onlara bırakmayacağız. Meydanlardan gelip saraylarınızı yıkacağız. Bu korkudur işte
sizi geceleri uyutmayan.
Elinizden kan ve gözyaşı damlıyor.
Akıttığınız kanda, döktüğünüz gözyaşında boğulacaksınız.
Karadenizli Havva ninemiz son
sözü söylüyor ve biz Halkız Haklıyız
Kazanacağız!
"Ne mahkemesi, burası gidecek,
kafayı mı yedunuz, mahkeme nedur,
mahkeme bizuk, halk ve halk, devlet
yok. Kimdur devlet yahu, devlet bizum sayemizde devlettir. Biz çocukluğumdan beri burada yaşıyoruz.
Vali, kaymakam kimdur. Dere olmazsa ne finduk olur ne çay. Ben
direnmeyum da kim dirensun?"
İşte bu halktan korkarlar egemenler, bir avuç asalaklar. Halk Meclisleri
de halk da işte burada söylenenden
öte bir şey değildir.
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Ülkemizde Gençlik

Berkin’in Karnesini Almaya Gidiyoruz
Liseli Dev-Genç’liler karne gününde
Berkin’in karnesini alma eylemleriyle,
adalet talebinde bulundu.
1 Mayıs: 20 Ocak’ta 1 Mayıs Mahallesi’nde Liseli Dev-Genç’liler, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde “Berkin İçin 22
Ocak’ta Okmeydanı’ndayız” pankartı astı.
Ayrıca 3001 Caddesi üzerinde “22 Ocak’ta
Berkin’in Karnesini Biz Alacağız! Liseli
Dev-Genç” imzalı pankart asıldı. Pankart
asıldığı esnada orada bulunan halka çağrı yapıldı. Çağrıda; “Halkımız Berkin vurulalı 900’ü aşkın gün oldu ama hala katilleri yargılanmadı. Bizde Liseli DevGenç’liler olarak karne günü Okmeydanı’nda Berkin’in vurulduğu yerde toplanıp
Berkin’in mahallesinde yürüyüş yapacağız hepinizi yapacağımız yürüyüşe davet
ediyoruz” denildi ve pankart sloganlar eşliğinde asıldı. Berkin’in katili eli kanlı polisler 2 saat sonra çağrı pankartına bile tahammül edemediler ve pankartı çaldılar.
Bunun üzerine Liseli Dev-Genç yaptığı yazılı açıklamada kısaca şunlara değindi; “ne
yaparsa yapsınlar eli kanlı polislerin Berkin’in katili olduğu gerçeğini gizleyemezler” denildi.
Gülsuyu : 21 Ocak’ta Gülsuyu-Gülensu
Mahallesi’nde Liseli Dev-Genç’liler Kazım
Karabekir Caddesi’ne 1 adet “22 Ocak’ta
Berkin’in Karnesini Almaya Gidiyoruz!”
yazılı pankart astı. Ayrıca 50 adet bildiriyi ellerine alan liseliler parklarda oturan

gençlere bildiri dağıtımı yaparak Berkin için
adalet mücadelesine çağrı yaptı.
Sarıgazi: 20 Ocak’ta Sarıgazi Liseli
Dev-Genç’liler, Sarıgazi Ticaret Lisesi’nde ve Sarıgazi Sınav Dershanesi önüne “22 Ocak’ta Okmeydanı’nda Berkin’in
Karnesini Almaya” ve “22 Ocak’ta Okmeydanı’nda Buluşalım” yazılı pankart astı.
Ayrıca Sarıgazi Liseli Dev-Genç yaptığı yazılı açıklamada kısaca şunlara değindi;
“Halkımız… Berkin’i vuranlar yarın başka Berkin’leri vurabilir. Adalet istedik
binlerce kişi gözaltına alındı, işkence gördü, tutsak düştü, şehit oldu. ... Tüm halk
düşmanları korksun bu halkın yiğit onurlu evlatları var liseliler var. 14-15 yaşında
koca yürekler baş eğmeyecek karşınızda…”
Okmeydanı Liseli Dev Genç’liler 20
Ocak’ta Halil Rıfat Paşa Lisesi’nde bütün
sınıfları tek tek gezerek Berkin’in karnesini vermeye çağırdılar. Sınıflara girilerek
“Karne günü saat 15.00’da Berkin’in vurulduğu yerdeyiz” diyerek liselileri çağırdılar.
21 Ocak’ta Liseli Dev Genç’liler
Halil Rıfat Paşa lisesinde bütün sınıfları tek tek gezerek Berkin’in karnesini vermeye çağırdılar. Sınıflara girilerek ”
Karne günü saat 15.00’da Berkin’in vurulduğu yerdeyiz” diyerek liselileri çağırdılar. Tahtalara yazılamalar yaptılar.

Sivas’ta Polis Tacizi
22 Ocak’ta Sivas Dev-Genç’liler, arkadaşlarının
polis tarafından tacize uğramasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi; “Sivas’ta kendilerini güvenlik şube polisi olarak tanıtan 2 kişi tarafından arkadaşımızın önü kesilmiştir. Önce arkasından bağırıp daha sonra yanına gelmişlerdir ve yakında bulunan bir kafede çay içmek istediklerini söylemişlerdir. Arkadaşımızın karşı çıkmasına rağmen bu konuda ısrar ederek kolunu
tutmuşlardır. Birçok defa “emin misin” diyerek zorlamışlardır. Arkadaşımız kesinlikle emin olduğunu söyleyip oradan uzaklaşmıştır. Bizler sizi çok iyi tanıyoruz.
Sizler Berkin’in, Dilek’in, Günay’ın katillerisiniz. Sizin ellerinizde Kürdistan’da katledilen 6 aylık bebeklerin, insanların kanları var. Sizler halkların katilleri bizler ise kurtuluş umuduyuz. Sivas’ta arkadaşlarımızın başına gelebilecek her durumdan Sivas
İl Emniyet Müdürlüğü sorumludur. ”

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016

Esenyurt
Liseli
Dev-Gençliler
Toplantıda
Buluştu
25 Ocak’ta Esenyurt Liseli
Dev-Genç’liler 4 kişinin katılımıyla toplantı düzenledi. Toplantıda Liseli Dev-Genç’liler “Berkin için Adalet” kampanyasından
bahsetti, ardından Yürüyüş dergisinden “Liseliyiz Biz” köşesini
okuyarak devam etti. Çalışmanın
sonunda kampanyayla ilgili komiteler kurularak sonlandırıldı.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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Tutsak Öğrencilere Özgürlük

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016
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İSTANBUL
Yenibosna: 21 Ocak’ta Liseli DevGenç’liler Yenibosna Çok Programlı
Lisesi’nde silinen yazılamalarına rağmen
parasız eğitim taleplerini dile getirdiler.
Okulun duvarına parasız eğitim taleplerinin yazılamasını ve Armutlu’daki katliamı anlatan sloganlar yazdılar. Ardından Liseli Dev-Genç’liler okulun yanındaki Pazar Pazarı Caddesi’ne Armutlu’daki katliamı anlatan pankart astı.
Pankart asımı sırasında halk pankartın
asılmasına yardım etti.
Bağcılar: 20 Ocak’ta Liseli DevGenç’liler, Yunus Emre Ticaret Meslek
Lisesi’nde Parasız Eğitim ve Berkin
için çalışma yaptı. “Parasız Eğitim ve
Berkin İçin Adalet İstiyoruz!” afişinden
20 adet okulun çevresine asan Liseli DevGenç’liler, bunun yanında “Parasız Eğitim İstiyoruz! Dev-Genç” imzalı yazılamalarını yaptı.
İZMİR: 22 Ocak’ta İzmir DevGenç’liler Bornova Metro çıkışı ve Küçük Park çevresinde “Tutsak DevGenç’liler Serbest Bırakılsın!” yazılı
bildiri dağıtımı yaptı. Bir saat süren ve
2 Dev-Genç’linin katıldığı çalışmada
toplamda 150 adet bildiri halka ulaştırıldı.
ESKİŞEHİR: Eskişehir’de DevGenç’liler 21 Ocak’ta, “Tutsak Öğrencilere Özgürlük – Demokratik Üniversite Bağımsız Türkiye İstiyoruz”
kampanyası afişlerinden Adalarda 20
adet yaptı.
MERSİN: Mersin üniversitesinde
Dev-Genç’liler 19 Ocak’ta “örgütlenme
ve fikir özgürlüğü üzerindeki engellemeler kaldırılsın, tutsak Dev-Genç’liler
serbest bırakılsın- Dev-Genç” yazılı 300
adet kuşlama yaptı. Aynı gün açıklama
yapan Dev-Genç’liler: “AKP faşizmi her
alandaki mücadelemizi ve örgütlenmemizi etkisizleştirmek için Anadolu’nun
dört bir yanında en ufak demokratik bir
hakkın kullanılmasına karşı bile panzer
ve bombalarla, özel timlerle, helikopter
TOMA’larla ve akreplerle çıkıyor. Evlerimizi kurumlarımızı basıyor, çocukyaşlı demeden işkenceyle gözaltına alıyor. ... Ancak her saldırı karşısında teslimiyet değil, direniş buluyor. Girdiği her
yerde direnişle karşılaşan AKP’nin eli

kanlı polisleri “bir sizi yola getiremedik.
Ne yapıp edip sizi de yola getireceğiz”
diyor ve cevabını alıyor. Dün de direndik bugünde direneceğiz. Berkin için adalet, parasız eğitim, sınavsız gelecek ve tutsak Dev-Genç’lilere adalet istemeye devam edeceğiz” denildi. “Dev-Genç” yazılı 150 adet bildiri dağıtıldı.
ANTEP:Antep’te Dev-Genç’liler 21
Ocak’ta Antep Üniversitesi’nin önünde
Tutsak Öğrencilere Özgürlük için 250
tane bildiri dağıttılar. Ve üniversitenin
önüne 4 tane “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” afişi asıldı. 1 saat süren
çalışmaya 3 Dev-Genç’li katıldı.
HATAY: Dev-Genç’liler 24
Ocak’ta Hatay’da tutsak Dev-Genç’liler için afiş çalışması yaptılar. Afiş çalışmasının yapıldığı sırada halkımız
bizlere umutlarının bizde olduğunu
bize güvendiklerini söylediler.
BURSA: 19 Ocak’ta Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi önünde “Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek ve Berkin İçin Adalet” isteyen iki kişi bildiri dağıtımı yaparken
gözaltına alındı. Bildiri dağıtımı daha başlayamadan okulun önünde toplanan bir
grup sivil polis bildiri dağıtanların ve öğrencilerin ellerindeki bildirilere saldırarak iki kişiyi gözaltına aldı. Üç saatin ardından gözaltına alınan Pınar Yılmaz ve
Melisa Doğan serbest bırakıldılar. Bu
olayla ilgili Bursa Dev-Genç yaptığı
açıklamada, “Sizler istediğiniz kadar
okulların önüne yığınaklar yapın, gözaltılar yapın, tutuklayın, kameralar yerleştirin. Bizlerin liselilere ulaşmasına
engel olamayacaksınız. Berkin için adalet istememize engel olamayacaksınız”
denildi.

Gazi’ de Dev-Genç Milisleri Korsan Eylem Yaptı
23 Ocak, akşam saatlerinde Dev-Genç
milisleri Gazi’nin sokaklarını Molotoflarıyla
aydınlattılar. “Berkin’siz Dünyayı Başınıza Yıkacağız! DHKC/Dev-Genç” imzalı
pankartı açarak Nalbur parkına doğru yürüyüş yapıldı. Parkın oraya geldiklerinde çöp
tenekelerini yola çekerek ajitasyon çekmeye
başladılar. Çekilen ajitasyonda “AKP’nin katil polisleri Berkin Elvan’ı katletmeseydiler Berkin bugün karnesini alacaktı. Onu katledenler hala yargılanmadı. Biz Liseli DevGenç Milisleri olarak Berkin’e söz veriyo-

ruz onu katledenlerden hesap soracağız. Armutlu’da günlerdir adalet çadırımıza saldırıyorlar nerde bir adalet talebi varsa orada katliam, operasyon, saldırı düzenliyor
AKP’nin katil polisleri. Bizler de Adalet istemeye ve sağlamaya devam edeceğiz…”
denildi. Bu esnada gelen katil polislerle DevGenç Milisleri çatıştılar. Çatışma yaklaşık
3 saat sürdü. Milisler ellerinde molotof ve
ses bombası ile katil polisleri mahalleden
kovduktan sonra ajitasyon ve sloganlarla eylemi iradi olarak bitirdiler.
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Liseli Dev-Genç’lilere
Komplolarla, Baskılarla
Boyun Eğdiremezsiniz!
AKP’nin çocuk katili eli kanlı polisleri Liseli Dev-Genç’lilerin gelişen mücadelelerine hazımsızlığını bir kez daha
gösterdi. Katil polisler, 22 Ocak’ta bir Liseli Dev-Genç’linin yolda önünü çevirerek hakkında asılsız iddialarda bulunup,
işbirlikçilik teklif etti. Ancak arkadaşlarımız, katil polislerin teklifini reddetti.
Açıklama yapan Liseli Dev-Genç’liler
şunlara değindi: “AKP o kadar acizdir ki,
arkadaşımıza onlarca kez yaptığı böyle
ahlaksızca tekliflerle, verdiği haklı mücadeleden vazgeçirmeye çalışmış, ama
hiçbir seferinde istediğine ulaşamamıştır, ulaşamaz da. Bu yüzden boşuna uğraşmayın, ne yaparsanız yapın Liseli
Dev-Genç’lileri verdikleri bu onurlu
mücadeleden vazgeçiremeyeceksiniz.

TAYAD’ın 30. Yılı Çalışmaları
Dev-Genç Cephesinde Büyüyor!
Dev-Genç’liler 21 Ocak’ta Okmeydanı Metrobüs Köprüsü’nde TAYAD’ın 30. Yıl programının duyurusunu yaptılar. Yapılan Çalışmaya 4
Dev-Genç’li katıldı. Mutlaka geleceğini
söyleyen ve gelemeyeceğinden dolayı
üzgün olduğunu söyleyenler oldu.1,5
saat süren çalışmada 500 bildiri halka
ulaştırıldı.

Okmeydanı Liseli Dev-Genç
Halk Okulu
23 Ocak’ta Okmeydanı Liseli DevGenç’liler Halk okulunda buluştu. Bu
haftaki halk okulu konusu olarak, “Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesi’nde 17 yaşındaki Ufuk Özcan, staj yaptığı işyerindeki sobayı tinerle tutuşturmak isterken parlama sonucu yanarak hayatını kaybetmesi” idi. “Meslek Liseleri’nde öğrenci gençliğinin staj adı altında emeğinin nasıl sömürüldüğü,
eğitim sisteminin paralı oluşu, liselilerin
geldiği, getirildiği son noktanın ölümler olduğu, bu düzenin katil olduğu”
üzerinden örnek verildi. Ardından bu
haftaki halk okuluna katılımın neden bu
kadar az olduğuna değinildi.

Dev-Genç’liler
ODTÜ ve Kızılay’da
Ankara Dev-Genç’liler 22 Ocak’ta

Kızılay’da Yüksel ve Sakarya Caddesine “Armutlu’da Katliam Var Faşizme
Teslim Olmayacağız” yazılı 3 adet ozalit yapıştırdılar. Aynı zamanda DevGenç’liler ODTÜ’de “Armutlu’da Katliam Var Faşizme Direneceğiz” yazılı 4
adet ozalit yapıştırdılar. Ayrıca “Demokratik Üniversite Bağımsız Türkiye İstiyoruz” konulu 50 adet afiş yapıştırdılar. Sabah 10.30’da başlayan çalışma
16.00’da bitirildi. Çalışmaya 3 DevGenç’li katıldı.

Dev-Genç’liler Armutlu’da
Pankart Astı
20 Ocak’ta Dev-Genç’liler Armutlu’da yapımı süren Gençlik Derneği inşaatına pankart astı. Ardından katil polislerin tehdit dolu sözlerini teşhir etmek
amacıyla mahallede kapı çalışmasına
çıkarak halkı sahiplenmeye çağırdılar.
Gün boyu Armutlu Direnişine dâhil olan
Dev-Genç’liler çadır kurumuna yardım
ettiler. Katil polis kurulan çadırı yıkarak
Cem evine saldırdı. Pervasızca saldıran
katiller barikatları kepçeyle yıktıktan
sonra geri çekildiler. Yapılan kapı çalışmasında tüm saldırılar teşhir edilerek saat
20.00’da gerçekleşen halk toplantısına
çağrı yapıldı.

Behçet Kemal Çağlar
Lisesine Pankart Asıldı
21 Ocak’ta Liseli Dev-Genç’liler
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi’nin kapısına “Armutlu’da Katliam
Var, Faşizme Direneceğiz! Liseli DevGenç” imzalı pankartı astı. Pankartı astıktan sonra Küçükarmutlu da yaşanan
saldırıların yazılı olduğu kuşlamalar yapıldı, “Dilek Doğan Ölümsüzdür! Dilek’in Hesabı Mahşere Kalmayacak!
Dilek İçin Adalet İstiyoruz” sloganları atılıp Küçükarmutlu’daki polisin
saldırıları teşhir edildi.

Okmeydanı Liseli Dev-Genç
Mutluluk Semineri
23 Ocak’ta Okmeydanı Liseli DevGenç’liler “mutluluk semineri” yaptı.
“Mutluluk nedir? Nasıl ve neye mutlu
oluruz? Devrimci mutluluk nedir?” soruları üzerine konuşuldu. Verilen cevaplarda kimisi “benim mutlulukla işim
olmaz” kimisi “benim için mutluluk
haftalık 400 dergiyi bitirmek, akrep ara-

cını taşlamak” dedi. Düzenin yarattığı
mutluluk anlayışının “bir araba sahibi olmak, çok para kazanmak, son model telefon, ev almak” olduğu ama devrimcilerin mutluluğu ve mutlu olmanın “örgütlenmekten geçtiği” konuşuldu. Asıl
mutluluk kişinin kendisine çevresine
yaptığı işe emek vermesi, dünyayı değiştirecek gücün kendisinin olduğu, faşizmin tüm saldırı ve katliamlarına rağmen örgütlenmek kitleselleşmek, sorunlara basit çözümler bulmak olduğu
üzerine konuşuldu. Düzenin tüm ideolojik
ve fiziki saldırılarına rağmen örgütlenmenin insanı mutlu ettiği üzerine konuşuldu. Yapılan çalışmaya 4 liseli katıldı.

Ankara Liseli Dev-Genç
Tanışma Çayı
21 Ocak’ta Ankara Liseli DevGenç’liler, İdilcan Kültür Merkezi’nde tanışma çayı düzenlendi. Liseliler okudukları okullardaki yaşanılan sorunlar
üzerine sohbet etti. Sohbetin devamında
konuşmalarda “Bizler okuduğumuz liselerde demokratik, bilimsel ve parasız
bir eğitim görmek istiyoruz, bu sorunlar
bizim sorunlarımız ve çözümü de iktidarda veya okul yönetiminde değil bizlerin örgütlü gücündedir… Tüm öğrencileri kendi çözümlerimizi yaratmaya Öğrenci Meclisleri’nde örgütlenmeye çağırıyoruz” denilerek etkinlik sonlandırıldı.
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Ankara Liseli Dev-Genç Öğrenci
Meclisi Çalışması
25 Ocak’ta Liseli Dev-Genç’liler
Tuzluçayır Anadolu Lisesi’nde Öğrenci Meclisleri ile ilgili toplam 50 adet
bildiri dağıttı. Dağıtım sırasında öğrencilerle sohbet edildi. Aynı zamanda
Liseli Dev-Genç’liler lise içerisinde
”Öğrenci Meclislerinde Örgütlenelim!” yazılı pankart astı.

Liseli Dev-Gençliler Bağcılar’da
Tanışma Çayında Buluştu
21 Ocak’ta Liseli Dev-Genç’liler
Bağcılar’da tanışma çayı düzenledi.
Türkülerle başlanan etkinliğin ardından,
ülkemiz ve gençliğin durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmelerden ve konuşmalardan sonra şiirler söylenerek tanışma çayı etkinliği sonlandırıldı.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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Dev-Genç’liler Gerçekleri Halka Ulaştırmanın
Coşkusuyla Yürüyüş Dergisini Dağıtıyor
Geleceği temsil eden Dev-Genç’liler, umudun sesini halka ulaştırmaya devam ediyor!
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31 Ocak
2016
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İSTANBUL
Kadıköy: 21 Ocak’ta Dev-Genç’liler umudun sesi Yürüyüş dergisini ve
Kurtuluş dergisini halka ulaştırdı. Yapılan çalışmada Armutlu’daki saldırılar anlatıldı. Halkla yapılan sohbetlerde “faşizmin saldırıları karşısında asla
teslim olmamak ve sonuna kadar direnmek gerektiği” anlatıldı. Toplam 60
adet Yürüyüş dergisi ve 13 adet Kurtuluş dergisi dağıtıldı.
Bakırköy: 26 Ocak’ta Liseli DevGenç’liler Bakırköy’de 22 adet umudun sesi Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. Bakırköy halkı Liseli DevGenç’lileri çok iyi karşıladı. Aynı zamanda 3 adet Kurtuluş dergisi ve 3 adet
Özgür Tutsakların kendi emeğiyle yaptığı 2016 yılının Halk Cephesi imzalı
takviminin satışını yaptı. Ülkemizdeki katliamlar ve saldırılar üzerine sohbetler edilerek çalışma sonlandırıldı.
Gürsel: 24 Ocak’ta Liseli DevGenç’liler umudun sesi Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. Halka Armutlu direnişi ve son süreçte yaşananlar aktarıldı. Yapılan çalışmada 56 adet dergi
dağıtıldı.
Taksim: 24 Ocak’ta Liseli DevGenç’liler “meydanlar bizimdir yasaklanamaz” diyerek Taksim’de umudun sesi Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. Halka Küçükarmutlu’da yaşanan
katliamları, katil polislerin saldırılarını anlatarak uzun uzun sohbetler etti.
Halk Liseli Dev-Genç’lileri çok iyi
ağırladı tekrar gelmelerini istedi. Çalışmada toplamda 17 adet dergi halka
ulaştırıldı. Ve son olarak Taksim de
“Armutlu da Katliam Var, Faşizme
Direneceğiz!” yazılaması yaptı.
Sarıyer: 25 Ocak’ta Dev-Genç’liler
Çayırbaşı esnafına Yürüyüş dergisini
ulaştırdı. Dergi dağıtımında Dilek Doğan
için adalet çadırı ve çadıra saldırılar
hakkında konuşuldu. Dağıtım sırasında
halkımız Dev-Genç’lilere sigara böreği
ikram etti. 2 saat süren çalışmada toplamda 23 adet dergi halka ulaştırıldı. Ay-

rıca TAYAD’ın 30. Yıl bildirilerinden 100
tane dağıtıldı.
ANKARA: 22 Ocak’ta Ankara 100.
Yıl Mahallesi’nde Dev-Genç’liler umudun sesi Yürüyüş dergisinin dağıtımını
yaptı. İlk defa çıkılan mahallede öğrencilerle ve mahalle halkıyla sohbet
edildi. Yürüyüş dergisinin içeriği, Dilek
Doğan ve Küçükarmutlu’daki son durumlarla ilgili bilgi verildi. İki buçuk saat
süren çalışmada Dilek Doğan ile ilgili
100 adet bildiri dağıtıldı.
25 Ocak’ta Ankara Dev-Genç’liler
Ege Mahallesi’nde kapı kapı gezerek
Armutlu da, Adalet Çadırına saldırıları, Dilek Doğan’ın katledilmesiyle başlayan halka saldırılar anlatıldı, Yapılan
çalışmaya 3 Dev-Genç’li katıldı, toplamda 20 adet Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.

lara lanet okuyup “Allah yardımcınız olsun” diyerek dergimizi aldı. Üç DevGenç’linin katıldığı çalışmada 11 adet Yürüyüş dergisi dağıtıldı. Ayrıca 22 Ocak’ta
Dev-Genç’liler öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Kültür Mahallesi’nde dergi dağıtımı yaptı. Dergi dağıtımı sırasında
Dilek Doğanların, Taybet anaların katledilmesi ve verdiğimiz adalet mücadelesinden bahsedildi. Dev-Genç’lileri evine davet edenler oldu. İki Dev-Genç’linin katıldığı çalışmada toplamda 11 dergi halka ulaştırıldı.
24 Ocak’ta Dev-Genç’liler Konuksever Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıttı. Dergi dağıtımı sırasında evine davet edenler oldu. Halkla Armutlu’da yaşanan saldırılar ve yaşanan katliamlar hakkında konuşuldu. İki DevGenç’linin katıldığı çalışmada toplam
10 adet dergi dağıtıldı.

ANKARA - ODTÜ: 21 Ocak’ta
İZMİR: 20 Ocak’ta Dev-Genç’liler
Dev-Genç’liler ODTÜ’de kitle çalışUzundere de Yürüyüş dergisi dağıtımı
ması yaptı. Fizik, hazırlık, inşaat, yeyaptı. Dergi dağıtımında halkla Küçükmekhane bölümlerinde “Tutsak Öğarmutlu’da yaşanan polis saldırısı ile ilrencilere Özgürlük! Demokratik Ünigili sohbet edildi, “Dilek Doğan’ı katleversite Bağımsız Türkiye istiyoruz” yadenlerin şimdi de Adalet’in sembolü
zılı 100 adet afiş astılar. Ayrıca öğrenolan çadırımıza saldırdığı, yeni katliamcilere Küçükarmutlu’da yaşanan polis
ablukasını, halka karşı gaz bombalalar yapmak istediğine” değinildi. İki
rıyla, sinir gazlarıyla ve kurşunlarla salsaat süren ve 4 Dev-Genç’linin katıldıdırıldığı anlatıldı. Bu konuyla ilgili topğı çalışmada 20 adet dergi halka ulaştılamda 100 bildiri öğrencilere ulaştırılrıldı.
dı. Aynı zamanda DevGenç’liler öğrencilere 10
Dev-Genç’liler HHB Avukatlarının
adet Yürüyüş Dergisi verAçlık Grevi Çadırını Ziyaret Etti
di. Altı saat süren çalış24 Ocak’ta Dev-Genç’liler, Sibel Yalçın Parkı’ndan
maya 4 Dev-Genç’li kacoşkulu bir şekilde ve sık sık sloganların atıldığı bir yütıldı.
rüyüşle, Berkin Elvan’ın katillerinin yargılanması için veANTALYA:
21 rilen adalet mücadelesinin de sürdürücülerinden olan HalOcak’ta Dev-Genç’liler Şa- kın Hukuk Bürosu avukatlarının Berkin’in vurulduğu yerfak Mahallesi gecekondu de açtıkları açlık grevi çadırını ziyaret etti. Mahmut Şevbölgesinde Yürüyüş dergi- ket Paşa Caddesi üzerinden çadırın olduğu yere gelindisi dağıttı. Dergi dağıtımı sı- ğinde Dev-Genç’lileri, devrimci memurlarla birlikte,
rasında “Küçükarmutlu’da açlık grevi direnişini sürdüren Ebru Timtik karşıladı. Ebru
ve Kürdistan’da yaşanan Timtik ile direniş üzerine kısa bir röportaj yapılmasının
devlet terörü” halka anla- ardından pankartlarını asarak ziyaretlerini sonlandırdılar.
tıldı. Halk katliam yapan- Son olarak 12 Dev-Genç’li sloganlarla çadırdan ayrıldı.

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

DİRENEN KAZANIR!
İmbat Maden İşçilerinin Direniş
Günlüğünden Notlar:
Direnişin 33. Günü - 22 Ocak:
Direnişimizin 34. günü. Sabah
08.00’da İzmir’den bir abimizin telefonla bizi aramasıyla kalktık. Bu
arada İstanbul’dan bir telefon geliyor.
Devrimci İşçi Hareketi, DİSK önünde
işine geri dönebilmek için Direnen
Oya Baydak ve Şişli Belediye İşçi
Meclisi yarın ziyaretimize geleceklermiş onu haber veriyorlar.
Direnişin 34. Günü - 23 Ocak:
İmbat Direnişimiz ziyaretlerle
destekle daha da büyüyor. 23 Ocak’ta
direnişimizin 34. Gününde İstanbul’dan Devrimci İşçi Hareketi,
DİSK’te direnen Oya Baydak, Dire-

nerek Kazanan işçiler adına Türkan
Albayrak, Şişli İşçi Meclisi, Emekli
Meclisi, Kocamustafapaşa Dayanışması, Kazova İşçileri ziyaretimize
geldi… Saat 15. 30 gibi serseri vardiyası için çalışmaya gelen işçilerin
servisleri geçerken pankartlarımızı
açarak çadırın önüne geçtik servisler
geçesiye ve işçiler toplanma alanını
terk edesiye kadar sloganlar attık…
Sloganların ardından Volkan’ı da alarak Soma’ya doğru yola çıktık bu
kez eylem adresimiz İmbat Madencilik İşletme Müdürü Yavuz Barbut’un evinin önüydü…Polisler sürekli engel olmaya çalıştılar biz de
yol kapamadığımızı burada açıklama
yapıp dağılacağımızı söyledik ve bir
arkadaşımız neden orada olduğumuzu

İmbat Maden İşçilerinin Direnişi
Direnişimizdir!

Direnen İmbat Maden İşçileri
Kazanacak!
Devrimci İşçi Hareketi, Direnen İmbat işçilerini ziyaret
edip bir açıklama yayınladı. Yapılan ziyaret bir açıklama
ile şöyle anlatıldı: “Direnerek kazanan işçilerden Türkan
Albayrak, Şişli Belediyesi İşçi Meclisinden işçi arkadaşlar
ve 200 gündür direnen Oya Baydak kendi direnişlerinden
örneklerle tek bir işçi bile kararlı olduğunda kazanabileceklerini, kazanmak için direnmekten başka yol olmadığını
anlattılar. Devrimci İşçi Hareketi, Direnen Disk Genel-İş
İşçisi Oya Baydak, Şişli Belediyesi İşçi Meclisi ve Emekli
Meclisi adına konuşmalar yapıldı. Açıklamalarda; Kınık
Maden İşçilerinin Direnişlerinin direnişimiz olduğu ve
direnen işçilerin yalnız olmadıkları belirtildi”…
Kınık Taksim Meydanı’nda yapılan açıklamanın ardından
İmbat Maden Direniş Çadırına gitmek üzere yola çıktık.
Yolda otobüsümüz 2 kez jandarma tarafından durdurularak
arama yapıldı… Çadıra kadar pankartlarımız ve sloganlarımızla, öfkemizle yürüyüşümüzü yaptık ve direnişte olan
arkadaşlarımızla kucaklaştık. Bir kez daha gördük ki zülme

açıklayan bir konuşma yaptı. Yapılan
konuşmanın ve sloganların ardından
eylem sona erdirildi.
Direnişin 37. günü 27 Ocak 2016
Sabah erkenden herkes uyandıktan
sonra Kınık’a doğru yola çıkıldı. Direnişçiler burada bildiri dağıttılar
afişler astılar. Akşam saatlerinde ise
çadıra geldik ve Yürüyüş dergisini
okuduk. Daha sonra Okmeydanı’nda
bulunan adalet çadırından destek telefonu geldi.
Direnen İmbat İşçileri ile iletişim
adresleri ve telefon numarası:
facebook.com/madeniscisimucadeledernegi / madeniscileridernegi@gmail.com / twitter.com/direnenimbatiscileri / Telefon: 0 534 641 78 88
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ve sömürüye karşı direnmek büyük bir onurdur”.


İşten Atılan İmbat Maden İşçisi
Onurumuzdur!
23 Ocak’ta Alsancak’ta, İşçi düşmanı Arif Kurtel’in
Merkez Ofisi önünde, işten atılan İmbat Maden işçisi için
basın açıklaması yapıldı. 6 kişinin katıldığı açıklamada,
“İmbat Madencilik”in önünde çadır direnişi yapan Volkan
Çetin işe geri alınana kadar her yere sesini taşıyacakları”
dile getirildi. Basın açıklamasının fotoğrafını çekerken bir
kişi de gözaltına alınmaya çalışılarak darp edildi. Yere
yatırarak kelepçelemeye çalıştılar, tekmelediler. Fotoğrafı
çekenin fotoğrafı silmemek için direnmesi üzerine ağızlarından
salyalar akıtan AKP’nin itleri fotoğrafı alamadan oradan
ayrılmak zorunda kaldılar.


İmbat İşçileri Yalnız Değildir
Kuruçeşme DİH’li devrimci işçiler 27 Ocak’ta Direnen
İmbat Maden işçileriyle dayanışma göstermek ve direnişi
anlatmak için “Maden” filminin gösterimini gerçekleştirecekler. 25 Ocak’ta devrimci işçiler Kuruçeşme Halkına
“Maden” filminin davetiyelerini ulaştırdılar.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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FAŞİSTTEN AYDIN OLMAZ!
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Aydın olmak ve faşizm. Bir araya gelemeyecek iki
tanımı AKP faşizmi bir araya getirmeye çalışıyor.
Kürdistan’da yaşanan katliamların durması için akademisyenler ( aydınlar) imza metni hazırladı ve 1128
kişi bu metne imza attı. İşte tam burada AKP’nin
yaratmak istediği “Aydın” kavramı tartışması başladı.
Erdoğan bu metne imza atanları vatan haini ilan etti ve
hemen elinin altında, asker gibi dava açmaya hazır bekleyen savcılarına soruşturma açtırdı. Vatanı satanlar
vatanın bekçisi olduklarını söylüyorlar. Akademisyenlerin
evleri polislerce basıldı. Suçları belliydi, imza atmışlardı.
AKP’nin burada yapmak istediği çok açık; dize getirmek baş eğdirmek. Benim istediğim kadar düşüneceksin, benim için üreteceksin diyor. Buna karşı çıkarsan
vatan hainisin teröristsin. Tıpkı Nazım Hikmet’e, Yaşar
Kemal’e, Grup Yorum’a yapıldığı gibi...
AKP kendi sanatçılarını, kendi aydınlarını yaratma
peşinde. Nasıl her alanda kurumsallaştıysa, üniversitelerde
de kurumsallaşmak istiyor. Benim istediğim gibi bir
yazar olacaksın, gazeteci olacaksın diyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödülü’nde kimlere oy verdiğini hatırlıyoruz.
Aydınlıkla alakası olmayan herkese ödül verdi. Faşizmin
destekçisi olan sosyalistlere kin kusan herkes oradaydı.
Halkımız yüzlerini de ilk kez görmüştür muhtemelen.
AKP ‘benim de Aydınlarım var’ bunu göstermeye çalışıyor, çırpınıyor.
Her konuşmasında aydın olarak Necip Fazıl Kısakürek’i örnek veriyor. Necip Fazıl Kısakürek’i halkımıza
aydın olarak tanıtmaya, halkın bilincini çarpıtmaya çalışıyor. Her kitap yazan, eli kalem tutan aydın olmuyor.
Her resim yapan ressam olabilir ama aydın olamaz.
Kenan Evren’in resim yapması onun halk düşmanı olmasının önüne geçmiyor. Bir halk düşmanı, asla aydın
olamaz!

AKP Necip Fazıl Kısakürek’ten
“Aydın” Yaratmaya Çalışıyor!
Necip Fazıl Kısakürek en basit tanımıyla sağcı ve
İslamcı ideolojiyi savunması ile tanınır. Bu iki kavramın
yanyana olduğu bir aydın nasıl olabiliyor? Aydın olmak
en basit tanımıyla dahi ilericilikdir, geri olana karşı
mücadele etmektir. Sağcılık yani düzeni savunanlar,
devletin, yönetenin, “kral”ın yanında olanlar olmuştur
her daim. Bu noktadan baktığında dahi Necip Fazıl
halkın karşısında faşizmin yanındadır. Necip Fazıl bizzat
dönemin iktidarları ( Celal Bayar, Menderes) tarafından
Nazım Hikmet’e alternatif olarak yaratılmaya çalışılmıştır.
Tayyip Erdoğan, adına düzenlenen ödül töreninde,
kendisinden şöyle bahsetmişti: “Rabbim ondan razı
olsun, şefkatiyle, merhametiyle bizleri kuşatsın” . Necip
Fazıl onların ideolojisinin yazarıdır bu yüzden onu idol
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olarak göstermesine şaşırmıyoruz. Ama şefkat, merhamet
ile Necip Fazıl yanyana nasıl duramaz bunu açıklayalım.
Amerikan hayranı şefkatli Necip Fazıl öyle mi?
1959 yılında Büyük Doğu Dergisi’nde “Amerikan politikasını korumakla mükellefiz. Bize düşen, kendi kendimize sahip olarak, Amerika’nın ebedî müttefiki, Amerikalının da “Sen sensin, ben de ben” tarzında dostu olmaktır. Amerikalıyı da böylece kendimiz için bir saadet
unsuru kılmak... Yoksa belâ haline getirmek değil.”
diyen bir şefkat. Şefkati düşmanlarımız içindir işte.
Amerika’nın politikalarını korumakla mükellef olanlar,
aydın değil vatanı satanların yanında yer alandır.
“Ne iştir ki Aleviler, Dürziler ve Yezidiler, Sünnilik
İmparatorluğu demek olan Osmanlı devletince din ve
millet bahçemizden ısırgan otları gibi yolunup atılamamıştır.” Ne şefkatli bir aydın değil mi? Alevilere,
Dürzilere ısırgan otu diyerek yok edilmesini savunan
yüreğini faşizme satmış bir “Aydın”.. Başka halkları
aşağılayan bir faşist.
12 Eylül darbesini gururla öven bir faşistdir Necip
Fazıl “Hükümetten ziyade onu mefluç kılan partilere
ve fesad ocağına döndürdükleri Meclis’e yönelik bir
davranış... Hedefi de bölücülük, komünizm ve din
nikabı altında dolayısıyla gayet tabii olarak ‘devlet ve
cumhuriyeti koruma ve kollama’ atılışı... Bir iç darbe
değil, iç şahlanıştır. İsyan değil, ıslah...” Halk çocuklarının
idam sehpalarında katledilmesini, binlerce halk çocuğunun
hapishanelerde işkence görmesini savunmuş, başkaldıranın
başı ezilmeli şeklinde yaklaşmıştır.
Bu düşünceleri savunan bir kişiyi AKP faşizmi
şefkatli ve merhametli olarak tanıtıyor. Necip Fazıl’dan
bir vatansever bir Nazım Hikmet yaratma derdindeler
ama yapamazlar. Necip Fazıl’dan ne bir aydın ne bir
vatansever çıkar.
Nazım Hikmet olmak için yüksek bir vatanseverlik
değerine sahip olmak gerekir. Nazım Hikmet olmak
Anadolu’nun her köşesinde yaşayan bütün milliyetlerden
dinlerden olan ve bu topraklar için savaşan halkına
hayran olmak, onları destanlaştırmaktır.
Sonuç olarak; Her şeyin meclis yoluyla çözüleceğini
söyleyen burjuva aydınlarına dahi tahammülü yoktur
AKP’nin. Aydınlar bu ülkede halkın adaleti dışında hiçbir şeyin o meclis koltuklarında çözülemeyeceğini görmeliler.
AKP, aydınları da teslim almaya çalışıyor. Alternatif
olarak Necip Fazıl gibi aydınlar yaratmaya çalışıyor.
Necip Fazıl bir faşistir, bir faşistten aydın ve vatansever
yaratamazsınız.
Bu ülkenin gerçek onurlu aydınları devrimci aydınlardır!

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

ÇEKİN KANLI ELLERİNİZİ VATANIMIZDAN! BU VATAN BİZİM!

Kawalar’ın, Bedreddinler’in, Pir Sultanlar’ın,
Mahirler’in, Dursun Karataşlar’ın Yurdu; ANADOLU!..
Halkımız,
Dünya halkları,
Duydunuz mu,
gördünüz mü; bugün
ülkemize bir katil
geldi, bir baş katil.
Adı Joe Biden. Dünya halklarının baş
düşmanı Amerika'nın
başkan yardımcısı...
Duydunuz mu
gördünüz mü; dünyanın neresinde olursa olsun, ağlayan her
çocuğun gözyaşından sorumlu Amerika'nın başkan yardımcısı Joe Biden
gelmiş ülkemize. Halkımız misafirperverdir belki ama siz düşmanlarına
karşı değil, o nedenle "hoş gelmiş
sefa gelmişsiniz" demiyoruz size!
Kanlı ayaklarıyla kan gölüne çevirdikleri vatanımızın üstünde daha
fazla tepinmeye gelmiş Joe Biden.
Suçlarını biliyor olacaklar ki her
zaman olduğu gibi yine tutmuşlardı
yolları efendileri için. Uzun namlulu
silahlarıyla koruyacaklardı efendilerini.

Burası bizim vatanımız; Kawalar’ın, Bedreddinler’in, Pir Sultanlar’ın, Mahirler’in
yurdu: Anadolu!..
Burası bizim vatanımız; Sütçü İmamların, Mehmet Saitlerin, Karayılanların,
Nene Hatunların, Şahin Beylerin yurdu:
Anadolu!..

Korunmaya muhtaçlardı çünkü açlığımızın, sokaklara akıtılan kanımızın,
anne kucağında öldürülen Miray bebeklerimizin, karnesi kötü diye intihar
eden Seyfi Canlarımızın katilleri kendilerinden başkası değildi. Nasıl ihtiyaç
duymasınlar korunmaya?
Dinleyin, Alişan’ların korkusundan
gözlerine uyku girmeyen dünya halklarının baş düşmanı emperyalist köpekler ve onların yerli işbirlikçileri...
Çekin kanlı ellerinizi vatanımızdan...

Ya defolup gidersiniz vatanımızdan ya
da binlerce Alişan
olup karşınıza dikilmeye devam eder
bu halkın yiğit evlatları.
Unutmayın, hayatınızı cehenneme
çevirecek binlerce Alişan yatıyor bu
halkın bağrında... Onlar ki sizi değil
bir daha vatanımıza ayak basmak,
vatanımızın tek bir harfini bile ağzınıza almaya korkar hale getirene kadar savaşacak olanlar...
YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM!
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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Gazi Halk Meclisinden Esnaf Çalışması
25 Ocak’ta Gazi’nin İsmetpaşa Caddesi’nde bulunan tüm esnaflara girilerek, 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak olan Halk
Meclisi toplantısının çağrısı yapıldı. Her girilen esnafla uzun
uzun sohbet edilerek toplantıya katılım çağrısı yapıldı. Çalışma
sırasında toplam 270 adet toplantı bildirisi halka ulaştırıldı.

Örgütlülüğümüzü Güçlendiriyoruz
Halk Meclislerinde Birleşiyoruz
22 Ocak’ta Esenyurt’ta Halk Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantı
ilk olarak mahallelerimizdeki Halk Meclisinin gerekliliğinden
bahsedilerek başladı. Kurulu olan Halk Meclislerinden örnekler
verilerek Halk Meclislerinin işlevi üzerinde konuşuldu. Toplantıya
katılanlar düşüncelerini belirtti. Mahallenin sorunları dile getirildi.
Devletin halka düşmanlığını ortaya koyan katliamlardan, baskılardan
söz edildi. Toplantıya katılanlar tek çözümün düşmana örgütlenerek
karşılık verilmesi gerektiği konusunda hemfikir olundu. Halk
Meclisi toplantısına 8 kişi katıldı. Bir sonraki meclis toplantısı
için tarih belirlendi. Herkesin bir sonraki toplantıya çevresindeki
insanları toplantıya çağırma kararıyla toplantı sonlandırıldı.

Çayan Mahallesinde Yazılama Yapıldı
24 Ocak’ta Çayan Mahallesi’nde Halk Cepheliler
tarafından, Kürdistan’da yaşanan katliamlar ve
Dilek Doğan için mahalle duvarlarına yazılamalar
yapıldı.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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Şimdi İktidar Hedefli, Kararlı Dev-Genç’liler Olarak
Kar, Kış, Kıyamet Dinlemeden
Devrim Yürüyüşümüzü Sürdürüyoruz!

“SİZİN HİÇ YAZINIZ KIŞINIZ YOK MU?”

İstanbul'da kışı bir bastırdı mı "kıyamet" kopmuş gibi
olur. Her yer kar, tipi... Halkımız bu durumu 3K ile açıklar: Kar, kış, kıyamet.
Çoğu zaman İstanbul'da yaşayanlar için durum ‘kıyamet’ten de beter olur; hayat zindana döner. Metrobüsler kaza yapar, otobüsler çalışmaz. Trafik felç olur...vb. Hemen okullar tatil edilir. Hiçbir sorununu çözemeyen düzen, "kar, kış, kıyamet" söz konusu olduğunda da yerinden kıpırdayamaz hale gelir.
Bu koşullarda hareket edebilen, işlerini takip edebilen
sadece devrimcilerdir.
İki DEV-GENÇ'li yine karlı bir günde dergi ve kitap satışı için sokaktaydılar. Dergimizi dağıtmaya başladılar. Onları gören bir abi "sizin yazınız kışınız yok mu" diye seslenir.
Abinin bu sözü DEV-GENÇ'lileri motive de eder.
Gerçekten de hayatın durduğu, düzenin bile kendi işleyişini sürdüremediği koşullarda sadece devrimciler
kendi işlerini kesintisiz olarak devam ettirebilirler. Yaz,
kış, yağmur, çamur, fırtına demeden.
Bu nasıl bir inançtır? Bu inancı sağlayan nedir?
Bir devrimci inanç taşıyıcısıdır.
Gittiği her yere ayakları götürür ama onu taşıyan inancıdır.

Ayakları götürür ama inancı yürütür.
Örneğin Hasan Selim Gönen kadar devrime ve halkın
iktidarının gerçekleşeceğine inanmaktır. "...İnsanlarımız
aç, yoksul, evsiz, adaletsiz bırakılmış, vatanımızın her karış toprağı emperyalizmin işgali alında. Cephemiz bu tabloyu değiştirebilecek tek güç, açların yoksulların kurtuluş umududur" diyecek ve bu uğurda tereddütsüz canını
verecek kadar çok inanmaktır.
Günlük yaşamın engelleri, hatta İstanbul'un meşhur "kar
kış kıyamet" i bile durduramaz DEV-GENÇ'lileri. Çünkü onlar gözlerini stratejik hedefe dikmişlerdir. Ufkunu
stratejik hedefe göre ayarlayanlar için günlük hayatın güçlüklerinin sözü bile edilmez.
Öyle bir meşruluk bilincidir ki bu her engel aşılır.
DEV-GENÇ'liler bu halkın en onurlu evlatlarıdır.
Her zaman iddialıdırlar.
Yılmak, yorulmak nedir bilmeyenlerdir. Çünkü halkın
yoksulluğunu, acılarını öfkesiyle bileyler.
Öfke inanca; inanç sonuç almaya dönüşür.
Şimdi gözümüzün önünde iktidar hedefi, kararlı DEVGENÇ'liler olarak kar, kış, kıyamet dinlemeden "devrim
yürüyüşümüz"ü sürdürüyoruz.

Birlik ve Dayanışma İçin Halkın Esnafları Kooperatifinde Örgütlenelim!
Halkın Esnafları Kooperatifi Gazi
Mahallesi Eski karakol bölgesinde bulunan bir esnafın dükkânının 23
Ocak’ta, AKP’nin katil polisleri tarafından basılması ile ilgili bir açıklama
yayınladı. Açıklamada: “Bir hırsız gibi
gizli gizli gecenin 2’sinde kapıları kırılarak girilen esnafımızın dükkânı,
arama adı altında hukuksuz bir şekilde
talan edilmiş, içeride bulunan giyim
malzemeleri dağıtarak, yine hırsız gibi
gitmişlerdir. Peki, neden mi 25 yıllık esnaf olan, onuru ve emeğiyle esnaflık yapan dostumuzun yerini seçmiştir
AKP’nin polisleri? AKP faşizmi son dönemde devrimci, ilerici, demokrat kişi
ve kurumlara pervasızca saldırılarını
daha da artırmıştır. Sanatçısından akademisyenine, işçisinden memuruna,
gazetecisine kadar kendisinden olmayan herkese – kesime saldırıyor. Esnafımız da mahallede ilerici ve duyarlılığıyla bilinen, mahallesinde ve ülkesinde
olan hukuksuzluklara ve adaletsizliklere
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karşı duruşu net olan bir esnafımızdır. AKP’nin polisi
esnafımızı hedef seçerek bir
gözdağı verme derdindedir.
Ancak ne esnafımız, ne de
bulunduğu mahalle olan
Gazi hiçbir dönem bu baskılara boyun eğmemiştir,
eğmeyecektir!” diyerek,
saldırılara karşı ayakta kalmanın tek yolunun örgütlenmek olduğu belirtildi.

Serhat Bilmez’in Katili
AKP’nin Sömürü
Politikalarıdır!
Halkın Esnafları Kooperatifi, çalıştığı fırında elini makineye kaptırıp yaşamını yitiren daha 15 yaşındaki Serhat Bilmez ile ilgili 26 Ocak’ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Daha 15 yaşında lise çağında yaşıtları okul okurken o, evine üç kuruş götürebilmek için
okulundan, arkadaşlarından uzaklaşıp

düzenin sömürü çarkları arasına zorla
sokulan bir çocuktu. Erken büyüyen çocuklardandı. Nasıl Berkin evine ekmek
götürebilmek için katledildiyse, işte
Serhat da aynı şekilde evine ekmek götürmek için gece gündüz çalıştı, direndi ama gücü yetmedi. Serhatlar bu düzende maalesef ne ilk ne de son olacak.
Bu düzeni birlikte yok edeceğiz. Birlikte
alternatif üretimleri hayata geçirerek
yeni Serhatların ölmesine izin vermeyeceğiz” denildi.

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

Armutlu Adalet Çadırından...
Siz Galoş Giymediniz
Biz Size Kefen Giydireceğiz!

10. Gün-15 Ocak 2016 Cuma
Öğlen saatlerinde Armutlu halkının katılımıyla
Kürdistan’da katledilen Kürt halkı için Armutlu
Cemevi’nde basın açıklaması yapıldı. Eylemden sonra
hızla çadır tekrar kuruldu ama 30 dakika sonra katil
polisler çadıra gaz bombaları ve plastik mermilerle
saldırdı. Açlık grevinde olan arkadaşımız gaz kapsülüyle
yaralandı ve Dilek Doğan’ın annesi tazyikli suyun hedefi
oldu. Polisler tekrar çadırı yıktıktan sonra direnişçiler
irade ile tekrar çadırı kurdular. Akşam saatlerinde katil
polisler cemevine doğru gelerek halka “Hepinizi öldüreceğiz” diyerek korkutmaya çalıştı. Armutlu halkı
gereken cevabı vererek polisleri geri püskürtmeyi başardı
ve polisler oradan ayrıldı. Akşam saatlerinde Kamu
Emekçileri Cephesi, Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi,
Gençlik Federasyonu ve çeşitli illerden çadırı ziyaret
edenler oldu.

14. Gün-19 Ocak 2016 Salı
Akşam saatlerinde çadır kurulmadan Armutlu
Mahallesi’nde esnaflar ve halk gezilerek el ilanları iki
ekip halinde dağıtıldı. Çadır kurulduktan sonra, çadırın
önünde halaylar çekildi. Katil polisler akşamın geç saatlerinde çadıra tekrar plastik mermilerle akreplerle, TOMA
ile saldırdılar. Bu saldırıya direnişçiler ve Armutlu halkı
gereken cevabı verdi.

15. Gün -20 Ocak 2016 Çarşamba
Öğle saatlerinde çadırı kurmak için Armutlu halkından
yardım istendi. Çadır kurulduktan bir kaç saat sonra
katiller tekrar çadıra gelerek gözaltı yapmaya çalıştı.
Akşam geç saatlerde bütün saldırılara rağmen önceden
belirlenen halk toplantısı gerçekleştirildi.

18. Gün 23 Ocak 2016 Cumartesi
Saat 13:00’te Armutlu halkı cemevinde yapılacak olan
halk toplantısı için buluştu. Daha sonra Umudun Çocukları
Orkestrası ziyarete geldi. Akşam saatlerinde tekrar çadır
kuruldu ve katil polisler saldırmak için fazla beklemedi,
TOMA ve akreplerle saldırdı. Bu arada Cephe Milisleri
akreplere ve TOMA’ya yönelik molotoflarla eylem yaptı.
Korkudan ne yapacaklarını bilemeyen katiller gaz kapsülleri atmaya devam etti. Direnişçilerin ve Armutlu
halkının attığı sloganları kesmeyi başaramadı.

Ankara Halk Cephesi 22 Ocak’ta bir açıklama yayınlayarak, Armutlu’daki adalet çadırına günlerdir yapılan
saldırıların hesabının sorulacağını belirtti. Açıklamada:
“Dilek Doğan’ı galoş giy dediği için katleden AKP’nin
katil polisi Küçükarmutlu’da ‘Dilek Doğan İçin Adalet
Çadırına’ günlerdir saldırıyor. Halkın kurduğu çadıra bile
dayanamayan katil polis her kurulan çadıra gaz bombaları
ve gerçek silahlarla saldırıyor.
Faşist AKP ve onun polisi bizlere saldırabilir, gözaltına
alabilir ama bizi adalet mücadelemizden asla vazgeçiremez.
Adaletsizliğe karşı savaşmak ve adalet sağlamak için
Anadolu’nun dört bir yanında örgütleneceğiz, halkımızla
birlikte örgütlülüğümüzü büyüteceğiz!” denildi.

Amed Halkın Hukuk Bürosu Açıklama No: 15
Cizre’de Bir Evin Bodrumunda Bekleyen 25
Yaralı AKP Tarafından Ölüme Terk Edildi...
AKP Yaralıların Kan Kaybından Ölmesini Bekliyor!

İşe Yaramayan AİHM Tedbir Kararlarının da
Çözüm Olmayacağı Görüldü!
26 Ocak’ta Amed Halkın Hukuk Bürosu, Cizre’de
günlerdir süren devlet teröründen kaynaklı bir evin
bodrum katında 25 insanın ölüme terk edilmesiyle ilgili
yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada “Kürdistan’da
AKP’nin katliamları devam ediyor. AKP 1990’lı yılları
da aşan bir terör uyguluyor.
Halkın kendini savunma hakkını ortadan kaldırmaya
çalışıyor.
Polis İstanbul Küçükarmutlu’da halka kurşun yağdırırken
“hepinizi öldüreceğiz” diyerek saldırıyor. Halk kapısını
kapatıp ölümümü mü beklesin? Elbette kendisini savunacak.
Cizre’de bir evin bodrum katında bulunan 29 yaralının
ölüme terk edildiğini öğrendik. 29 yaralıdan 4’ü kan kaybından öldü. Ambulansların yaralıları almasına, tıbbi
müdahalelerin yapılmasına AKP izin vermiyor. Yaralıları
ölüme terk eden AKP, bir yandan da Kürdistan illerinde
TOKİ ihalelerini örgütlüyor. Halklarımızın kanı kurumamışken bizim kanımız üzerine inşaat yapmaya hazırlanıyor.
AKP Kürt halkına yönelik soykırım boyutundaki katliamlarını Amerika ve Avrupa emperyalizminin açık desteğiyle yapmaktadır. AKP’yi eleştiren bir bildiriyi imzaladıkları için linç edilmeye çalışılan akademisyenlerde gördüğümüz gibi AKP yönetememe krizi içindedir. Bu yüzden
en küçük bir eleştiriye bile şiddetle saldırıyor. Armutlu’da
halka ağır silahlarla ateş açmalarının nedeni budur. Kimse
halktan oturup katledilmeyi beklemesin” denildi.
26.01.2016
AMED HALKIN HUKUK BÜROSU

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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Berkin İçin Adalet İçin Açlık Grevi Direniş Günlüğünden...

Halk ve Vatan Sevgisi Olmadan
İnsan Kendi Kılını Bile Tehlikeye Atmaz!

Okmeydanı Adalet Çadırı
Açlık Grevi Günlüğü
22 Ocak, Açlık
Grevimizin 9. Günü:
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Burjuva gazetelerde Mustafa
Koç’un kalp krizinden ölümü üzerine
sayfalar kaplayan haber ve yorumlar
birbirinin tekrarı. Övecek bir şey bulamayan, Gezi direnişinde otelinin
kapısını nasıl açtığını anlatıyor. Mutlaka iyi bir şey söylemeleri lazım
ya… Otokar’ın TOMA ve zırhlı araç
ihaleleri sebebiyle hisse değerlerini
arttırdığını, baktı ki olmadı iktidarla
arayı nasıl düzelttiğini falan yazan
yok. Armutlu’da Dilek Doğan’a adalet
istemek için kurulan çadıra her gün
yapılan saldırılar haber olmuyor.
Açlık grevimizi İspanya’dan Kore’ye,
Avusturya’dan Fransa’ya yabancı gazeteciler izliyorken Türkiyeli gazeteciler merak bile etmiyor.
Cizre’de yaralıları almaya gidenleri
takip eden meslektaşları İMC muhabiri Refik Tekin’in kendi yaralanışını
haber yapması dünya gazetecilik tarihine geçecek bir haber, ama umurlarında mı onların? Sonra da başlarına
bir iş geldiğinde, vay basın özgürlüğü
nerde kaldı diye ağlarlar.
Dahası Refik Tekin ile birlikte
Cizre Belediye Meclis Üyesi Abdülhamit Poçal katledildi. Devletin resmi
haber ajansı yalan yazıyor; “terörist”
diyor onlar için. Bereket ki her şeyi
kameraya almış Refik. Yalanlarını görüp gösterebiliyoruz. Bu zulüm sizin
sayenizde kendine gazeteci diyen gazete satıcıları… sizin sayenizde…

Lübnanlı Uluslararası hukuk profesörü Hassan Jouni bizi ziyaret
etmek istemiş. Yarın yapılacak Çağdaş
Hukukçular Derneğinin hapishaneler
sempozyumu için İstanbul’da idi.
Fotoğraflar çektiriyor misafirimiz…
Ankara’dan avukat arkadaşlarımız
geliyor. Sonra da çadır hiç boşalmıyor
zaten. Bugün Ezgi açlık grevimize
destek olmak için burada.
Bugün liseli gençlik buraya gelecek ve Berkin’in karnesini temsili
bir törenle verecek. Yavaş yavaş geliyor ve toplanmaya başlıyorlar. Bu
yüzden mahalle girişindeki akrep ve
TOMA’ların sayısı arttırılmış. Şiir
okuyor halay çekiyorlar… Onlara
açlık grevimizle adaletsizliğe karşı
direndiğimizi anlatıyoruz. Adaletsizliklere, haksızlıklara alışmak, kanıksamak en tehlikelisidir. Ne de olsa
bir şeyi değiştiremeyiz diye inanmaya
başladık mı, işte o zaman yeniliriz.
Bir bakmışsınız susmak, boyun eğmek bir alışkanlık haline gelmiş.
İnancımızı yitirmeyeceğiz. Bu yüzden
bizim açlık grevimiz bir direniş eylemidir.
Mahalle halkı ile tanışmak için
biraz dolaşıyoruz.
Avukat arkadaşlarımız geliyorlar.
Anti-Kapitalist Müslümanlardan bir
avukat arkadaşın gelişine ayrıca seviniyoruz… Sevgili Duygu ruhsatını
daha dün almış… çiçeği burnunda
avukatımız… kısa kalıyorlar… TAYAD’lılar geliyor. Bu anaları babaları
tanımak var ya… Dünyanın en büyük
şansı…
İtalyan hukukçular gelmiş… sadece tanışıyoruz… şu an burası çok
kalabalık ve sohbet etme olanağı hiç
yok… Bugün 22 Ocak sevgili Behiç
Abi burada… Ölüm Orucunun zaferinin yıldönümü… Zafer sansüre,
tecrite, baskıya yalnızlığa direnmek
ve direniş sonunda suskunları konuşturmak, hareketsizleri eyleme katmak, sansürü kırmaktı.122 kez and
içtiler onlar, yenilmeyecekler… 122
yemin. Behiç Abi konuşuyor; diren-

menin önemi onun ağzından çok
daha anlaşılır… Ve Fatma Koyupınar’ın son günlerinde yaptığı konuşma
duvara yansıtılıyor.
Devrimci Sanatçılar her daim bizi
yalnız bırakmıyorlar… Avukat Arkadaşlar Eda ve Hülya ile tanıştık
bu sayede… Okmeydanı Halk Meclisi
toplu ziyarete gelmiş… Bu yüzden
onlara yer açmak için kalkıyorlar.

25 Ocak 2016,
Açlık Grevimizin 12 Günü
Adalet İstiyoruz!
Her geçen gün mahallemizi daha
çok seviyoruz. Sabahları İstanbul’un
dört bir yanına dağılan insanlar. Onlar
dış görünüşleri ve tavırları ile Kadıköy’de Nişantaşı’nda Avcılar’da gördüğümüz herhangi bir İstanbullu.
Ama evlerine döndüklerinde her şey
değişiyor. Buraya otobüs girmediği
için uzunca bir yolu yürümek zorunda
kalıyorlar. Girişte kendilerini çoklu
MOBESE’ler ve zırhlı polis araçları
bekliyor. Mahallelerine girdiklerinde
gaz bombaları plastik mermiler ve
bunlara karşılık atılan sloganlar taşlar
molotoflar ile karşılaşıp arada kaldığı
günler az değildir.
Bizim daha önce dinlediğimiz ancak şimdi baro özel sayısında yayınlanması sebebiyle gazetelerde yer
bulan bir haber var. Tahir Elçi’ye
arkadaşları bu süreçte dört ayaklı
minarenin ayaklarına kurşun sıkılması
ile ilgili eylemi ertelemesini ister,
tehlikesinden bahsederler. Tahir Elçi
vazgeçmez ve “Öleceksem dört ayaklı
minarenin ayaklarının dibinde öleyim” der. Gerçekten de kendi ölümü
ile birlikte dört ayaklı minarenin
ayaklarına sıkılan kurşunları tüm
dünyaya duyurur. Ve böylece bölgede
uygulanan ilhak imha asimilasyon
politikasını teşhir eder. Gerçekten
de vatan sevgisi tarih bilincidir.
Sur’da süren kuşatmanın ne anlama
geldiğini tarih bilinciyle kavrıyoruz.
… Tahir Elçi bu anlamda saldırı-

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

lara karşı mütevazı bir barikattır. Ve
bu saldırının ona yönelmesi boşuna
değildir. Bir kez daha bu derin yurtseverlik duygusu için Elçi’yi sevgiyle
anıyoruz.
Tarihten öğrenmeliyiz, Antep’i
ve Karayılan’ın Karayılan olmazdan
evvelki öyküsünü anlatıyoruz. Halk
ve vatan sevgisi bize genellikle ilk
olarak ders kitaplarının anlattığı bir
kavram olduğu için önce soğuk gelir
ve mekanik olarak algılarız. Oysa ki
ne kadar değerlidir ve güçlü bir duygudur aslında... Dört ayaklı minareye
de surların dibine de gitmez, bir gün
dahi aç kalmaz, işini memuriyetini
riske atmaz, hapis yatmaz. Kısacası
direnemez. Bizim yurtseverliğimiz
aynı zamanda antiemperyalist olmaktır… Anti-emperyalistlik olmadan
yurtseverlik eksik kalır.
Bugün Selçuk Abi gelen misafirlerimize açlık grevi eyleminin anlamını anlatıyor. İnsanların “Neden
açlık grevi, başka bir yolu yok muy-

du?” diye sorması çok değerli. Evet,
bizim isteğimiz biraz da bu soruyu
sordurmak.
Sevgili Ahmet ile tanışıyoruz ama
sanki yıllardır tanıyor gibiyiz, kararlılıkla yolunu çizen bu genç adam
etkiledi bizi. Kapıdan bakıp giden
olduğu gibi yerinden kalkmadan bütün misafirleri yolculayanı da var.
Yunanistan Halk Cephesi arıyor,
Bağcılar’dan, Gazi Mahallesi’nden
arıyorlar… Sağ olsunlar… Biz de
çadırın selamlarını iletiyoruz. İzmir’de
direnen İMBAT işçileri arıyor. Ne
güzel seslerini duymak. Birbirimize
güç veriyoruz. Bir dağ başında kışın
ayazına karşı tek istedikleri haklarını
almak... Ama bu dağ başında tam
üçbinbeşyüz işçi üç vardiya geçiyor
önlerinden. Her zaman patron için
zorluklara katlanıyorlardı şimdi de
kendileri için mücadele ederken çekiyorlar zorluğu. ÖHD (Özgürlükçü
Hukukçular Derneğin)’den avukat
arkadaşlarımız toplu ziyaret ediyorlar.

Sohbetimizin konusu aynı… Bir arkadaşımız “Mahkeme kararı aldırdık
şimdi de mahkeme kararını uygulatamıyoruz“ diyor.
Pir Sultan Abdal Derneği Beyoğlu
Şubesi destek ziyaretine geliyor. Yerlere oturuyoruz ama yine bir kısım
arkadaş çadırın dışında kalıyor. Herhalde bugüne kadar ki en kalabalık
ziyaret… Sloganlarla terk ediyorlar
çadırı. Bir başka toplu ziyaret de
HTKP’li avukat arkadaşlardan geliyor… Selçuk abi anlatmaya devam
ediyor. On ikinci gün açlık grevlerinde
önemli bir eşikmiş. Normalde bugün
protein bağları çözüldüğü için vücut
yıkıma uğrarmış.Açlık grevinde kullandığımız şeker, protein bağlarını
ayakta tutuyor ve B1 vitamini ise
beynin komutları iletmesini sağlıyor.
Hastalıkların, ölümün, cehaletin kaynağı yoksulluk. Yani sömürü… Yani
zenginlik. Tüm sömürgenlerden nefret
ediyoruz…
Sayı: 506

Dünya Üzerinde Hiçbir Silah Bir Devrimcinin İradesinden Daha Güçlü Değildir

22 Ocak Büyük Ölüm Orucu Direnişinin Zaferi Direniş Çadırında Kutlandı!
F Tipi hapishanelere karşı 20 Ekim
2000 tarihinde başlatılan Büyük Ölüm
Orucu Direnişi 22
Ocak 2007 tarihinde
zaferle sonuçlanmıştı. Büyük Direniş
yaklaşık 6 yıl 3 ay,
toplam 75 ay sürdü.
Direnişi kırmak için
19 Aralık 2000’de 20 hapishaneye birden operasyon düzenlendi.Bu operasyonda 28 tutsak katledildi, yüzlerce
tutsak yaralandı.
19-22 Aralık günleri boyunca sürdürülen hapishaneler
saldırısında 8 jandarma komando taburu, 37 bölük olmak
üzere 8 bin 335 asker, binlerce Çevik Kuvvet ve binlerce
gardiyan katıldı.Üç gün süren saldırıda kapalı alandaki
tutsaklara karşı 20 bini aşkın gaz bombası kullanıldı.
Direnişte içeride ve dışarıda 122 kişi şehit düşerken,
400’ü aşkın tutsak bu direnişte sakat kaldı. Oligarşi 19
Aralık Katliamı’nın bir benzerini onu aşkın ölüm orucu
direnişçisine ev sahipliği yapan Küçük Armutlu’ya karşı
düzenledi. 5 Kasım 2001’deki saldırıda dört devrimci
katledildi. Büyük Direnişte, Faruk Kadıoğlu gibi direnişinin
17. gününde bedenini tutuşturarak şehit düşenler olduğu

Yürüyüş
31 Ocak
2016

gibi, Berkan Abatay gibi 589 gün, Feride Harman gibi
512 gün hücre hücre eriyerek ölümsüzleşenler oldu.
22 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşen zafer kutlaması
bu kez yine bir direniş mevzisinde, Halkın Hukuk Bürosu
Avukatlarının “Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz” talepli
kurdukları açlık grevi çadırında gerçekleşti. Başta Büyük
Direnişte şehit düşenler olmak üzere tüm devrim şehitleri
için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra sözü Berkin
Elvan için açlık grevinde olan Halkın Avukatı Ebru
Timtik aldı ve kısa bir konuşma yaptıktan sonra Devrimci
Şair Ümit İlter’in “Şahidimsin” şiirini okudu.
Ebru Timtik’ten sonra ise Büyük Direniş’in son
ölüm orucu direnişçisi Avukat Behiç Aşçı bir konuşma
yaptı. Ve konuşmasında emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
aslında ne kadar güçsüz olduğunu, dünya üzerinde hiçbir
silahın bir devrimcinin iradesinden daha güçlü olmadığını
ve bu yüzden kazanacak olanın devrimciler olduğunu,
emperyalizmin işinin çok zor olduğunu belirtti.
TAYAD’lı İsmail Kara büyük direniş boyunca direnişçilerden neler öğrendiklerini, nasıl tek bir vücut olduklarını
ve evlatlarının mücadelesinin TAYAD’ı nasıl büyüttüğünü
anlattı. Son olarak da Grup Yorum üyelerinin verdiği
küçük konserle birlikte program bitirildi. Program sırasında
kutlamaya katılanlara zafer tatlısı dağıtıldı. 75 kişinin
katıldığı kutlama boyunca yağan kara rağmen katılanların
coşkusu İstanbul’daki soğuğun etkisini kırdı.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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Faşizme Karşı Adalet Mücadelesini Yükseltmeliyiz!

Sayı: 506

Halkın Mühendis Mimarları, TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 23-24 Ocak 2016
tarihinde yapılan 13. Dönem Genel Kurulu’na katıldı.
23 Ocak’ta yapılan Genel Kurulda Halkın Mühendis
Mimarları adına yapılan konuşmada özetle; “ 14 yıllık
AKP iktidarı döneminde,TMMOB ve demokratik kurumlara
saldırılar yoğunlaştırılarak, bu kurumların yetkileri, ekonomik
olanakları ellerinden alınarak, örgütsel bağımsızlıkları yok
edilerek bakanlıkların birer birimine dönüştürülmektedir.
Yine bu dönemde ülkemizin doğası, toprağı, suyu, tarım
alanları, kısaca yer altı ve yerüstü varlıklarımız emperyalizme
ve işbirlikçilerine peşkeş çekilerek yok edilmiştir. Kim ne
derse desin bu faşizmdir. Bugün faşizm AKP ile sürdürülmektedir. Faşizme karşı mücadele ise öyle icazet dilenerek
görüşmelerle diyaloglarla sürdürülemez. Faşizme karşı mücadelede, ancak faşizmin anladığı dilden sürdürülürse sonuç
alınabilir. Bunun için de cüret etmek gerekir, bedel ödemeyi
göze almak gerekir. Faşizme karşı adalet mücadelesini
yükseltmeliyiz, ....” denildi.
Genel Kurulun YTÜ Mimarlık Fakültesinde, seçimlerin
Oditoriumda yapıldığı 24 Ocak tarihinde ise Halkın Mühendis
Mimarları “İşsizliğe Düşük Ücretle Güvencesiz Çalıştırmaya
Karşı Mühendis Mimar Meclislerinde Birleşelim” pankartı
altında stant açarak kampanya bildirisi dağıtımı yaptı.
Yapılan bildiri dağıtımında 1000 adet bildiri Orman, Orman
Endüstrisi ve Ağaç İşleri Mühen- dislerine ulaştırıldı.

Yürüyüş

Birlikte Daha Güçlüyüz!
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Mimar Meclisi, akademisyenlerin gözaltına alınması
ile ilgili 24 Ocak’ta yaptığı açıklamada “Mimar Meclisi

olarak bu süreçte en doğal demokratik hakkını kullanan
akademisyenlerin yanında olduğumuzu ve destek olacağımızı
bildiriyoruz.” denildi.

Halkın Mühendis Mimarları, Makine
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Genel Kurulu’na Katıldı
İki yılda bir yapılan genel kurul, bu yıl 16-17 Ocak tarihlerinde yapıldı. 16 Ocak’ta Şişli Kent Kültür Merkezi’nde
yapılan genel kurulda Halkın Mühendis Mimarları (HMM)
olarak yapılan konuşmada; ‘Kürdistan’da çocuklar katledilirken, AKP imha politikasını Armutlu gibi yoksul mahallelere
taşırken, bunca meslektaşımız işsiz ve güvencesiz çalışırken
Makine Mühendisleri Odası (MMO) gibi bir mevziinin
mücadeleyi büyütmek dışında hiçbir gündeminin olamayacağının altı çizildi. MMO İstanbul Şubesi’nin yeni yönetiminin bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiği’ aktarıldı.
HMM’nin bundan sonraki süreçte bu mevziinin daha da
büyütülmesi adına çalışacağını ve yeni yönetimin kendi
sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda takipçisi
olacağı söylendi. 17 Ocak’ta ise seçimler Karagözyan İlköğretim Okulu’nda yapıldı. HMM; “Düşük Ücretle Güvencesiz Çalıştırmaya Karşı Mühendis Mimar Meclislerinde
Birleşelim” pankartıyla stant açtı ve “Sorunlarımızın Çözümü
Mühendis Mimar Meclislerindedir” başlıklı bildirileri dağıttı.
1500 bildiri, 5 Halk İçin Mühendislik Mimarlık dergisi ve
5 “Halkın Mühendis Mimarları Yürüyor” kitabı makine
mühendislerine verildi. Stant yoğun ilgiyle karşılandı ve
birçok mühendis ile tanışılıp sohbet edildi.

Kamu Emekçileri Cephesi Amed Sur’da

10 Ocak günü Sur Tek kapı önünde bir araya gelen Kamu
Emekçisi Cepheliler AKP’nin Kürdistan’daki katliamları ile ilgili
bir basın açıklaması yaptı. Açıklama esnasında Sur içinden gelen
silah sesleri susmadı. Açıklamada; “AKP Kürt Halkını İmha Etme
Hedefiyle Saldırıyor. Kürt Halkı Yalnız Değildir” denildi. Kürdistan’daki, katliamların boyutunun anlatıldığı açıklamada kamu
emekçilerine seslenildi. Görev yerlerinin ne şartta olursa olsun bırakılmaması çağrısı yapıldı. Daha dört gün önce Sur’dan gelen
kurşunla evinde iken başından vurulan kamu emekçisinin hala
yoğun bakımda olduğu söylendi. “19 Aralık’ta hapishanelerde

50

yapılan katliamların, 10 Ekim’de Ankara ve Suruç katliamlarının,
Cizre’den Sur’a Kürt halkının katledilmesinin nedenleri de sorumluları da aynıdır. Tek sorumlu savaşlara neden olan emperyalizm
ve onun politikalarının ülkemizdeki uygulayıcısı işbirlikçi AKP’dir.
Yok edemediği, henüz öldüremediği yerlerde de iş güvencemiz
tehdidiyle kamu emekçilerine saldırıyor. İş güvencemizi de halklarımızın yaşam hakkını da sizin kanlı ellerinize bırakmayacağız!”
denildi. 14 kişinin katıldığı açıklamaya Ankara, Antep, Malatya,
Antalya, Mardin, Amed’den kamu emekçileri katıldı.

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

TAYAD 30 Yaşında!
Evlatlarının düşüncelerini sahiplenip kavganın
önünde yer alan TAYAD’lı Aileler 30. yıl kutlamalarına hazırlanıyor. Antep Halk Cepheliler 20
ve 21 Ocak günleri sokak sokak gezerek TAYAD’ın mücadelesini anlattı. Kapı kapı yapılan
çalışma boyunca 250 adet ‘TAYAD 30. Yıl
Programı’na çağrı bildirileri dağıtıldı.
Gazi: Gazi Halk Cephesi Düz ve Nalbur bölgelerine 19 Ocak’ta TAYAD’ın 7 Şubat’ta yapılacak olan kuruluşunun 30.yıl dönümü afişlerinden 400 adet yaptı.

22 Ocak Büyük Ölüm Orucu Zafer
Geleneğimiz Yeni Direnişlerle Büyüyor!
Ankara Dev-Genç, 20 Ekim 2000’de başlayan ve 22 Ocak’ta sonuçlanan Büyük Direnişin zaferinin yıldönümünde açıklama yaptı. Açıklamada: “F tipi tecrit politikasında; hapishanelerinde tutsakların örgütlülüğünü dağıtmak herhangi bir saldırıda örgütlü bir davranışı kırmak için uğraşıyorlardı.Tutsaklar bu projeye karşı örgütlü davrandı,
‘ya düşünce değişikliği ya ölüm’ diyen düşmanın saldırılarını boşa çıkardılar… Bizler 20 Ekim 2000-22 Ocak 2007 Büyük Ölüm Orucu
direnişimizi düşmanın yıldırma politikalarını alt ederek, teslim alma
politikalarını boşa çıkararak 589. günümüze kadar direnerek zaferi kazandık. Bugün yine bu direniş geleneğimiz Günay’ların cenazesinde
80 saat çatışarak ısrarla cenazemizi almamızla sürüyor. Faşizm halkı
teslim almaya, saldırmaya devam ettikçe bizler Şafaklar’ın, Bahtiyarlar’ın, Haticeler’in, Elif Sultanlar’ın yarattığı direniş gelenekleriyle
direnmeye devam edeceğiz!” denildi.

Tecriti Mektuplarımızla Kırıyoruz!
Antep’te Halk Cepheliler Özgür Tutsaklara
toplu mektup yazdı. 21 Ocak’ta Antep Özgürlükler Derneği’nde 10 Halk Cepheli, farklı hapishanelerdeki Özgür Tutsaklara mektup yazarak ‘o duvarınız vız gelir bize’ dedi.

Gülsuyu-Gülensu’da
Pazar Kahvaltısı Yapıldı
24 Ocak’ta Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde
her hafta düzenli olarak Engin Çeber Halk kütüphanesinde yapılan pazar kahvaltısı bu haftada
yapıldı. Kahvaltının ardından, Kürdistan’da yaşanan katliamlar ve Küçükarmutlu’da adalet çadırına saldırılar hakkında sohbet edildi. Sohbet bittikten sonra Özgür Tutsaklara toplu olarak mektup yazıldı.

Sayı: 506
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Tutsak Halk Cepheliler Serbest
Bırakılana Dek Eylemlerimiz Sürecek
Hatay’da işkenceyle gözaltına alınan ve 5 dakikalık bir
mahkemeyle hukuksuzca tutuklanan 5 Halk Cephelinin
serbest bırakılması için 23 Ocakta basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya 5 kişi katıldı. Açıklama sırasında halkın yoğun desteği oldu, bir kadın zafer işareti yaparak Halk
Cephelileri selamladı.Açıklamada: “…Hatay’da da 6 Kasım’da beş Halk Cephelinin evlerine şafak operasyonu yapılmış ve işkenceyle gözaltına alınmıştır. Tutuklanma sebepleri ise Ankara’da katledilen yüzlerce insan için adalet istemeleridir. Bu adaletsizliklere karşı mücadelemizi
sürdürecek ve büyüteceğiz.” denildi.

Adalet İçin Direnen Avukatlarımız Onurumuzdur
Kuruçeşme DİH, 24 Ocak’ta HHB’nin Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ın vurulduğu yerde açtığı çadırı ziyaret etti. Devrimci işçiler devam etmek te olan açlık grevi çadırını 11. gününde çadıra gelerek yanlarında getirmiş oldukları önlükleri giyip ve ajitasyon çekerek, HHB
avukatlarının hazırlamış olduğu bildirileri halka dağıttı
ve “Berkin’in Katilleri Açıklansın” başlıklı imza kampanyasında halktan imza topladı.

İzmir’de Grup Yorum Konser Çalışmaları
23 Ocak’ta Alsancak’ta Grup Yorum’un İzmir İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde yapılacak olan konseri için davetiye dağıtıldı. 5
kişinin katılımıyla 900 davetiye halka ulaştırıldı. İki buçuk saat
süren çalışmada toplamda 500 adet bildiri halka dağıtıldı. Ayrıca
24, 25, 26 Ocak günleri Karşıyaka ve Halkapınar Metroda binlerce
bildiri halka ulaştırıldı. Ayrıca Grup Yorum Gönüllüleri “30
Ocak Cumartesi günü saat 15.00 ve 19.00’da iki seans olarak gerçekleşecek konser için İsmet İnönü Kültür Merkezi’ne” çağrısında
bulundu.
21 ve 22 Ocak günlerinde Halk Cepheliler, İzmir Güzeltepe’de
Grup Yorum konserinin afişlerini astı. Birinci ve ikinci günlerde
toplamda 100 adet afiş asıldı. Yaşlı bir amca afiş çalışması esnasında gelerek Halk Cephelilerle sohbet etti. Ülkemizde oligarşinin olduğunu ve Mahir’in de dediği gibi “Devrim için savaşmayana sosyalist denmeyeceğini” dile getirdi.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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Umudun Sesi Yürüyüş Dergisi
Anadolu’nun ve İstanbul’un Her Yerine Ulaşıyor
Dergimizi milyonlara ulaştıracağız şiarıyla Yürüyüş dergisini
halka ulaştıran Halk Cepheliler, her hafta yeni insanlara ulaşıyor.
İSTANBUL
Gazi: 23 Ocak’ta Gazi Mahallesi’nde toplu olarak Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. Nalbur bölgesine
kapı çalışması yapıldı. Yedi Halk
Cephelinin katıldığı çalışmada toplam
80 adet dergi halka ulaştırıldı.
25 Ocak’ta Nalbur, Eski Karakol
ve Sekiz Evler bölgelerinde Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımı sırasında sık sık “Yürüyüş Dergisi Halktır Susturulamaz, Yürüyüş
Dergisi Susturulamaz!” sloganlarını
atarak Eski Karakol tarafına gelinip
halaylar çekildi. On sekiz kişinin
katıldığı dergi dağıtımında toplamda
400 adet dergi dağıtıldı.
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Çağlayan:19 Ocak’ta 2 İdil
Kültür Merkezi çalışanı Çağlayan’da dergi dağıtımı yaptı.Yeni
esnaflarla tanışıldı ve çay içilip
bolca sohbet edildi. Bir buçuk saat
süren dağıtımda 24 adet dergi halka
ulaştırıldı.
Avcılar: 23 ve 24 Ocak tarihleri
arasında Yürüyüş Dergisi dağıtımı
yapıldı. Birinci gün Parseller Mahallesi’nde esnaflara 47 adet dergi
verildi. İkinci gün ise Marmara Caddesi’nde esnaflar ziyaret edilip yaşanılan sorunlar üzerine sohbetler
edildi.
Esenyurt:24 Ocak’ta, bir önceki
sayının dağıtımında gözaltı saldırısının olduğu yerde başlayan dergi
dağıtımına 5 kişi katıldı.Tek tek
girilen evlerde Dilek Doğan’ın
mahkemesine çağrı yapıldı. Üç
saat süren dergi dağıtımı 45 adet
dergi dağıtılarak sonlandırıldı.
HATAY: 22 Ocak’ta Armutlu
Mahallesi’nde esnaflara dergi dağıtımı yapıldı.Evlerinde bulunan
halkın dergiye ilgisi yoğundu ve
her hafta evlerine getirilmesini isteyerek dergiyi sahiplendikleri görüldü. Yapılan çalışmalarda toplamda 85 dergi halka ulaştırıldı.
ANTEP: 20, 21 ve 23 Ocak
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tarihlerinde Antep Düztepe Mahallesi’nde dergi dağıtımı yapıldı.
Yapılan çalışmalarda toplamda 103
dergi halka ulaştırıldı.
Gazi

MERSİN: 22 Ocak’ta Mersin
Merkez’de Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı.Yapılan çalışmada toplamda
18 adet dergi halka ulaştırıldı.
ANTALYA: 21 Ocak’ta Halk
Cepheliler Gebizli Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Üç
Halk Cephelinin katıldığı çalışmada
toplamda 20 adet dergi halka ulaştırıldı.

Gazi

AMED: 23 Ocak’ta Bağlar’a
bağlı Kaynartepe Mahallesi’nde
Amed Halk Cepheliler dergi standı
açtı ve kurulan pazarda dağıtım
yaptı. İki buçuk saat açık kalan masada toplamda 19 adet dergi halka
ulaştırıldı.

Esenyurt

ESKİŞEHİR: 19 Ocak’ta Adalar’da esnafa ve Yürüyüş dergisi
okurlarına dergi dağıtıldı. 21 ve
22 Ocak günü ise Gültepe Mahallesi’nde esnaflara dergi dağıtıldı.
Armutlu’daki direniş ve katliam
hazırlığı yapan katil polislerin halka
nasıl saldırdığı hakkında bilgi verildi. Yapılan çalışmada toplamda
37 dergi halkımıza ulaştırıldı.
İZMİR: 21 ve 22 Ocak’ta Halk
Cepheliler, İzmir Güzeltepe’de Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı.
Yapılan çalışmalarda toplamda 85
dergi halka ulaştırıldı.
26 Ocak’ta Gültepe Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi halka ulaştırdı. İnsanlar; “O kadar soğuk havaya, kar yağışına rağmen derginin
dağıtılıyor olmasına hayranlık duyduklarını” dile getirdi. Ve dergi
okurları “Umudun Sesi Yürüyüş’ü
İzmir’in tüm yoksul mahallelerinde
halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” diyerek 60 adet dergiyi
halka ulaştırdı.

Amed

Antep

Esenyurt Özgürlükler Derneği’nde
Mutluluk Semineri
23 Ocak’ta Esenyurt Özgürlükler Derneği’nde “Mutluluk Semineri” verildi. “Mutluluk Nedir? Düzen Bize Nasıl Bir Mutluluk
Anlayışı Sunuyor?” soruları sorularak katılımcılardan düşünceleri alındı.

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
Herkes Değişir Dönüşür!
Yeter ki Biz İsteyelim!
Diyalektiğin maddelerinden biridir değişim. Doğada, yaşamda değişmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey değişim halindedir. Hayvanlar, bitkiler, insanlar… Kısacası her şey değişmekte, dönüşmektedir. Bu değişim bazen birden, bazen
de zamana yayılarak olmaktadır. Bunu belirleyen koşullar ve
iradi müdahaledir. En çok karşılaşılan durumlardan biridir,
düzen kültürünü almış, ısrarla bu kültürü ve düşünce biçimini
yaşayan insanların değişmeyeceğine olan kör inanç.
Sorun: Derneğimize, etkinliğimize gelmeyen, alkol veya
uyuşturucu kullanan, halka inanmayan, devrime inanmayan,
düzenin o yoz kültürünü yaşayan insanlarla bir kez konuşup,
ondan tüm bu yanlarından kurtulmasını istemek. Bir–iki konuşmayla düzene ait bu yanlarını terk etmeyen ve bu nedenle bizden uzak duran insanlardan hemen vazgeçmek.
Çözüm:Bu davranış, insana emek vermemek, sabır göstermemektir ve o insanı düzenin kollarına atmaktır. Bu tavır, insanın değişeceğine dair diyalektik düşünceyi, bir bilim olan Marksizm – Leninizm’i de, devrimciliğimizi de
reddetmektir aslında.

Herkesin Değişeceğine Olan İnanç, Emek
ve Sabırla O İnsanı Değiştirmektir!
Dayımız, “Bir devrimcinin görevi çıplak ve basittir. Hangi koşulda olursa olsun eğitmek, insan kazanmak, örgütlemektir” diyor. “Halkı savaştırıp, savaşı halklaştırmak” için,
her koşulda insan örgütlemenin devrime ulaşmak için biricik yol olduğunu bilen bir devrimcinin; şu veya bu nedenden dolayı insandan vazgeçmesi beklenemez. İnsanın
değişip-dönüşeceğine inanmayan, devrime de inanmıyordur demektir.
Bunun için öncelikli olarak diyalektiğin “her şey değişir”
maddesini unutmamalıyız. İnsanın da değişeceğini aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Karşımızdaki insan düzenin
birçok kirini pasını üzerinde taşıyor olabilir. Bunun yanı
sıra korkusu, kaygıları da olabilir. Tüm bu özellikleri değiştirecek olan biziz. Bunun için öncelikle o insanı sevmeli,
emek vermeliyiz. Sabır göstermeliyiz. Yanlışlarına, sekter
– tepkisel yaklaşmayıp, onu eğiten, değiştiren – dönüştüren olmalıyız.
Okuma programları çıkarıp, dergimizi okumasını sağlamalıyız. Pratik tüm faaliyetlerimize katılmasını sağlayıp,
yapabileceği oranda iş ve görev vermeliyiz. Görev aldıkça, kendine güveni gelip, mücadeleyi sahiplenmesi fazlalaşacaktır.
Sonuç olarak: Bizler emek verdikçe, sabır gösterdikçe
her insan değişir, dönüşür, devrimcileşir ve devrimin mütevazi birer sıra neferi olabilirler.
Ve her insanı örgütlemenin, mücadele etmesini sağlamanın bizi devrime daha fazla yakınlaştırdığını da unutmayalım.

Avrupa’da
60 Milyon İnsanı Sürgüne
Mahkum Eden Emperyalizmdir!
Avusturya Hükümetinin ilticacılarla ilgili yaptığı tartışmalı
zirve, 20 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Aynı gün zirveyi protesto amaçlı, iltica ve insan hakları kurumlarının çağrısıyla eylem gerçekleştirildi.
Saat 17.30’da Başbakanlık binası önünde, Anadolu Federasyonu “60 Milyon İnsanı Sürgüne Mahkum Eden
Emperyalizmdir. Sömürü ve İşgallere Son” pankartı ve kızıl bayraklar ile katıldı. Komünist Parti, Yeşiller Partisi, Asyl
in Not, Neu Linkswende ve çeşitli kurumlar söz alarak, zirvede alınan kararları protesto etti.
SPÖ-ÖVP koalisyonu, 2016 yılı içinde sadece 37.500 ilticacıyı kabul etme kararı aldı. Bu sayıya aile birleşimi vb
sebeplerle gelenlerin de dahil olduğu ve her yıl sayıyı gittikçe düşüreceklerini, sınırdışıları gittikçe yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Ayrıca dil kursu zorunlu hale getirilecek
ve sosyal yardımlar da düşürülecek.
Ortadoğu halklarının zengin topraklarına göz dikerek yerlerinden yurtlarından sürgün edilmesinin sorumluları, düşmanlıklarına, ırkçılıklarına, Avrupada da devam ediyorlar.
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylem, insanlık dışı iltica politikasına karşı atılan sloganlarla sona erdi.

KATİL DAVUTOĞLU PROTESTO EDİLDİ

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016

22 Ocak 2016 Cuma günü Merkel`le görüşmek için Berlin`de bulunan Türkiye`nin katil Başbakanı Davutoğlu, demokratik kitle örgütlerinin çağrısıyla toplanan yaklaşık 1000
kişi tarafından protestolarla karşılandı.
HALK CEPHESİ protestoya ellerinde kızıl bayraklarıyla
katıldı. İki saat süren eylemde “KATİL ERDOĞAN HALKA HESAP VERECEK!”, “KÜRDİSTAN FAŞİZME MEZAR OLACAK!”, “YAŞASIN ENTERNASYONAL DAYANIŞMA!” sloganları haykırıldı. İki Halk Cepheli, Alman
1. kanalı ARD`ye son günlerde Türkiye’de yaşanan katliamlarla ilgili röportaj yaptı.

YABANCILAŞMAYA KARŞI
TÜRKÜLERİMİZ DİM DİK AYAKTA!
Stuttgart Halk Kültür Evi, “Yabancılaşmaya Karşı
Umudu ve Dayanışmayı Büyütüyoruz” etkinlikleri kapsamında 23 Ocak Cumartesi günü deyişlerle ilgili bir müzik
gecesi düzenledi.
Geceye Stuttgart ve çevresinden 60’a yakın katılım sağlandı. Wiesloch’dan gelen A- levi Dedesi Ali Yaman, semah
ve deyişler üzerine yaptığı konuşmayla geceye katıldı. Okunan deyişlerin neler anlattığını, değişlerin müzikal formundan,
toplumsal özelliklerine kadar pek çok konuda da Grup Yorum
üyesi İhsan Cibelik’in anlatımları ilgiyle dinledi. Akşam saat
20.00’da başlayan etkinlik, özellikle yeni gelen ailelerin gösterdiği ilgi üzerine gece 01.00’a kadar devam etti.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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AVRUPA’dakiBİZ

ENTERNASYONALİZM; KAN VE EMEKLE YOĞRULMUŞ BİR DEVRİMCİ DEĞERDİR

ENTERNASYONALİST OLMAK

Sayı: 506

Yürüyüş
31 Ocak
2016

-ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDimitrov, tüm yaşamı boyunca
Bulgaristan devriminin yanısıra enternasyonal çalışmaların içinde de yeralmış, Komünist Enternasyonal (Komintern)'in kuruluşu ve yöneticiliğinden lokavtlarla işlerinden olmuş olan
Norveç, İsveç ve Alman işçileriyle
dayanışma çalışmalarına, İtalya, Avusturya, Macaristan işçi sendikalarının
çalışmalarına katılımdan, Avusturya,
Almanya gibi ülkelerde Komüntern'in
yöneticiliğini yapma, Enternasyonal
dergisinin yazılarının hazırlanmasından, derginin basımı ve dağıtımına
kadar bizzat yer alan bir yaşam sürdürmüştür. Tüm hayatıyla enternasyonal çalışmalar içinde yeralmıştır.
“İyi insanlar, emperyalist dünya
savaşının acımasız, gaddar ortamını
sık sık unutuyorlar. Bu ortam boş
laflara izin vermez, naif, yapmacık
isteklerle alay eder.
Sadece tek bir gerçek enternasyonalizm vardır: kendi ülkesinde devrimci hareketi ve devrimci mücadeleyi
geliştirmede özverili çalışma, istisnasız tüm ülkelerde aynı böyle bir
mücadeleyi, aynı böyle bir çizgiyi
ve sadece böyle bir çizgiyi (propaganda yoluyla, manevi ve maddi yardım yoluyla) desteklemek.
Bunun dışında her şey aldatmaca
ve boş lakırdıcılıktır.
(...) Önemli olan, solcular arasında bulunan nüanslar değildir.
Önemli olan akımdır. Meselenin özü
şu ki, korkunç emperyalist savaş zamanında gerçek enternasyonalist olmak kolay değildir. Bu tür insanlar
çok az, ama sosyalizmin tüm geleceği
sadece onlardır, kitlelerin baştan çıkarıcısı değil lideri sadece onlardır”.
(V.İ.LENİN)

Enternasyonalist Çalışma,
Stratejik Bir Çalışmadır
Dimitrov, Molotof, Ho Chi Min,
Che, Mahir gibi devrimci önderlerin

54

devrimci yaşamları ve görevlerinin
ciddi bir bölümü hep enternasyonalist
çalışma içinde geçmiştir.olmuştur.
Dünyada hiçbir ülkenin devrimi,
dünyanın diğer bölgelerinden bağımsız yürütülemez, ondan bağımsız
şekilde zafere ulaşamaz. Bu, devrimcilerin bir tercihi değildir. Şartlar
ve gerçeklik bizi buna zorlar. Çünkü
sermayenin uluslararası düzeyi ve
emperyalist kurumların tüm dünyaya
yönelik olarak işbirlikçi, faşist yönetimleriyle dünyanın heryerindeki
devrimci isyanları bastırmaya yönelik
örgütlülüğü mevcuttur.
Mesela, Almanya devleti Türkiye
devrimci hareketini 34 yıl önce yasaklamıştır. Alman devletinin Türkiyeli
devrimcileri hedef tahtasına almasının
sebebi, Almanya'nın Türkiye'deki çıkarlarını koruma amaçlıdır. Polisi,
mahkemesi, hapishanesi ve tecrit politikalarının tümü de sınıfsal temelde
hareket etmektedir. Her ne kadar
kendi kamuoylarını etkilemek, yasağı
ve baskıları meşrulaştırmak için devrimcilerin, demokratik faaliyetlerini
gerekçe göstermeye çalışsa da bunlar
göstermelik gerekçelerdir. Asıl gerekçe, emperyalizmin dünyadaki tüm
devrimci örgütlenmelere karşı sınıf
kiniyle hareket etmesi ve tüm kontra
faaliyetlerini de uluslararası deneyim
ve tecrübeleriyle merkezi bir şekilde
yürütmeleridir.
Madem ki emperyalizm, saldırılarını dünya ölçeğinde organize ediyor; o halde tüm dünya devrimcileri
de aynı şekilde enternasyonal temelde
örgütlülükler yaratmak zorundadır.
'Bu ölüm-kalım savaşı sınır tanımaz. Dünyanın başka yerlerinde
olup bitene karşı ilgisiz kalamayız.
Çünkü herhangi bir ülkenin emperyalizme karşı zaferi bizim de zaferimiz
sayılır; aynı şekilde, herhangi bir
ulusun yenilgisiyse hepimiz için bir
yenilgidir. Daha iyi bir gelecek uğruna savaşan halklar için proletarya

enternasyonalizmini uygulamak yalnızca bir görev değil, aynı zamanda
kaçınılmaz bir zorunluluktur'. (Che)

Enternasyonalizm,
Dayanışma Değil;
Ortak Örgütlenmeler
Yaratmaktır
Emperyalist zincirin Sovyet Devrimiyle kırılmasından sonra, emperyalizmin yaşadığı 1. ve 2. bunalım sürecinde, dünyanın üçte biri emperyalist
hegemonyanın dışına çıkabilmiştir.
Bu sürecin en belirleyici örgütleri
elbette ki, öncelikli olarak o ülkelerin
komünist örgütlenmelerinin başarısıdır ama bu şartların yaratılmasında
belirleyici öneme sahip enternasyonal
örgütlenmelerin oluşturulması da temel bir etkendir.
Enternasyonal, Komünist Enternasyonal (KOMİNTERN), Komünist
Gençlik Enternasyonali (KOMSOMOL), Kızıl Sendikalar Enternasyonali, Emperyalist Savaşa Karşı
Uluslararası Direnme Komitesi vs...
bu enternasyonal örgütlenmelerin
önde gelenlerindendir.
Enternasyonalizm, sadece destek

Emperyalizm kendi denetimi
dışındaki örgütlere, düzene alternatif
olabilecek örgütlenmelere ve hatta
beyninde emperyalizme karşı direnme
düşüncesi olan tek tek kişilere karşı
çok kapsamlı bir imha politikası
uygulamaktadır.
İmha edebilmek için, ilk adımda
ülkeleri birbirinden yalıtmak, örgütleri
yalnızlaştırıp tasfiye etmek ve beyinlerde başkaldırı duygusunun kalmaması
için bir tecrit politikasını hayata
geçirmektedir.

ÇADIRLARIMIZI YÜZ KEZ YIKSANIZ DA

KOMİNTERN'in, KOMSOMOL'un, TRİCONTİNENTAL'in olmadığı günümüzde,
ML'lerin başlıca görevlerinden biri de
enternasyonalizmi ve enternasyonalist
örgütlenmeleri yeniden yaratmaktır.
Çünkü bugün, emperyalizm her
zamankinden daha örgütlüdür ve dünya
halklarının da emperyalizme karşı
direnebilmek için, her zamankinden
daha fazla örgütlülüklere ihtiyacı
vardır.
ve yardım değildir. Birlikte düşünmek,
ortak sorunlara, ortak düşmana karşı
birlikte mücadele etmek, birlikte örgütlenmektir. Kendi gücünü sınıf
kardeşlerinin gücüne ekleyerek, sömürü ve zulme karşı zaferi yakınlaştırmaktır.

UTMP, AEC
KOMİNTERN'in, KOMSOMOL'un, TRİCONTİNENTAL'in olmadığı günümüzde, ML'lerin başlıca
görevlerinden biri de enternasyonalizmi ve enternasyonalist örgütlenmeleri yeniden yaratmaktır. Çünkü
bugün, emperyalizm her zamankinden
daha örgütlüdür ve dünya halklarının
da emperyalizme karşı direnebilmek
için, herzamankinden daha fazla örgütlülüklere ihtiyacı vardır.
KOMİNTERN gibi örgütlenmeleri
bugün yaratabilmenin şartları henüz
olgunlaşmamıştır. Çünkü dünya çapında sınıflar mücadelesinin düşük
bir seviyede olduğu ve emperyalizmin
taktik anlamda başarı kazandığı bir
süreçte yaşıyoruz.
İhtiyaçlar ve zorunluluklar örgütlülükleri de olanaklı kılar. Her şeyi
yeniden başlatmanın yolu, adım adım
herşeyi yeniden örmeye bağlıdır.
KOMİNTERN'in örgütlenmesi de
hiç kolay olmamıştı. Onun yaratılmasına kadar işçi sınıfı onbinlerce
şehit verdi.
Bugün UTMP (Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu) ve AEC
(Anti-Emperyalist Cephe) çalışmaları,
enternasyonalist örgütlenme ihtiyacına

cevap vermeye çalışan oluşumlardır.
Emperyalizm kendi denetimi
dışındaki örgütlere, düzene alternatif olabilecek örgütlenmelere ve
hatta beyninde emperyalizme karşı
direnme düşüncesi olan tek tek kişilere karşı çok kapsamlı bir imha
politikası uygulamaktadır. İmha
edebilmek için, ilk adımda da ülkeleri birbirinden yalıtmık, örgütleri
yalnızlaştırıp tasfiye etmek ve beyinlerde başkaldırı duygusunun
kalmaması için bir tecrit politikasını
hayata geçirmektedir.

UTMP İşte Bu İhtiyaca
Cevap Vermek İçin
Kurulmuştur.
Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumları, emperyalist saldırganlığa karşı mücadeleyi
örgütlemek için organize edilmeye
başlanmıştı. Eyüp Baş yoldaşımızın
yürüttüğü bu çalışma, şehit düşmesinden sonra, onun adıyla anılmaya
başlanmıştı. Eyüp Baş Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumları, Anti-Emperyalist
Cephe'nin zeminini yaratmıştır.
Günümüzde dünyada sürekliliği
olan çok fazla enternasyonalist etkinlik yoktur. Bunların kimileri büyük
iddialarla ortaya çıkar ve bir süre
sonra yararcı, küçük grup çıkarlarına
feda edilir. Onun için uzun ömürlü
olan çok fazla enternasyonalist yapılar
yoktur.
Elbette hiçbir şey yok denilemez.
Ama varolanlar içinde devrim perspektifi ve iddiasına sahip bir yapı
yoktur. Anti-Emperyalist Cephe işte
bu boşluğu doldurmaktadır.
Yunanistan KP (KKE)'nin öncülüğünü yaptığı uluslararası bir oluşum
vardır. Kapıları devrimcilere ve devrim iddiasına kapalıdır. Ama adı komünisttir. KP'ler arasında da sadece
belirli klikleri ve ilkesiz birliktelikleri
savunur. Bir alternatif olma potansiyelini taşımaz.
Belçika Emek Partisi (PTB)'nin
öncülüğünde uluslararası Seminerler
adı altında ML ideolojinin tartışıldığı

etkinlikler de ilkesel olarak devrimci
örgütlere açık kapı bırakmalarına karşın, 11 Eylül sonrası giderek daha iddiasız bir yapı haline dönüşmüştür.
Kuruluş sürecinde Kuzey Kore'nin
desteği ile daha geniş bir kesime hitap
ederken, ileriki yıllarda ise KKE'nin
etkilediği KP'lerin dışında kalanlarla
sınırlı bir yapı haline gelmiştir.
Fransız KP (PCF)'in yayın organı
Hümanite'nin organize ettiği festival,
bugün dünyada en kitlesel durumdaki
komünist buluşmasıdır diyebiliriz.
İdeolojik, politik bir platformdan ziyade, örgüt ve kurumların birbirlerinden bağımsız olarak gelip, kendilerini sergiledikleri bir yerdir. Açık
havada yapıldığından dolayı, havalara
bağlı olarak bir milyon ile iki milyon
arasında insanın ziyaret ettiği üç günlük bir etkinliktir.
Özellikle Hümanite Festivali tüm
danyadan örgütlerle tanışmak ve kendini tanıtmak açısından önemli bir
işlev görmektedir.
Bunların dışında dönemsel olarak,
büyük iddialarla ortaya çıkan Dünya
Sosyal Forumu (DSF), Avrupa Sosyal
Forumu (ASF), Occupy (Finans Merkezlerini İşgal Et) vs. türünde sivil
toplumcuların örgütlenmeleri de vardır. Bu tür örgütlenmeler iddiasızlıklarının yanısıra, halktaki başkaldırı
ruhunun düzene yönlendirildiği, reformist etkinliklerle kendini sınırlayan
yapılardır.
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-DEVAM EDECEK-

Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumları,
emperyalist saldırganlığa karşı
mücadeleyi örgütlemek için organize
edilmeye başlanmıştı.
Eyüp Baş yoldaşımızın yürüttüğü
bu çalışma, şehit düşmesinden sonra,
onun adıyla anılmaya başlanmıştır.
Eyüp Baş, Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyumları,
Anti-Emperyalist Cephe'nin zeminini
yaratmıştır.

ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

55

“Bu kadar pisliği, insanlara yaptıran eziyeti
gördükten sonra bu düzen içinde yaşayamam.
Devrimci mücadele benim her şeyim.”
Meral Akpınar

8 Şubat - 14 Şubat
İrfan BARLIK
1959’da Bitlis’e bağlı Xaçukan köyünde
doğdu. Kürt milliyetindendi. 1979’da Ankara’da
öğrencilik yıllarında, öğrenci gençliğin anti-faşist
mücadelesi içinde yer alarak devrimci mücadeleye
katıldı. 1983 yılında tutsak düştü. 1991 Eylül’ünde
Ortadoğu’ya kamp alanına gitti. Daha sonra Haİrfan Barlık
reketin Ortadoğu Komitesi üyeliğine atandı. Gerillanın lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için üç köylüyle
birlikte ülkeye girerlerken, 14 Şubat 1995 gecesi çıkan
çatışmada şehit düştü.
Bahattin ANIK
1962’de Trabzon Çarşıbaşı’nda doğdu. Laz
milliyetindendi. 1976-77’de daha çocuk denilecek yaşta mücadeleye katıldı. 12 Eylül döneminde tutuklandı. Tutsaklığı bittiğinde, ‘88’de
yine örgütlenme içinde yer aldı. 1992’de SiBahattin Anık vas-Tokat dağlarındaydı. 1993 sonlarında Karadeniz dağlarında kır birliğini kurmak ve geliştirmek görevine atandı. Birliğini oluşturdu. O artık bir komutandı. Bu görevini sürdürürken, 9 Şubat 1994’te Ordu’nun
Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen Köyü’ne girerken oligarşinin katillerinin kurduğu pusuda katledildi.
Ayten KORKULU
Meral AKPINAR
Fuat PERK
9 Şubat 1996 İstanbul Bahçelievler’de kaldıkları evde polis
tarafından katledildiler.
Fuat Perk, 1971 Dersim-OvaAyten Korkulu
Meral Akpınar
cık doğumluydu. Lise yıllarında
DLMK içinde mücadele etti. Daha
sonra Esenler-Bağcılar mahalli çalışması içinde
yer aldı.
Meral Akpınar, 1974 İstanbul doğumluydu.
Aslen Erzurumlu olan Meral, 92 sonunda devrimci hareketle tanıştı. Defalarca gözaltına
alındı, direndi. 95 Mayıs’ında bir savaşçı olarak
Fuat Perk
görev aldı.
Ayten Korkulu, 1975 Erzincan, Çayırlı İlçesi Gelinpertek
Köyü doğumluydu. 1992’den itibaren devrimci hareket içinde
yer aldı. O da mücadelesi içinde işkencelerden geçti, yılmadı,
direndi, kavgaya devam dedi.

Ömer Aydoğmuş
1953’de Yozgat Boğazlıyan’da doğdu.
Lise yıllarında Boğazlıyan halkının antifaşist mücadelesinde yeraldı. Bursa’da
devrimci hareketin örgütlenmesinde görevler üstlendi. Anti-faşist eylemlerde
Ömer Aydoğmuş yer aldı. Ege bölgesinde, önce Bölge
Komitesi üyesi, daha sonra Bölge Sorumlusu olarak mücadeleye önderlik etti. 12 Eylül
cuntasına karşı direnişi örgütleyen önder kadrolardan
biriydi. 1981 Şubat’ında Kemeraltı polis karakoluna
yönelik bir eylem sonrasında gözaltına alındı. 12 Şubat
1981’de İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde işkencede katledildi.

Ali İNAN
Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak
8 Şubat 1991’de aramızdan ayrıldı.
Ali İnan

“...bir de bizim için dokunun şu
tetiğe
kalmazsa merminiz
bir haber salın
yüreğimizi alın da
parça parça sıkın düşmana
el ayak çekilir
koğuş ıssızlaşır sonra
diğerleri yatmıştır
bir biz kalırız
gözümüz yıldızlara takılı
geceyi koklarız
ne çiçek
ne ten
ne de başka bir şey
barut kokusu sinmiştir belki geceye
bir solukta çekeriz hüznü
eylemlerden uzak kalmışız
tutsak edilmişiz
oysa ne çok isterdik
sizinle olmayı...”

Anıları Mirasımız
Bahattin ANIK'ı
Yoldaşları Anlatıyor:
“Yiyeceği Paylaşırken
En Az, Yükü Paylaşırken
En Fazlasını”
Gerilla birliğine katıldığımda Bahattin yoldaş sempatik, cana yakın davranışları ve
çalışkanlığıyla hemen dikkatimizi çekmişti.
Daha ilk günden hepimizle kaynaşmış,
bize acemilik çektirmemişti. O zamanlar
Komutan Yardımcısı ve birliğin pratik
eğitiminden sorumluydu.
Birinci gün dinlendikten sonra silahlarımız verilmiş hemen eğitime
başlamıştık. Bahattin her hareketi,
silahın her parçasını, özelliklerini
önce teorik olarak anlatıyor sonra uygulamalı gösteriyordu. En küçük ayrıntıya dahi dikkat ediyor, kimsenin
eksik öğrenmesini istemiyordu. Mücadele içinde öğrendiği ne varsa bir an
önce bizim de öğrenmemizi istiyordu.
"Biz buraya pikniğe gelmedik, savaşıyoruz.
Düşmanla da ne zaman karşılaşacağımız belli
olmaz. Yoldaşlarımız her an bu savaşa hazır olmalı, düşmanın karşısına hazırlıklı çıkmalı" diyordu.
Onun savaşı, mücadeleyi ve yoldaşlarını sahiplenmesi
hepimize itici güç oluyordu, o bir öğretmendi. Karadeniz'de
gerilla birlikleri oluşturma göreviyle Karadeniz Kır Gerilla
Birlikleri Komutanlığı’na getirildiğinde mutluluğu, sevinci
görülmeye değerdi. Gideceği yerde gerillayı ne tür zorlukların
beklediğini biliyordu. Ancak onun defterinde imkansızlıklara,
olmazlara yer yoktu. Kısa sürede hazırlıklarını bitirip yola
çıkmıştı. Yıllardır özlemini duyduğu, doğduğu topraklarda
savaşı büyütecekti artık.
Komutan Yılmaz Sevimli, cana yakın tavırlarıyla bilindiği
kadar, görev esnasında ilke ve kurallara bağlılığı, tavizsizliği
ile de öne çıkıyordu. Hatalara -hele de bilinçli olanlara- tahammülsüzdü. Hep şehitlerin yaşamlarından, kendi deneyimlerinden örnekler verir, en küçük hatanın savaşta nelere
yol açabileceğini tekrar tekrar anlatırdı. Öğrenme konusunda
kuşkucu, doğru bildiklerinde dayatıcı, kolay ikna olmayan,
inatçı kişiliği de olumlu özelliklerinin yanında barındırırdı.
Eleştirilere de kapatmazdı kendini. Savaşçıların rahat eleştiri
getirmelerinin olanaklarını hep yaratırdı. Onun bu tavrı periyodik yapılan özeleştiri toplantılarının canlı ve verimli geçmesini sağlıyordu.
Herkese güven verirken insanların kendine güvenlerini
de geliştiriyordu. Halka sonsuz bir güveni vardı. Bir yürüyüşte

geniş bir yayladan geçiyoruz. Kış yaklaştığı için yayla
evlerinin çoğunluğu boşaltılmış. Tek tük ışıklar gözüküyor
uzaktan. Dolu olan evlerden birine gelişi güzel girme karanrı
aldık. İki arkadaş eve yaklaşıp kapıyı çalarken biz elli metre
aşağıda bekliyoruz, içeriden "Kim o" sesi gelince arkadaşlar
"misafir" vb. diyorlar, içeriden bir ana "isim isim" diyor.
Komutan sabredemiyor; "Gerillayız, Devrimci Sol Gerillasıyız
deyin" diye bağırıyor. Arkadaşların tekrarlamasına gerek
kalmadan kapı açılıyor.
Bu olayda aslında halka duyulan güvenin yanında mücadelenin meşruluğuna, devrime sonsuz bir güven
vardır. Bahattin hiç tanımadığı insanlara, ilişkilere bu güvenle yaklaşıyor, onlarla çabuk
kaynaşıyor, sıcak bağlar kuruyordu. Yalınlığı, açık gönüllülüğüyle tam bir
halk adamıydı. Yoldaşlarına yaklaşımında da bu içtenliği görmek mümkündür her zaman. Komutan olmanın getirdiği sorumluluklarla
örnek olması gerektiğinin bilincindeydi. Gerillada yiyecek çok
zaman kısıtlıdır. Komutan her zaman payına düşenden az yer, yük
taşımaya gelince hep fazlasını alırdı. Ve bunları kimseye sezdirmeden
yapardı. Sporda, yürüyüşte riskli
görevlerde birliğin en önündedir her
zaman.
9 Şubat ‘94 sabahı nöbetçi yoldaş
sesler duyduğunu söyleyince önce komutan
yardımcısı bakmıştı. Etraf sık ağaçlı ve
yoğun sis olduğu için o da sadece sesleri duymuş
gelip; "komutanım ya düşman, ya da kalabalık bir
domuz sürüsü. Bir arkadaşla gidip daha yakından kontrol
edelim" demişti. Komutan "siz durun, biz Recai (Yücel Çakmak) ile bakalım" diyerek çıktı. 50 metre uzaklaşmışlardı ki,
her yanı silah sesleri kapladı. Biz olduğumuz yerde mevzilendik.
5-10 dakika sonra Yücel gelip bizim çekilmemizi söyledi.
Kendisi komutana ulaşmak için çatışmanın ortasına daldı.
Komutan nereden çıkabileceğimizi düşünmüş olmalı ki çatışmayı ters yöne çekiyordu. Bu durum kayıpsız olarak
çemberi yarmamızı sağladı. Komutan bir kartal gibi kanatlarını
açmış savaşçılarını korumuştu.
*
Bahattin hiçbir olanak, ilişki olmaksızın çıkmıştı Karadeniz
dağlarına... Ve tüm zorlukları altedip orada ilk birliklerin kurulmasını sağlar... "Yeni savaşçılar yetiştiriyor, program ve
planlar geliştiriyordu... Devrimci Solcu’luğun öğrenmek, yaratmak ve yoktan var etmek olduğunu iyi bilirdi. Bu özellikleriyle kısa sürede genç ve tecrübesiz insanlardan bütün olanaksızlıklara karşın bir birlik yaratmayı bilmişti... Karadeniz
dağlarına ayak bastığında, karşısında olanaksızlıklar ve yokluklar, çözüm bekleyen dağ gibi sorunlar vardı... Silah yok,
mermi yok demedi. Birliğine eli sopalı savaşçılar kattı."

Kıssadan Hisse

Şiir
Tüm yaşamını
İnandığı uğraşa veren için,
En mutlu sondur bir gün ölmek…
Biz insana inandık,
İnsanla yaşam,
Terk etmedi bizi demek…
Hele kazanan halk ise,
Ölümsüz örnekler verildiyse…
Yaşamın bir bölümünü değil,
Tümünü vermişlerse…
İnsan ancak, böyle insan olur.
Sabah akşam, kavgasını vererek,
İnsan olmanın…
Otto Rene CASTILLO

İki kurbağa, derin bir yoğurt kovasının içine düşer. Biri, birkaç çırpınıştan sonra, sıçrayarak kovadan kurtulamayacağına karar verir; bir an önce ölüp kurtulmak için çırpınmayı bırakır ve boğulur.
Diğeri ise, hayatını son nefesine kadar korumak için, elinden
gelen her şeyi yapmaya azmeder.
Sıçrayarak çıkamaz ama ısrarlı çırpınması ayaklarının altında
ummadığı şekilde tereyağı adacığı oluşturur ve adacığın üzerine
çıkıp tutunur. Ev sahibi gelince de kurbağayı kovadan kurtarıp
dışarıya atar.
SONUÇ: Vazgeçmeyen ve sürekli emek veren mutlaka kazanır.

Özlü Söz
“Yolumuzu aydınlatan ve beni durmadan sağlam bir yüreklilikle dolduran ülküler; iyilik, güzellik ve doğruluk oldu. İnsanın uğrunda çaba gösterdiği bayağı amaçlar, yani; mal mülk sahibi olmak,
toplumsal başarılar, iyi yaşam genç yaşlarımdan beri bana tiksinti vermiştir.”

Albert Einstein (Dünyayı Nasıl Görüyorum)

Ata Sözü
Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ
oldum sanır.
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