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“... Devleti yenemeyiz düşüncesi umutsuz bir düşüncedir ve bu düşüncenin
kaynağı tarihsel haklılığına ve meşruluğuna inanmamaktır. İdeolojik zayıflıktır.
Her şeyden önce böyle bir düşmanın en başta
tarihsel, siyasal, ideolojik olarak yenilmiş olduğunu bilmeliyiz.
Ezilen, sömürülen halklar tarihsel ve siyasal açıdan bu savaşı kazanmış
durumdadırlar. Bu tarihsel haklılıktır, tarihsel zorunluluktur. Bu sınıflar
savaşının, Marksizm-Leninizm biliminin yasasıdır. Büyük ustalar ‘tarihin tekerleği
geri çevrilemez’ derler. Tarihin tekerleği hep ileriye doğru döner. Bu gerçek şunu
işaret eder; sömürücüler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar tarihin çöplüğüne
atılacaklardır. Elbette bu durum asla kendiliğinden olmayacaktır. Sömürücüleri
tarihin çöplüğüne göndermek halkların haklı savaşlarıyla olanaklıdır. Bu savaşta
halklar, tarihin kendilerinden yana olduklarını bilirler,
tarihsel haklılıklarını bilirler. Bunun gücüyle savaşırlar ve kazanırlar...”
Emperyalizmin ve oligarşinin hiçbir meşruluğu yok. Onlar tarihsel olarak yok
olmaya mahkumlar. Ancak hala varlar. Çünkü örgütlüler. Baskıyla, terörle,
yalanlarla, aldatmayla, beyinleri uyuşturarak, kitleleri zehirleyerek... Ve daha
sayılabilecek irili-ufaklı bir çok yöntemle ayakta kalıyorlar.
Tarihin ve bilimin hükmettiğini istiyoruz. Tarih ve bilim, iktidar için bize tek yol
göstermektedir: DEVRİM. Cepheli, iktidar ve dolayısıyla devrim iddiasıyla
hareket edendir. İktidarı istiyoruz. İstemek cürettir. Bu cürete sahibiz. Cüretimizi
tarihsel haklılığımızdan ve Marksist-Leninist teoriye inancımızdan alıyoruz.
İktidarı istiyoruz; çünkü halkımızın ve
ezilen dünya halklarının başka kurtuluş yolu yoktur.
İktidarı alacağız; ezilen, horlanan, yok sayılan, aşağılananlarımız için;
Akan kanımız, dökülen gözyaşlarımız için;
Bedenini satmaya zorlanan kadınlarımız, çaresizlikten intihar edenlerimiz için;
Açlıktan, sefaletten dilenci durumuna düşürülenlerimiz için;
Yakılan, boğulan, asılan, kesilen, kurşunlanan, parçalanan yoldaşlarımız için...
Satılan vatanımız için... Alacağız iktidarı. Cepheli, iktidar bilincidir. Cepheli,
bundan dolayıdır ki kırıntılarla yetinmez. Halkın olanı gasp edenlere, bize
zulmedenlere diyalog eli uzatmaz, methiyeler dizmez. Uzlaşmaz. İktidarı istiyoruz!
Cüretimiz de, tereddütsüzlüğümüz de, uzlaşmazlığımız da bundandır. Cüretli,
uzlaşmaz, tereddütsüz olmayanlar iktidarı alamazlar.
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Katliamlarla Kürt halkını nasıl
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sindiremeyeceksiniz!
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unutturmayacağız!

Katledilen çocuklarımız

için
27 Haziran’da

Herkesi
1 Günlük

Bulunduğumuz Açlık Grevine
Çağırıyoruz!
Yerde
Kürdistanda’ki katliamlara karşı,
Mahallemizdeki polis terörüne karşı,
Dersim’deki sokağa çıkma yasaklarına karşı,
Grup Yorum’un konser yasaklarına karşı
Yürüyüş Dergisine yapılan baskınlara karşı...
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İdeolojik ve Siyasi Önderliğini
Emperyalizmin Yaptığı Uzlaşma,
Tasfiye, Teslimiyet Politikalarına Karşı

YAPAN, YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN

PARTİ CEPHE-2

Şimdi Devrimci Olmak
PARTİ CEPHE’Lİ Olmaktır!
Devrimci-Demokrat, Yurtsever Olmak; Anti-Emperyalist Olmaktır!

Kürt Milliyetçiliği, Kürt Halkının Kaderini
Emperyalizme Teslim Etmiştir
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Yazımızın 1. bölümünde “Devrimciliğin, demokratlığın, solculuğun, sosyalistliğin belli kriterleri vardır” demiştik ve bu kriterlerin reformist,
oportünist sol üzerinden nasıl yok edildiğini örneklerle anlatmaya çalışmıştık.
Yazımızın bu bölümünde Kürt milliyetçi hareket üzerinde duracağız.
Kürt milliyetçi hareketin sınıfsal
olarak, küçük burjuva yapısı gereği
tutarlı hiçbir tavrı yoktur.
İdeolojik, askeri, politik, stratejik
olarak Kürt milliyetçi hareketin tarihi
kendini inkarlar tarihidir.
‘70’lerin silahlı devrimci savaşından etkilenerek 1978 yılında Bağımsız Kürdistan hedefiyle silahlı
mücadeleyi başlatmıştır.
Kendi öz gücüne güvenemeyen
küçük burjuva milliyetçi hareketlerin
karakteristik özelliğidir; sırtlarını bir
yerlere dayamak zorundadırlar...
Kürt milliyetçi hareket de
1990’lara kadar sırtını sosyalist ülkelere dayamıştır.
1990’lardaki karşı-devrim rüzgarlarından etkilenen Kürt milliyetçi hareket, bir uçtan öbür uca savrulmuş
ve sırtını dayayacağı yeni güçler olarak
emperyalistleri görmüştür. Emperyalistlere kendilerini kabul ettirmek için

de ilk yaptıkları şey bayraklarındaki
sosyalizmin simgesi olan orak-çekiç
sembolünü çıkartmak olmuştur.
Kürt milliyetçi hareketteki bu gerileyiş; onları, bugün emperyalistlerin
Ortadoğu’daki KARA GÜCÜ olma
durumuna kadar getirmiştir.

Emperyalizme ve
Faşizme Karşı
Savaşılmadan Halkların
Çıkarları Savunulamaz
Sol açısından, at iziyle it izinin
birbirine karıştığı bir süreci yaşıyoruz
demiştik. Bu hemen bugün ortaya
çıkmış değildir. Kürt milliyetçi hareketin Suriye’de, Amerika’nın kara
gücü olarak kullanılması, 90’lardan
bugüne izlenen politikaların adım
adım geldiği sonuçtur. Aşağıda aktardığımız alıntılar bu sürece nasıl
gelindiğini göstermektedir.
Emperyalizme ve faşizme karşı
tavır ve eylem anlayışı; bir örgütün
niteliğini belirleyen temel köşe taşlarından biridir. Çünkü dünyadaki tüm
adaletsizliklerin ve çarpıklıkların sorumlusu emperyalizmdir. Bu nedenle
de dünya halklarının baş düşmanı emperyalizmdir. Emperyalizme, faşizme

karşı olmayan bir hareket; devrimci,
yurtsever olamaz. Çünkü ulusal sorunun
temelinde de emperyalizm ve işbirlikçi
faşist iktidarlar vardır.

Anti-Emperyalist
Olunmadan; Devrimci,
Yurtsever olunamaz
Emperyalizm konusunda, özellikle
1990’lardan itibaren bir çok silahlı-silahsız devrimci ve yurtsever örgütte
ideolojik savrulmalar ve çarpıklıklar
ortaya çıktı. Ülkemizde bu çarpıklığı
en üst boyutta yaşayan örgütlenmelerin
başında Kürt milliyetçileri gelmektedir.
Öyle ki; gelinen aşamada emperyalizme
övgüler dizmiş, Kürt sorununu emperyalizmin çözeceğini iddia etmiş,
emperyalizme karşı mücadele etmeyi
bir yana bırakın “Biz size ne yaptık ki
üzerimize geliyorsunuz” anlayışıyla
emperyalizmden medet ummuşlardır.

Dünya Halklarının
Baş Düşmanı ABD’ye
Karşı Çıkmayanlar;
Devrimci, Yurtsever
Olamazlar
“Kesinlikle şimdiye kadar direkt bir

“BİR CEZA İSTİYORUZ

ABD kurumuna ve kişilerine yönelik
eylemlerimiz olmamıştır ve hedef seçilmemişlerdir. ABD ile hiçbir savaş
içinde olmadığımız halde ABD’nin ve
istihbarat çevrelerinin PKK’yi dünyada
en büyük tehlike olarak görmesine
ben şaşırıyorum.” (15 Mayıs 1995,
Özgür Halk, A. Öcalan)
Devrimci, ilerici, yurtsever olduğunu iddia eden bir örgüt liderinin
“şaşırması’ gereken şey Amerika’nın
“terör listeleri”nde yer alması değildir.
Yer almadığında kendini sorgulamalıdır.

Amerika’ya Neden Tek
Bir Kurşun Bile
Sıkmadınız?
“Biz Amerika’ya ne yapmışız ki,
bir kurşun sıkmış mıyız?” diyor ARGK
Komutanı Faysal Dağlı da.
Şu sözler ise Murat Karayılan’a
aittir; “Biz Amerika’ya bir kurşun
bile sıkmadık, biz her hangi bir devletin düşmanı değiliz.” Yani biz emperyalizmin düşmanı değiliz diyorlar.
Peki niye sıkmadınız? Emperyalizmin
düşmanı değilseniz kimin düşmanısınız?
Kürt milliyetçi hareket 90’lardan
sonra emperyalistleri sırtlarını dayayacakları bir güç, işbirlikçi oligarşiyi
ise uzlaşacakları bir güç olarak görmüşlerdir. Düşman ise Türkiye halkları
olmuştur...
Devrimciler emperyalizme karşı
savaşırken ve tüm dünya halk güçlerine, emperyalizme karşı savaş çağrısı
yaparken; Kürt milliyetçi hareket ve
diğer tüm teslimiyetçiler bu çağrılara
kulak asmamış, emperyalizme karşı
yürütülen savaşın uzaktan izleyicisi
olmuş, hatta zaman zaman devrimci
hareketin Amerikan generallerini cezalandırmasını, “provokasyon” olarak
değerlendirme gafletine düşmüşlerdir.
Aynı mantık bugün de sürmektedir:
Cephe’nin; Amerika’nın Ankara Büyük
Elçiliği’ne yaptığı feda eyleminden
sonra BDP Milletvekili Sırrı Sakık;
“Tam barış görüşmelerinin başladığı
bir süreçte Paris'te üç kadın katlediliyor, arkasından bugün burada bombalar patlıyorsa, Türkiye üzerinden
çok ciddi hesaplaşmaların başladığı
bir süreçten geçtiğimizi görebilmemiz
gerektiğini söylüyorum” dedi.

Halkların baş düşmanı Amerika’ya
tek bir kurşun sıkmayıp, sıkanlara da
provokasyon der, ya da şaibeler düşürmeye çalışır. Cevaplanması gereken,
neden tek bir kurşun dahi sıkılmadığıdır? Cevabı aslında milliyetçi çizginin emperyalizme bakışındadır.

Bağımsızlığı
Savunmayanlar
Devrimci-Demokrat
Yurtsever Olamazlar
"Dünya koşulları artık böyle bir
şeyi (bağımsızlığı-bn) kaldırmıyor,
ulusal sorunun çözümünde zorlanıyor.
İki bloka ayrılmış dünyanın ortaya
çıkardığı gerçeklik gibi bir durum
sunmuyor. Yaşanan gelişmeler içerisinde geri bir çözüm oluyor. Ayrılmak,
ayrı devlet kurmak, emperyalist sistemden gelen egemenlik yaklaşımına
karşı cephe almak, bütünüyle sistem
dışına çıkmak ve kendi kabuğuna çekilmek, ulusları geliştirmiyor, -geliştirmedi de." (Dünyadaki Değişimin
Özellikleri ve Partimizin Yenilenme
Yaklaşımları, Serxwebun, Sayı 212)
Ne diyor? Bağımsızlık çağı geçti,
dünya koşulları bağımsızlığı kaldırmıyor. O zaman bağımsızlık istemekten vazgeçeceksin. “Demokrasi kesin
zaferini ilan etti” diyerek emperyalizme övgüler dizeceksin.
Emperyalizmin “zaferini” ilan etmesinden bugüne 26 yılı aşkın zaman
geçti ve bu zaman dilimi içerisinde
dünyadaki açlık, işsizlik ve yoksulluk
oranları giderek artarken, emperyalizmin dünya halklarına yönelik askeri
saldırıları da artarak devam etti. Emperyalizm bu süre içerisinde halkların
hiçbir temel sorununa çözüm bulamamıştır. Bugün emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin, dünya halklarının sorunlarını çözdüğüne dair tek bir örnek
yoktur, olamaz da. Açlığın, yoksulluğun, dünyanın dört bir yanının kan
gölüne çevrilmesinin tek sorumlusu,
emperyalizmdir.

Burjuva Demokrasisinin
Zaferini İlan Etmek;
Halka ve Devrime
İnançsızlıktır!

GÜNÜMÜZDE
MARKSİST-LENİNİST
OLMANIN
KARŞILIĞI PARTİ
CEPHELİ
OLMAKTIR
Günümüzde ML olmak
dünyanın Türkiye'sinde
devrim mücadelesini
büyütmektir. Bu yanıyla
dünyada, ülkemizde
Marksist-Leninist tek
örgütüz. Çünkü, can-kan
pahasına devrim ve
sosyalizm için savaşıyoruz.
M-L olmanın karşılığı hiçbir
koşulda, emperyalizmle,
oligarşilerle uzlaşmamaktır.
Düşmanı, ülkenin
koşullarını, halkların
gerçeğini iyi tahlil edip,
belirlenen stratejiyle, M-L
ideolojiyle iktidara
taşımaktır.
Emperyalistlere ve
işbirlikçilerine karşı
uzlaşmaz, kararlılıkla,
inanç ve cüretle, tarihsel
haklılıkla amansız bir savaş
yürütüp; halkların iktidar
mücadelesini büyütmektir
Marksist-Leninist olmanın
karşılığı.
Marksist-Leninist
olmanın karşılığı,
emperyalistlerin dünyanın
herhangi bir yerinde
yaptıkları işgale,
katliamlara sessiz
kalmayıp; halkların
tepkisini örgütleyip,
dayanışmasını, antiemperyalist mücadeleyi
bilince taşımaktır. Bedeli ne
olursa olsun savaşı
yükseltmek ve bir adım
dahi geri atmamaktır.
Ki bugün bunların tümü
ve daha fazlası devrimci
hareketin pratiğinde,
tarihinde somutlanmıştır.
M-L olmanın karşılığı
PARTİ-CEPHELİ
OLMAKTIR!
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tam zaferini ilan etmesi, tekniğin, üretimin bu en muazzam çağında nedensiz
olmayıp, demokratik sistemin mekanizmalarıyla yakından bağlantılıdır.
Toplumları, dolayısıyla bireyleri, hiçbir
sistem, kendi doğallığında bu kadar
açığa çıkaramamış ve yaratıcı kılamamıştır. Gücünü özgürleştirmeden
alır. Basit ve zor gelişir. Ama, sonuçlarının en hızlı ve güçlü görünen rejimden daha güçlü olduğu günümüzde
tamamen kanıtlanmıştır. 90’lı yıllardan
itibaren, sosyalist sistemin çözülüş ve
demokrasiye dönüşümüyle, demokrasinin büyük zaferi aslında daha başlangıcındadır... Faşizmin, burjuva milliyetçiliğinin nefes aldırmaz totaliterizmiyle, işçi sınıfının aşırı eşitçiliğinin
demokrasi yoksunluğu totaliterizminin
başarısızlığı, bu çerçevenin dışına taşırılmış gerçeklikleriyle bağlantılıdır.
2000’li yılların zaferini kesinleştiren
demokratik sistem, derinliğine ve tüm
toplumlara yaygınlaşmasının önüne
geçilemez gibi görünüyor.” (Öcalan’ın
İmralı Savunması’ndan)
Kürt milliyetçileri bunu derken
biz; “‘Sosyalizm iflas etti’ deyip
kurtuluşu emperyalizmde ve reformlarda arayanlar bu arayışlarının hiçbir
sonuç vermediğini, çok kötü bir şekilde aldandıklarını görmek zorundadırlar. Emperyalizm değişmemiştir. Değişemez. Ne başına ‘yeni’
konan ucube teoriler, ne de emperyalist demokrasinin halkların
talepleri için çözüm olamayacağı
açık ve nettir”(Emperyalizm ve Devrim sayfa 3) diyorduk.
Küba devrimi önderlerinden
CHE’nin dediği gibi; “Saldırganlık
ve soygunculuk emperyalizmin doğası
gereğidir. Emperyalizmin saldırgan
yapısı, ölümüne dek değişmez. Tüm
çabaları emperyalizm üzerinde yoğunlaştırmak ve sonuna kadar emperyalizmle mücadele etmek zorundayız, ezilen ulusların özgürlük ve
bağımsızlığını kazanması ancak antiemperyalist davranış ilkelerine bağlı
kalarak ve emperyalizme karşı sürdürülen kararlı mücadeleyi şiddetlendirerek gerçekleştirilebilir. Böylelikle, halklar emperyalist saldırganlıktan kurtulabilir ulusal bağımsızlıklarını sağlamlaştırır ülkenin ve

ulusun mutluluğunu sağlayabilir.”
(Emperyalizm ve Devrim Sayfa 229)
“Gerçekler son derece yalındır.
Ancak, Kürt milliyetçi hareket kimi
zaman yaşadığı ideolojik savrulmanın
sonucu olarak kimi zamanda küçükburjuva milliyetçi hareketlerin karakteristik bir özelliği olarak bu konuda son derece pragmatist davranmıştır. Pragmatist anlayışla günü
gelmiş emperyalizmin müdahalelerini
Irak’ta olduğu gibi haklı göstermeye
kalkmış, günü gelmiş İtalya’yı “Çalışanların üzerine kurulmuş demokratik bir ülke” olarak tanımlamıştır.
“ABD'nin Irak'a müdahalesini
ne kadar sempati ile karşıladımsa,
Başkan Bush'un PKK'yi düşman
ilan etmesi de o ölçüde hayretimin
yükselmesine neden oldu." (Haydar
Işık, 28 Aralık 2007, Özgür Politika)

Viva İtalya’dan
Bıji Serok Obama’ya
“TC, PKK Genel Başkanı’nın
kendilerine teslim edileceğini beklerken 24 saat geçmeden iadesinin
gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. İTALYA,
NATO içerisinde TC’nin müttefiki
idi. Ancak diğer taraftan İTALYA
çalışanların üzerine kurulmuş demokratik bir ülkedir.”(Serhat Budak,
Alıntının tamamı Milliyetçilik Çıkmazı sayfa 295)
Emperyalizme çarpık bakan bu
anlayış, Abdullah Öcalan’ın İtalya’da
bulunduğu dönemde Türkiye oligarşisinin “İtalyan mallarını boykot”
tavrına karşı, Türk mallarını boykot
edip, akın akın İtalyan mallarını aldıklarının propagandasını yapıp “Viva
İtalya” sloganı attırıyordu.
Bugün bu slogan “Bıji Obama”ya
dönüşmüştür. IŞİD’in Kobane’ye saldırısı sırasında Peşmergelerin Türkiye'den geçişi sırasında halkların
baş düşmanı Obama, Urfa'da onları
karşılayan kitle tarafından “Bıji Serok
Obama” sloganlarıyla karşılandı...

Çözümü Emperyalizm
ve Oligarşiden
Bekleyenler Devrimci
Yurtsever Olamaz

sorunlarının çözümü olarak emperyalistleri göstermiştir. Bu çerçevede
de defalarca ABD’ye, AB’ye, BM’ye
ve emperyalizmin çeşitli kurumlarına;
“çözün, isterseniz çözersiniz, Türkiye’ye çözüm için baskı yapın” çağrıları yaptılar, daha da ileri giderek
emperyalizmin her türlü kararlarına uyacaklarını deklare ettiler.
“ABD’nin çözümü, ulusal kurtuluş
mücadelemizin ve İslami hareketin muhalif konumdan çıkarılması için belli
demokratik değişim ve dönüşüm açılımlarının yapılması temelindedir. Yani
en az düzeyde bir çözüm üretilecek”
(Serxwebun Kasım 1999 sayı 215)
“Türkiye’nin açılım yapmasının
tek yolu vardır; o da sistemini demokratik temelde değişime ve dönüşüme uğratarak, Kürt hareketinin
gücünü kendisine katmaktır. Bu
yönlü bir çözümü gerçekleştirmek istiyor.” (Serxwebun, Kasım 1999 sayı
215).
"Bilmeleri gerekir ki artık ne ABD
eski ABD, ne de bölgedeki koşullar
eskisi gibidir." Abdullah Öcalan (Ülkede Özgür Gündem, 30 Ekim 2006)
Kim çözecekmiş, ABD çözecekmiş, oligarşi çözecekmiş. ABD eski
ABD değilmiş. ABD değişmiş ve
artık çözümden yanaymış.
Bunu savunanlar “Biz düzenle barışmaya hazırız” diyorlar. Biz sisteme
ayak uydurmaya hazırız deniyor. Öcalan, daha 1990’ların başında burjuva
basınla yaptığı bir röportajda “Biz devletle anlaşırız da, Dev-Sol’la ne yapacaksınız bilmem” derken, daha o
zamandan kendilerinin “farklı” olduğu
mesajını veriyor ve düzenle barışmaya
hazır olduklarını açıkça söylüyordu.

Devrimci Eylem Halk
Düşmanlarına Karşıdır,
Halka Zarar Veren
Eylemler, DevrimciYurtsever Olamaz!
Eylem anlayışı bir örgütün niteliğini belirleyen temel taşlardan biridir.
Çünkü kime ne eylem yapacağını,
kimi nasıl değerlendirdiğini belirler.

Bu konuda ML’lerin, devrimcilerin bakışı bellidir.

Kürt milliyetçi hareket, halkların

“BİR CEZA İSTİYORUZ

Devrimci eylem; hedefleri, ya-

rattığı etkiler ve sonuçlarla halka ve
devrime hizmet etmelidir. Bunun için
hedefleri net olmalıdır. Devrimci eylem tek başına bir amaç değil, devrimci politikanın halka taşınmasında
bir araçtır. Devrimci eylem doğru ve
net hedeflere yönelmelidir. Devrimci
eylemin en önemli özelliklerinden
biri “halka zarar vermemesidir.”
Kürt milliyetçi hareket ise devrimci eylemlere saldırarak, kendi çizgisinin çarpıklıklarını gizlemeye çabalamıştır. Cezalandırılan tekelcilere,
generallere; “demokrat”, “Kürt sorununu çözecekti” diyerek sahip
çıkmış, “çetelerin işi”, “derin devletin işi” diyerek de, devrimci eylemlere saldırmıştır.
Peki Kürt milliyetçilerinin eylem
anlayışı nedir?
7 Aralık 1991, Sabah, A. Öcalan’ın
Nezih Tavlaş ile röportajından: “Çok
kan dökülecek diyorum, geçen yıl
binse bu yıl onbin... Bizi Doğu’da
bombalarsan, biz de Kapalıçarşı’ya
gir tara emri vereceğiz.”
23 Ağustos 1992, PKK Kuzey
Botan Eyalet Komutanlığı açıklaması
“Madem Şırnak imha ediliyor, öyleyse Ankara ve İstanbul da yakılacaktır; Türkiye’nin sivil güçleri ve
Türk memurları da savaşımızın hedefi olacaktır.”
Nitekim bu bakış açısına göre
Kürt milliyetçi hareket, halktan yüzlerce insanın katledildiği eylemler
yapmıştır. En son 13 Mart 2016, Ankara, 38 kişinin katledilmesi, İstanbul
Vezneciler’de 6’sı polis 12 kişinin
öldüğü olayda ölenlerden 6’sının
halktan olması bu bakış açısının ürünüdür.
TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) tarafından üstlenilen açıklama
ise en az eylemin kendisi kadar ibretliktir. Şöyle diyor TAK; “Yaşanan
sivil kayıplardan ise Kürt halkına
vahşi bir savaşı dayatan faşist AKP
sorumludur. Türk halkı sessiz kalarak onayladığı bu savaşın mağduru
olmaya mahkumdur.”
Burada devrimci bir anlayış yoktur. Oligarşinin Kürdistan’da yaptığı
katliamların hesabı, İstanbul’da Türkiye halklarından sorulamaz. Burada
halkların çıkarına bir eylem anlayışı

Emperyalizme ve faşizme karşı
tavır ve eylem anlayışı; bir örgütün
niteliğini belirleyen temel köşe
taşlarından biridir. Çünkü dünyadaki tüm adaletsizliklerin ve
çarpıklıkların sorumlusu emperyalizmdir. Bu nedenle de dünya
halklarının baş düşmanı emperyalizmdir

yoktur. Devrimci değerler böyle yok
edilmektedir.
Sabancılara, Amerikan kurumlarına yapılan eylemleri kınayanların eylem anlayışında; anti-emperyalistlik yoktur, sınıfsallık yoktur,
devrimci bakış yoktur. Pragmatizmin
yönlendirdiği eylem anlayışıyla, ne
tekellere karşı, ne emperyalizmin
yerli işbirlikçilerine karşı bir eylem
anlayışı yoktur.
Elbette ki dağda, şehirde savaşı
yürüten eli silahlı sıradan asker de
düşman saflarındadır. Ancak düşmanı
sıradan erlerle, sivil memurlarla sınırlı
tutar ve esas düşmanı; emperyalist
tekelleri ve yerli işbirlikçilerini
düşman tanımının dışında tutarsanız,
yanlış eylem anlayışından da kurtumazsınız.
Bu anlayış zamanla çok daha çarpıklaşmış ve devrimci şiddet eylemlerini “terör eylemi” olarak göstermeye kadar varmıştır.
“Hareketimiz... meşru savunma
çerçevesinde kullanılan zoru doğal
ve meşru bir hak olarak görürken,
bunun dışındaki bütün şiddet kullanımlarını terörizm kapsamında
değerlendirmektedir.” (Serxwebun,
Ekim 2003, Sayı: 262)
Emperyalizme karşı gelmezsen,
emperyalizmin burnunun dibinde
halkları katletmesine göz yumarsan;
emperyalizmi meşru görür, halkların
sorunlarının çözümünü emperyalizmde görürsen; sonunda emperyalizme
karşı olan silahlı mücadeleyi de “terörizm” olarak görürsün. Emperyalizmle birlikte başka halkların katledilmesine, emperyalist politikaların
hayat bulmasına ortak olursun.

“Demokratikleşen
Emperyalizm”
Teorisinden Sonra

“Demokratik
Cumhuriyet” Teorisi ve
Faşizme Karşı Mücadele
Kürt milliyetçi hareket, uzlaşmacı
politikalarının sonucu olarak, oligarşik
diktatörlüğü “demokratik cumhuriyet” diye adlandırmıştır. Böyle
olunca da silahlı mücadelenin gerekliliğini yitirdiğini, artık barışçıl
mücadelenin silahlı mücadelenin yerini aldığını iddia etmiştir.
“1990’lardan sonra birlik içinde
Türkiye’de insan haklarında gelişmeler vardır. Bundan sonra isyan
yanlıştır. Mesele çözüm yoluna girmiştir.”
“Tez antitezden yeni bir sentez
doğar. Devlet-PKK karşıtlığı, Demokratik Cumhuriyet sentezine, zaferine yol açar,”
“Ben demokratik cumhuriyet çatısı
altında toplanmak gerektiğine inanıyorum,”
“Günümüz Türkiye Cumhuriyeti
istenilen düzeyde olmazsa da demokratikleşmede epey mesafe aldığı açıktır. Anayasal ifadesi de temel insan
hakları, özgürlükleri konusunda kapsamlıdır.” Bunlar PKK Genel Başkanı
Abdullah Öcalan’ın sözleridir.
DTP milletvekili Gülten Kışanak
“Koşulların bir barış fırsatı yarattığı
tartışmasız bir gerçek. Bu fırsat heba
edilmemeli. Anaların çığlıklarını Ankara’nında artık duyduğuna inanmak
istiyoruz”Abdullah Gül’ün ‘iyi şeyler
olacak’ açıklaması üzerine söylenmiştir.
Hal böyle olunca, faşizme karşı
mücadelenin yerini, faşizmle uzlaşma
almıştır. Hatta bunun için tüm geçmişi,
katledilen 17 bin faili meçhulü, Diyarbakır’daki işkenceleri unutmaya
hazır olduklarını açıklamışlardır.
“On yedi bin kişi faili meçhule
kurban gitti, barış için o on yedi
bin faili meçhulü unutmaya da hazırız” Ahmet Türk (Aktaran Taraf
gazetesi, 30 Mayıs 2009).
Sonuçta bağımsızlıktan, ulusal
haklardan feragat edilmiş “barış için
her şey mübah” anlayışıyla hareket
edilmiştir. Bir halkın mücadelesi barışa kurban edilmiştir.
Bu bakış açısı o noktaya varmıştır

ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ”
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ki, mahallelerde faşist çetelerin halka
ve devrimcilere karşı saldırılarına sessiz
kalınmış uzaktan izlenmiştir. Hatta
Kürt milliyetçi hareket hiçbir dönem
sivil faşist harekete yönelmemiştir. Yönelmemekle kalmamış kimi zaman
Kürt sorununun çözüm merkezi olarak
da görülmüştür. “MHP Kürt sorununun çözümü için iktidar ortağı yapıldı”
tespitiyle, binlerce devrimcinin ve yurtseverin katili faşist örgüte, Kürt sorununun çözümcüsü olarak bakılmıştır.
Seçimlerde meclise giren BDP’liler
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin elini
sıkarak “Biz düzeninize saygı göstereceğiz, kimseyi düşman olarak görmüyoruz” mesajı verildi. Bu devrimci
politika değil, düzen politikasıdır. Uzlaşmacılıktır-teslimiyettir.

Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016

Kürt Sorununun
Çözümü, Ulusların Kendi
Kaderini Tayin Hakkının
Tanınmasındadır!
UKKTH Reddedenler;
Devrimci, Yurtsever
Olamaz!
Aşağıdaki alıntılar Abdullah Öcalan’ın İmralı savunmalarındandır.
“Yetmişlerde moda olan, ve uygulandığında sadece, ayrı devlet anla
mında yorumlanan ‘Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı’ gerçekten,
bu yorumuyla bir çıkmazdı. Kürdistan
pratiğinde, sorunu yokuşa sürme yanı
ağır basıyordu.”
“PKK burada direndi. Kendini geliştirmeden ziyade aşırı tekrarlayarak
direndi... Halbuki reel-sosyalizmin
çözülüşünden, demokratik çözüm tarzını
çıkarabilmeliydi. ‘Ulusların kaderlerini
tayin hakkı ilkesinin artık geçerliliğini
yitirdiğini... görmeliydi.”
Onyılların mücadelesi, binlerce
şehit... her şey inkar ediliyor Öcalan
tarafından.

Bağımsızlıktan
Vazgeçilmiş, “TC” ile
Bütünleşme, Devletin
Hizmetine Girme
Savunulmuştur!
“PKK, Cumhuriyeti parçalayan
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iddiasından onu güçlendiren temel
olgulardan birisine dönüşecektir.”
“Bununla kesinlikle bölücülük,
ayrılıkçılık gelişmez. Tersine önü alınır. Zayıflama olmaz, yine güçlenme
doğar. Devlete bağlılık gelişir. Çünkü,
devlet artık daha fazla kendinindir.”
“Dil ve kültür özgürlüğü ağırlıklı
bazı yaklaşımları geliştirirse, gerçekten tarihi bir aşama yakalanır.
Bölge halkı, devleti demokratik iradesiyle tanıyıp birleşmeyle artık korku,
endişe kalkar... benim devletim anlayışı gelişir. İsyan, çatışma zeminleri
de böyle kalkar... anayasal vatandaşlık, ifade özgürlüğüyle bütünleşti
mi, sorun büyük oranda çözüm yoluna
girmiştir.”

Karşıt Olmaktan,
Oligarşinin En Önemli
Destek Gücü Olmaya
“PKK sadece karşıt olmaktan
çıkmakla kalmayacak, devletin en
önemli destek gücü olacaktır.”
“Ancak, demokratik çözüm tarzının
zenginliği karşısında, ayrı devlet, federasyon, otonomi ve benzeri yaklaşımların bile, geri ve bazen
çözümsüzlüğe yol açtığını pratikte
görünce; demokratik sistem üzerinde
yoğunlaşma, bana çok önemli geldi.”

Anti-Emperyalistlikten
Emperyalizmin
Savunulmasına...
Emperyalizme karşı gelmezsen, emperyalizmin burnunun dibinde halkları katletmesine göz yumarsan; emperyalizmi meşru görür, halkların sorunlarının çözümünü
emperyalizmde görürsen; sonunda emperyalizme karşı
olan silahlı mücadeleyi de
“terörizm” olarak görürsün.
Emperyalizmle birlikte başka
halkların katledilmesine, emperyalist politikaların hayat
bulmasına ortak olursun.

“Birçok ülkede benzer sorunların
belki de yüzyıllardan sonra bu yönlü
yumuşamayla çözüldüğü ve Avrupa
demokratik sisteminin bunun örnekleriyle dolu olduğu açıktır.”
“Gerçekten bu sistemi inançlı,
ölçülü ve nasıl uyguladıklarını bilen
toplumlar, günümüzün en gelişkin
toplumlarıdır. Devletleri, dünyada
gücünü kabul ettiren devletlerdir.
ABD ve İngiltere’nin dünyaya nasıl
yön verdiği göz önüne getirilirse bu
gayet açıktır.”
“Avrupa ülkelerinin deneyimi,
tüm bu savaşların sonunda kararlı
demokratik sistemi geliştirmiş ve bu
üstünlüğe yol açarken, Batı uygarlığı
bu anlamda, demokratik uygarlık
olarak da adlandırılabilir. Çünkü
gücünün altında bu sistemi geliştirmiş
olması yatar. Demokratik sistem en
az bilimsel-teknik üstünlük kadar
önemlidir. Karşılıklı etkilemeleri
güçlenmelerine yol açmış ve artık
dünya uygarlığı anlamını da yakalamışlardır.”
“Demokrasi, adeta bir dil ve
kültür bahçesidir. Günümüzün en
gelişkin güçlü ülkeleri yine bunun
açık ifadeleridir. Tüm Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika net ispatlarıdır.”

Halklar Bir Yana
Bırakılmış, Türkiye
Oligarşisiyle Birlikte
Emperyalizmin Taşeronu
Olmak Savunulmuştur!
Bugün Savunmanın
Ötesine Geçilmiş, Pratikte
Uygulanmaktadır!
“Doğru değerlendirilmesi halinde
sadece geçmişin bu en ağır kilit sorunundan kurtulmakla kalmayacak,
gelecek yüz yılda bölgede lider ülke
olma şansını yakalaması anlamına
gelecektir.”
“Türkiye burada büyük tehlikelerden korunma kadar, tersine yani
güç kaynağına dönüştürme şansına
sahip olacaktır. İçte ve dışta PKK’nin
askeri savaş olanakları çözümle birlikte
Türkiye’nin hizmetine girecektir.”
“Dış politikada itilen başta Avrupa

“BİR CEZA İSTİYORUZ

olmak üzere bir çok mevziye girme
ve gerçekten bölgede lider ülke konumuna yükselme bu çıkmazdan ve
çatışma ortamından kurtulma ile yakından bağlantılıdır.”
“İç çıkmaz ve çatışma ortamının
demokratik çözüm yolu, en çarpıcı
etkisini dışa açılımda gösterecektir.
En başta AB’ne üyelik sorun olmaktan çıkacak ve gerçekleşecektir.”
“Bölgesel liderlik özgücüne dayalı
olarak, en iddialı konuma gelecektir.
Özellikle Kürtlerin bölgesel dostluğu,
bölgesel gücüne büyük katkı sağlayacaktır. Tarihte olduğu gibi
günümüzde ve gelecekte de Kürtlerin
bu rolü Ortadoğu’da haklı ve güçlü
olmanın temeli olacaktır. Stratejik
bir tehlike olarak görülmekten çıkıp
dayanılan temel bir güç haline gelecektir.”
“Bu temelde Balkanlar’dan Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya kadar
güçlenmenin yolu açılacaktır.”
Bunları söyleyenlerin devrimcilikle bir ilişkisi kalmamıştır artık.
Sonuç olarak
Kürt milliyetçi hareketin sola,
devrimci değerlere verdiği zararı
daha başka onlarca örnekle göstermek
mümkündür.
Kürt milliyetçiliği ve reformizm,
belli ölçülerde de oportünizm, politika
ve taktikleriyle kan-can pahasına yaratılan devrimci değerlerin dejenerasyonun hayat bulduğu asıl zemin

ve kendi dışına da bozulmayı taşıyan
en önemli kaynaklardır.
Kürt milliyetçiliği pragmatizmiyle,
halkı bölen teori ve stratejisiyle, "taktik"leriyle, eylem anlayışıyla, teori
ve politika yapış biçimiyle, tahrip
etmedik hemen hiç bir şey bırakmamıştır. Kavramlar, ilkeler, kurallar
alt üst olmuştur.
Devrimci saflık, açıklık, dürüstlük
ortadan kaldırılmış, yerine çıkarlar
benmerkezcilik, dalaverecilik konulmuştur.
“Bizim terörümüz de dahil her
türlü teröre karşıyız”dan, “silahlı
mücadele miadını doldurdu” denilerek silahlı mücadeleyi kendi elleriyle
tasfiye etme noktasına gelinmiştir.
“Biz ABD’ ye ne yapmışız da
üzerimize bu kadar geliyor, Biz Amerika’ya ne yapmışız ki, bir kurşun
sıkmış mıyız”dan, ABD için kurşun
sıkmaya...
“Artık eskisi gibi bakmamak lazım, Amerika düşmanımız değil...”
den, ABD ile müttefik olmaya gelinmiştir.
Kısacası; dünün savunulan düşünceleri, bugün pratikte hayat bulmaktadır.
HAYIR!
EMPERYALİZM DEĞİŞMEMİŞTİR!
EMPERYALİZM HALKLARIN
BAŞ DÜŞMANIDIR!
Emperyalizm bizim düşmanımız.
Emperyalizme kurşun sıktık, sıkmaya

da devam edeceğiz.

Biz diyoruz ki;
‘Emperyalizme “demokratik emperyalizm” mi dediniz; orada sizin
yurtseverliğiniz de, demokratlığınız
da, sosyalistliğiniz de biter.’ ‘Küreselleşmeye karşı durulamaz, o zaman
onu insanileştirmeye çalışmak gerekir’ mi dediniz? O zaman emperyalizme ideolojik ve politik olarak
teslim olmuşsunuz demektir.” (Hayatın
İçindeki Teori 1 Sayfa 18)
Emperyalizme karşı savaşmayana
devrimci denmez.
Emperyalizme karşı olmayan solculuk, solculuk değildir.
Emperyalizme karşı olunmadan;
ne ulusalcı, ne vatansever ne de solcu
olunamaz.
Devrimci olmak, solcu olmak,
ulusalcı olmak, vatansever olmak,
halk düşmanlarına karşı savaşmayı,
mücadele etmeyi zorunlu kılar. Emperyalizme karşı mücadele etmeyensavaşmayanlar; emperyalizmle eninde
sonunda uzlaşır, teslim olurlar.
Küba devrimi önderi Fidel Castro
yıllar önce “Devrim için savaşmayana komünist denmez” demişti.
Biz de diyoruz ki; “Emperyalizme
ve faşizme karşı savaşmayana devrimci, ulusalcı, vatansever denmez!”.
Devam Edecek
(3. Bölümde Soldaki Çürümede
Son Nokta: Emperyalizmle İşbirliğinin Sol’da Meşrulaştırılmasını
Ele Alacağız.)

Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016

Dersim`de Patlayan Mayınlar
Halkı ve Doğayı Yok Etmek İçin Döşenmiştir
Dersim Halk Cephesi 13 Haziran’da bir açıklama yaparak, Dersim’de patlayan mayın sonucu halktan bir
kişinin yaralandığını belirterek, halkı ve doğayı yok eden
mayınların temizlenmesini istedi. Açıklamada: “Dersim
Merkez’de Kuri Sıpi Mevkii’ndeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan 30 yaşındaki Hakan Güngörmüş, hayvanlarının bastığı mayının patlaması sonucu isabet eden
şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı. Mayının patlaması
sırasında çok sayıda hayvan da telef oldu. Patlama sesiyle
bölgeye giden köylüler, Güngörmüş’ü yaralı olarak
görünce sağlık ekibine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık
ekibi ağır yaralı olan Güngörmüş’e ilk müdahalenin ar-

dından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Burada ameliyata alınan Hakan Gündoğmuş, Elazığ’daki
Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne gönderildi.
Dersim halkı yıllardır devletin toprağa gömdüğü bu
mayınlar yüzünden yaylalara çıkamamakta, hayvanlarını
otlatamamaktadır. Halkın can güvenliği kalmamıştır.
Doğasıyla iç içe yaşayan Dersim halkı bu şeklide gizli
gizli katledilmeye çalışılmaktadır. Böylece halkın evlatları
daha kolay katledilecek Dersim insansızlaştırılacaktır.
Doğamıza Toprağımıza Evlatlarımıza Sahip Çıkacağız.
Dersim Mayınlardan Temizlensin” denildi.

ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ”
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Özrü
Kabahatindan
Büyük Açıklama:

“Türk halkı sessiz
kalarak onayladığı
bu savaşın mağduru olmaya
mahkumdur.”

Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016

Kürt Halkının Düşmanı; Türkiye Halkları Değil,
Emperyalizm ve İşbirlikçi Oligarşidir!

AKP’nin Kürdistan’da Katlettiği
Kürt Halkımızın İntikamı,
Türkiye Halklarından Alınamaz!

7 Haziran 2016 tarihinde
İstanbul Vezneciler’de yoldan,
geçen bir polis servisine yönelik, Kürt milliyetçi hareket
tarafından düzenlenen bombalı
saldırıda 6’sı polis, 6’sı halktan
12 kişi öldürüldü.
Eylemin yapıldığı yer, İstanbul’u tanıyanlar bilir; halkın
yoğun olarak bulunduğu, yolun
her iki tarafının esnaflarla dolu
olduğu ve halktan insanların
yoğunlukta olduğu bir bölgedir...
Bu kadar çok patlayıcının kullanıldığı bir yerde, sivil halkın zarar
görmemesi mümkün olmayan bir
yerdir eylemin yapıldığı yer. Nitekim
ölen 12 kişinin dışında 35 kişi yaralanmış ve bölgede bulunan bütün
esnafların camları kırılmıştır.
BU EYLEM DEVRİMCİ BİR
EYLEM DEĞİLDİR, HALKA ZARAR VEREN BİR EYLEMDİR!
BİLE BİLE HALKA ZARAR VEREN EYLEMLERİ LANETLE KINIYORUZ.

Kürt Milliyetçi Hareket
Halka Zarar Veren
Eylemlerden
Vazgeçmelidir!
Kürt halkının düşmanı, Türkiye
halkları değildir.
Kürt halkının düşmanları, başta
halkların kanını döken emperyalizm
ve işbirlikçi AKP iktidarıdır.
Kürt milliyetçi hareket faşist
AKP’nin katliamlarının intikamını
Türkiye halklarından alamaz.
Vezneciler eylemi, Kürt milliyetçi
hareketin onyıllardır halka “savaştır
olur”, “kurşun adres sormaz” gibi
halk ve düşman ayrımının birbirine

10

karıştığı bakış açısının ürünüdür.

Kürt Halkının İntikamı,
Türkiye Halklarından
Alınamaz!
Kürt milliyetçi hareket, Vezneciler
eylemini TAK (Kürdistan Özgürlük
şahinleri) adına üstlendi...
Üstlenme açıklaması, Kürt milliyetçi hareketin Türkiye halklarını
düşman olarak gördüğünü bir kez
daha tescillemektedir.
TAK’ın açıklamasında şöyle deniyor: "TAK militanları Faşist Türk
devletini yine kalbinden vurdu. Bu
eylemi Ş. Rojhat-Munzur intikam timimiz Ş. Asya anısına Kürdistan'da
yürütülen kirli savaşa ve gerçekleştirilen hava saldırılarına karşı
halkımızın intikamı için gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda çevik kuvvet
elemanının ölümüyle sonuçlanan bu
eylemde sömürgeci TC. kayıplarını
gizlemektedir.
Yaşanan sivil kayıplardan ise Kürt
halkına vahşi bir savaşı dayatan
faşist AKP sorumludur.
Türk halkı sessiz kalarak onayladığı bu savaşın mağduru olmaya
mahkumdur. Türkiye'de bulunan
ve gelmek isteyen yabancı turistleri

de tekrar uyarıyoruz. Yabancılar bizim hedefimiz
değildir. Birileri barışı özlemiş olabilir fakat biz savaşa henüz başladık."
11.6.2016 Özgür Gündem)
Kürt milliyetçi hareket
bu açıklamayla açıkça Türkiye halklarını düşman ilan
etmiştir.
Birincisi; Türkiye halkları hiçbir koşulda Kürt
halkının düşmanı değildir.
Olamaz... Halklar birbirlerinin düşmanı değildir,
kardeştir. Faşizmin milliyetçi şoven
politikaları, propagandaları halklar
arasında nasıl önyargılar yaratmış
olursa olsun, Kürdistan’da yaşanan
katliamlara ne kadar sessiz kalınırsa
kalınsın, halkların kardeş olduğu gerçeği değişmez.
“Türk halkı sessiz kalarak onayladığı bu savaşın mağduru olmaya
mahkumdur” deniyor.
Yani “Türk halkı” bilerek istenerek
katledilmek isteniyor.
Kürdistan’da yaşanan katliamlara
“Türk halkı” sessiz kalıyorsa Türkiye
genelinde yüzde 13 oy alan, 80 milletvekili çıkartan HDP, Kürdistan’daki
katliamlara karşı ne yaptı ve ne yapıyor?
Bırakalım Anadolu’yu, Kürt milliyetçi hareket sokağa çıkma yasağı
ilan edilen bölgelerin dışında kalan
bölgelerde ne yapıyor?
HDP 58 milletvekili ile ne yapıyor?
Faşist AKP Sur’da, Nusaybin’de,
Cizre’de, Lice’de, Yüksekova’da aylarca şehir merkezlerini kuşatıp yerle
bir ederken, yüzlerce insanı katlederken Kürdistan’ın diğer illeri, ilçeleri ne yaptı, ne yapıyor?

“BİR CEZA İSTİYORUZ

HDP, yürüme kararı alıp, halk
sokakta yürürken, katledilirken; HDP
parti binalarının dışına çıkmadı. Halk
dışarıda ölürken, HDP’liler parti binasında çay içiyordu.
Kürt milliyetçi hareket halka zarar
veren eylemlerine “halkın duyarsızlığı”nı gerekçe gösteremez...
Halkın kendiliğinden duyarlılığını
beklemek devrimci değildir.
Kürt milliyetçi hareket halkın duyarsızlığını sorgulamak yerine, halkları birbirine düşman eden kendi politikaları, sorgulamalıdır...

Kürt Milliyetçi Hareketin
Halka Zarar Veren
Eylemleri
Kanıksanamaz!
- 13 Mart’ta Ankara’da Kızılay
Meydanı’nda tamamı halktan insanlar
olmak üzere 38 ölüm 120’nin üzerinde yaralı...
- 12 Mayıs’ta Diyarbakır’da 16’sı
köylü,
-7 Haziran’da İstanbul Vezneciler’de 6’sı halktan 12 ölü...
Yüzlerce kilo patlayıcı kullanılarak
öldürülen halktan insanlar...
Kürt milliyetçi hareketin bu ve
benzeri eylemleri devrimci bir eylem
değildir... Ankara Kızılay’da olduğu
gibi kimi yerde doğrudan halka yönelik yapılmıştır eylemler, İstanbul
Vezneciler’de olduğu gibi kimi yerlerde ise halkın da zarar göreceği
bilinerek yapılmıştır.
Reformizm ve oportünizm bu eylemler karşısında neden susuyor?
TAK adına yapılan açıklama, en
az eylemin kendisi kadar Türkiye
halklarına zarar veren bir açıklamadır.
Devrimcilerin kılı kırk yararak
yaptığı, faşizmden hesap soran, halkın
yüreğine su serpip adalet olan eylemlerini bile “terör eylemi” diye
eleştiren, kınayan reformizm, oportünizm niye susuyorsunuz?..
Kürt milliyetçi hareketin her politikasını onaylayan kuyrukçular, ne
diyorsunuz bu eylemlere?
Kürt milliyetçi hareketin halka
zarar veren eylemlerinin üstünü örtemeye devam mı edeceksiniz?
Devrimciler halka zarar vermemek

için kendi canlarını
ÜÇ DAKİKALIK GERÇEK İÇİN BİR
feda ediyorlar...
Halk bugün Kürt ÖMÜR: MANZANA
milliyetçi hareketin eyManzana kimdir? Manzana’nın asıl adı Jose Anlemlerini IŞİD mi yaptı, tonio Echevveria’dır. Dönemin öğrenci gençlik likontra bir eylem midir derlerindendir. 1957 yılında Küba devlet radyosunu
diyerek halk düşmanın elinde bir tabanca ile basar... Canlı yayın odasına
yaptığı eylemler ile ulaşıp üç dakika boyunca gerçeklerden bahseder.
aynı kefeye koyuyor Üç dakikalık gerçek için bütün ömrünü feda eder.
ise, Sol buna karşı ses- Sierra Maestra’da umudu büyüten gerillalardan
siz kalamaz...
bahsedip, Batista’nın halk düşmanlığını anlatır.
DEVRİMCİ EY- Üç dakika boyunca gerçeğin dili olur ve en sonunda
LEM NEDİR TARTIŞ- Batista’nın askerleri tarafından katledilir. Tarihin
MAK ZORUNDA- ve hayatın ortak sorusu şudur: Üç dakika gerçekDIR!
lerden bahsetmek için, bütün bir ömrünüzü verir
DEVRİMCİ OL- misiniz? Manzana’nın cevabı eylemidir. O gün ManMAYANI, HALKA
zana’nın sergilediği bu tavrın bugünkü adı Şafaklar,
ZARAR VEREN EYBahtiyarlardır. Yalana karşı siyasi gerçekleri açıkLEMLERİ MAHKUM
lamak için, bütün bir ömür veriliyor...
ETMEK ZORUNDADIR!
da silahsız devrimci eylem. Amaç
1. Devrimci
değil, politikanın halka taşınmasının
Eylemin Tanımı:
bir aracıdır. Her devrimci eylem, sıDüşmana verdiği zararla veya
nıflar mücadelesinde sömürücü sıvurduğu darbeyle; askeri politik sonıflara vurulmuş politik bir darbenuçlar elde etmeyi ve bu sonuçlar
dir.
Sayı: 526
üzerinden kitleleri eğitmeyi, sınıflar
Yürüyüş
mücadelesini, devrimci hareketi geDevrimci Eylem
19 Haziran
liştirmeyi hedefleyen eylemdir.
2016
Cephe Tarzıdır!
2. Devrimci Eylemin Hedefleri:
Cephe anlayışı Kızıldere’den bu
Bugün devrimci eylemin hedefi, düngüne kadar; Anadolu topraklarında
ya halklarının baş düşmanı emperML devrimci eylem anlayışının yayalizm ve onun işbirlikçileri sömürücü
ratıcısı ve geliştiricisi olmuş, halkın
egemen sınıflardır. Oligarşinin kendisi
tüm kesimlerinde güven ve sempati
ve halka karşı savaşta kullandığı her
yaratmıştır. Halka zarar vermeyen,
türü askeri, siyasi örgütlenmeleri
dostu düşmanı iyi ayırt eden ve kurdevrimci eylemin hedefleridir
şunu hep adres soran bir CEPHE
3. Devrimci Eylemin İlkeleri:
TARZI yaratılmıştır. Cephe’nin eyDevrimci eylem ilkesel olarak halka
lemleri tüm halk kesimleri tarafından
ve halk saflarındaki güçlere zarar
ayırt edilebilir hale gelmiştir.
vermez. Kesin olarak işkence, halka
Cephe, Kızıldere’den bugüne kazarar verme gibi karşı devrimci yöndar silahlarını halkın mücadelesinin
temler kullanılmaz. Devrimci eyönünü açmak, halka siyasi gerçekleri
lemler, kim tarafından ve neden yaaçıklamak, devletin faşist yüzünü
pıldığı açık olan eylemlerdir.
ortaya sermek, emperyalizme ve fa4. Devrimci Eylemde Dost
şizme karşı savaşılarak zaferin kaDüşman Ayrımı: Devrimci eylem,
zanılabileceğini göstermek, halkın
halk safında bulunan dost güçlerle
adaletini uygulamak için kullanmıştır.
ideolojik, halk düşmanlarına karşı
Kimi zaman hedefi Amerikan elfiili politik şekillerde yürütülür. Devçilikleri, kimi zaman Amerikan surimin ilerleyen aşamalarında kazabayları, kimi zaman emperyalist tenılabilecek unsurlar düşman cephekeller, kimi zaman Sabancılar, Koçlar,
faşist devletin bakanları, istihbaratsinden çıkartılmaya çalışılır.
5. Devrimci Eylem Sınıflar Müçıları, generalleri ve işkenceci katilleri
cadelesinin Parçasıdır: Silahlı ya
olmuştur.

ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ”
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Yürüyor Halkın Avukatları,
Her Adımlarıyla Adaletsizliği Ezip Geçerek

Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016
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Adaletsizliğin yaydığı karanlığı
her adımlarında tutuşturarak yürüyor
devrimci avukatlar. Yürüyorlar Ankara’ya doğru. Her adımları halk
düşmanı zalimlerin kulaklarında patlarken, halk saflarına da adaletin ufkunu gösteriyor.
Müvekkillerinin katledildiği yerlerde durup katillerin ve onları koruyup kollayan hukuk sisteminin yüzüne tükürerek, yürüyorlar. Adalet
istiyorlar... İstediklerinin mahkeme
salonlarında gerçekleşmeyeceğini biliyorlar.Ve işte bu bilinçle yola çıkıp
“Bir Ceza İstiyoruz!” diyorlar.
Yürüyor devrimci avukatlar, adaletsizliğin üstüne üstüne. “Mevcut
yasalar kapsamında her şeyi yaptık,
artık yapacak bir şey kalmadı” acizliğini ezip geçerek. Adaletsizliğin
üstüne yürümenin yolunda adımlıyorlar Anadolu’nun yollarını.
Yürüyorlar, faşizmin artan baskı
ve saldırıları karşısında adalet arayışının vazgeçilmezliğini somutlayarak. Açık olan şu ki, faşizmin adaletsizliği varsa, halkın da adalet
arayışı vardır. Halk düşmanlarının
adaletsizliği karşısında halkın adalet
arayışı, özü gereği devrimcidir. Ve
devrimci avukatlar, var oluş gayelerine uygun olarak yürüyorlar halk
düşmanlarının üzerine.
Yürüyorlar, zamanın susup oturmak zamanı olmadığının tarihsel bilincinin gereği olarak. Adım atıyorlar
halkın adalet arayışına rehber olan
türden.
Yürüyorlar, küçük-burjuva aydını
değil, halk aydını olmanın sorumluluğuyla davranarak. Görmezden, duymazdan, bilmezden gelmenin; halka
karşı işlenen suçlara ortak olmak,
anlamına geldiğini bilerek adımlıyorlar Anadolu’nun yollarını.
Yürüyorlar; burjuva hukukunun
riyakarlığını her bir adımlarında ezip
geçerek. Ve halka, gerçek adaletin
nasıl sağlanacağını dosdoğru anlatarak, yürüyorlar.
Yürüyorlar; halkın içinden geçen
soruya ses verip “Berkin Elvan’ın

Katili Nerede?” diyerek.
Yürüyorlar; Dilek Doğan’ın katili
Yüksel Moğultay’ların halk çocuklarını öldürme özgürlüğü varsa; halkın
hesap sormaya hakkı olduğunu en
meşru biçimde yollara yazarak, yürüyorlar.
Yürüyor devrimci avukatlar, kendilerini var eden geleneklerinin eseri
olarak. Onlar, adaletsizlik karşısında
boyun eğmediler hiçbir zaman. Adalet
arayışına yön gösterecek bir yol buldular daima. Ve böylece, adaletsizliğe
baş kaldırmayı gelenekselleştirdiler.
Ki şimdi Anadolu’nun ortasında bir
yürüyüş eyleyen, devrimci avukatlık
geleneğidir.
Yürüyor devrimci avukatlar, çünkü mahkeme kürsüleri işlevsiz, dilekçeler karşılıksız kalmaktadır. Ve
herkesin gözlerinin önünde halkın
katilleri aklanıp paklanmaktadır. Peki
bu durum karşısında ne yapılmalıdır,
sorusuna kendi alanlarından verdikleri
güçlü bir cevaptır bu yürüyüş. Ki
onların geleneğinde çaresizlik olmadı
hiç bir zaman.
Devrimci avukat Behiç Aşçı, Özgür Tutsak müvekkillerinin tecrite
karşı direnişine neden ölüm orucu
ile katılmışsa, işte o yüzden yürüyor
şimdi devrimci avukatlar.
Yürüyorlar; ateşli bir sabırla ve
adaletin bir gün tecelli edeceğine
yönelik sarsılmaz bir inançla. Taşıyorlar o inancı Anadolu tarihinin verimli toprağına.

Ellerinde “Bir Ceza İstiyoruz.
Adalet İstiyoruz.” yazılı pankartları
bir kutup yıldızı gibi ışıl ışıl parlıyor
adaletsizlik karanlığının ortasında:
Halk düşmanı katiller için bir ceza
istiyoruz... Halkın kanını döken alçaklar için bir ceza istiyoruz... Halk
çocuklarının beyinlerini sokak ortasına akıtan zalimler için bir ceza istiyoruz...

Devrimci Avukatlar
Faşizmin Yargı
Oyununun Figüranı
Değil, Halkın Adalet
Kavgasının Militanıdır
Devrimci avukatların adalet yürüyüşü, halkın adaletinin ne ve nasıl
olması gerektiğini aydınlattığı gibi,
halk saflarına adaletsizliği kanıksatamayacaklarını da ilan ediyor bir
kez daha.
Devrimci avukatların bu türden
eylemleri yeni değildir. Çünkü karşılarında mayasını halk düşmanlığının
oluşturduğu faşist bir hukuk sistemi
var. Faşizmin hukukuna göre Berkin’in katilleri değil, ama Berkinler
suçludur. Yatıp kalkıp Berkin’e küfretmekle meşguldürler. Faşizmin hukukuna göre, işinden evine dönerken
polis tarafından Armutlu’da katledilen
Yılmaz Öztürk’ler suçludur. 21 yaşında bir delikanlıyken polis destekli
çeteler tarafından katledilen Hasan
Ferit Gedik’ler suçludur. Kaldığı

“BİR CEZA İSTİYORUZ

Faşizm demek, halka
karşı örgütlenmiş
adaletsizlik demektir.
Faşizm demek, her
anlamda halk düşmanlığı
demektir. Halka saldırı,
baskı ve katliam
demektir. Sömürge tipi
faşizm demek,
Berkinler’in sokakta,
Dilekler’in evlerinde
katledilmesinin
olağanlaştırılması
demektir. İşte bu koşullar
içinde, yani ülkemiz
gerçekliği içinde
sürdürülen adalet arayışı
demek, anti-faşist
mücadele demektir.
evde katledilen Günay Özarslanlar
suçludur. Suçları halktan birisi olmaktır. Devrimci olmaktır. Faşizmin
hukukuna göre halk düşmanı egemenler dışında herkes suçludur ve
katledilebilir. Faşizmin gerçeği budur.
İşte bu gerçeklik karışısında, devrimci avukatlar her zaman meşru
yöntemleri kullanarak adalet mücadelesi vermek zorunda kalıyorlar.
Kimi zaman yürüyorlar, kimi zaman
adalet çadırı açıyorlar, kimi zaman
açlık grevi yapıyorlar... Ki geçmişte
Berkin’in vurulduğu sokakta yaptıkları açlık grevi, açtıkları direniş çadırı,
Hasan Ferit mahkemesi sırasındaki
eylemleri, benzer şekildeki fiili meşru
adalet arayışlarına örnektir.
Devrimci avukatlar, kendilerine
dayatılan irade çarpışmasının bilincinde olarak ve bu tarihsel çatışmanın
gereğince adalet arayışlarını fiili ve
meşru bir şekilde sürdürüyorlar. Ve
böylece, halkın adalet arayışının mahkeme salonlarında boğulmasına izin
vermiyorlar. Adalet arayışını mahkeme salonlarından çıkartıp halkın
içine taşıyorlar.
Faşizmin mahkeme salonları, adaletin halktan kaçırıldığı yerlerdir.
Halkımız sezgisiyle bunu bilir ve
mahkemelerden uzak durmaya çalışır.
Devrimci avukatlar da, mahkeme sa-

lonlarının figüranı değil, ama halkın
kavgasının militanı olmayı onur bilirler. Salt devrimci avukatlar da
değil, ülkemizde her mücadele alanı
böyledir. Hakkın yerini bulmasını
istiyorsanız, adalet istiyorsanız direnmekten başka yolunuz yoktur. Direnişin biçimlenişi türlü türlü olur
ama özü hep aynı kalır.
Adalet Bakanlığı’nın kendisini
tek başına tecrit etme dayatmasına
karşı açlık grevi yapan Özgür Tutsak
Yayla Adıyaman ile işsizlik dayatmasına karşı madeni işgal edip açlık
grevine başlayan, maden işçilerinin
direnişinin dayandığı temel aynıdır.
Kendilerine dayatılan adaletsizliğe
boyun eğmeme, hakkını aramada
mevcut yasal prosedürün dışına çıkıp
eylem yapma... Faşizm koşullarında
başka türlü sonuç almak mümkün
değildir...

Faşizm, Halka Karşı
Örgütlenmiş
Adaletsizlik Demektir
Faşizm demek, halka karşı örgütlenmiş adaletsizlik demektir. Faşizm demek, her anlamda halk düşmanlığı demektir. Halka saldırı, baskı
ve katliam demektir. Sömürge tipi
faşizm demek, Berkinler’in sokakta,
Dilekler’in evlerinde katledilmesinin
olağanlaştırılması demektir. İşte bu
koşullar içinde, yani ülkemiz gerçekliği içinde sürdürülen adalet arayışı
demek anti-faşist mücadele demektir.
Faşizme karşı sürdürülen adalet
arayışı için, bütün alanlarda dişe diş
bir mücadele vermek gerekir. Aksi
durum, faşizmin uygulayıp dayattığı
olağanlaştırıp kanıksatması demektir.
Faşizmin adaletsizliğini kanıksamak,
adaletsizliğe boyun eğmek demektir.
Hayır, işte buna izin verilemez. Bunun
için faşizmin adaletsizliğinin karşısına
çıkıp hesap sormak, üstüne yürümek
ve unutmayıp unutturmamak şarttır.
Halkın ödediği bedellerin, dökülen
her bir damla kanın, katledilen evlatlarının bir hesabı vardır. Ve bu
hesap mahşere bırakılmayacaktır.
Unutulmayacaktır. Ki adalet arayışı,
bir halkın onuru demektir. Bu onuru
devrimciler örgütler ve büyütür. Adalet arayışı, halk için vazgeçilmezdir.

Bu arayışın olmadığı yerde halkın
çürütülmesi geçerli olmuş demektir.
Hal böyle iken, Kürt milliyetçilerinin
“17 bin faili meçhulü unutmaya hazırız” demesi, diyebilmesi nereye
kadar savrulduklarının göstergesi olmuştur. Adaletsizliğe boyun eğmeye
hazırız denilmektedir.
Adalet için mücadele etmek, yeni
bir gelecek uğruna, adaletsizliğin olmadığı bir gelecek için mücadele etmek demektir. Ki adalet mücadelesi,
dünyanın en meşru mücadelesidir.
Bugünün dünyasında adalet mücadelesi demek; emperyalizme karşı
bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi,
kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesi demektir. Bir diğer ifade ile
adalet için mücadele verdiğimiz oranda devrim mücadelesini de büyütüyoruz demektir.
İktidarın örgütlenmiş adaletsizlik
olduğu koşullarda sürdürülen adalet
mücadelesi, iktidar hedefli bir mücadeledir. Çünkü halk düşmanlarının
sebep olduğu adaletsizliği, halkın iktidarı giderebilir ancak. Böyle olduğu
içindir ki, halkın iktidarını hedeflemeyenler gerçek bir adalet mücadelesi
de yürütemezler. “17 bin faili meçhulü
unutmaya hazırız” diyebilmek işte
bu temel üzerinde şekilleniyor.
Kaybedilen, unutulan, vazgeçilen
halk iktidarı mücadelesi, eş deyişle
adalet arayışı oluyor. Halkın adalet
arayışını örgütlemeyenler, adaletsizliğe de ortak oluyorlar demektir. Ülkemiz solunun tablosu tam olarak
budur. Emperyalizm ve oligarşinin
adaletsizliği varsa, halkın da adalet
arayışı vardır.
Devrimci görev, halkın her alanda
yaşanan adalet isteğini, arayışı örgütleyerek büyütmektir. Halkın değişik biçimlerde var olan adalet isteğinin örgütlenmesi demek, devrimci
mücadelenin büyümesi, yayılması
demektir. İşte her alandaki devrimci
görev budur. Devrimci avukatlar
üzerlerine düşen sorumluluğun gereği
olarak yürüyorlar. Yürüyorlar, adaletsizliğin üstüne üstüne... Yürüyorlar,
halk düşmanlarından hesap sorulacağına yönelik büyük bir inançla...
Yürüyorlar, parçası oldukları halkın
onurunu savunarak...
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Devrimci Avukatlık Ruh ve Coşku İşidir...
Ruh ve Coşkunun Özü Halk ve Vatan Sevgisidir!
Yürümek;
dost omuz başlarını
omuzlarının yanında duyup,
kelleni orta yere
yüreğini yumruklarının içine koyup
yürümek!..
Yürümek;
yolunda pusuya yattıklarını,
arkadan çelme attıklarını
bilerek
yürümek...
Yürümek;
yürekten
gülerekten
yürümek...

Adalet Yürüyüşümüzün
Birinci Günü…
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Yürüyüşümüz saat 15.00’da Bakırköy Adliyesi’nde yaptığımız basın
açıklamasıyla başladı. Heyecanımız
büyük, bu bizim zulme karşı direnişimiz, tarihe düştüğümüz notumuz
olacak. Tüm arkadaşlarımız gelince
basın açıklaması için yerimizi alıyoruz. Alıyoruz almasına ama polis
bundan rahatsız. Bahçe içerisinde
açıklama yapamazsınız diyor, uzun
zamandır da ancak bahçe dışında
açıklama yapılmasına izin veriyorlar.
“Hayır” diyoruz “Bizler avukatız,
adliyeler bizimdir”. İlk engeli aşıyor
ve kendi istediğimiz yerde yapıyoruz
açıklamamızı. “Adalet İstiyoruz” talebimiz yankılanıyor Bakırköy Adliyesi’nin adaletsizlik kokan soğuk
duvarlarında.
Basın emekçisi dostlarımız oldukça fazla, seviniyoruz sesimiz daha
çok insanımıza ulaşabilecek... Ve
başlıyor yürüyüşümüz... Dostlarımız,
Adalet Okulu öğrencilerimiz, müvekillerimizin aileleri de bizlere
bugün için eşlik etmek istiyor, memnuniyetle kabul ediyoruz.
İlk durağımız Günay’ın katledildiği evin önü, Bağcılar. Bildirilerimizi
dağıtarak, halkımıza neden yürüdüğümüzü anlatarak yürüyoruz. Halkımız şaşırıyor, ilk kez karşılaşıyor
çünkü avukatların adalet için yürüdüğüne. Ama anlıyor ve hak veri-

yorlar, halka adalet
yok mahkemelerde
ve “saraylarda.”
Bağcılar’a kadar
bir buçuk saat sürüyor yolumuz. Bağcılar girişinde yunuslar ve akrepler
çeviriyor önümüzü.
Bir anda doluşuveriyor, araçlı-araçsız,
sivil-resmi polisler
çevremize. Kendisini
amir olarak tanıtan
polis “Burası Bağcılar, kimlik göstermeden, GBT yapılmadan giremezsiniz, sadece avukatların yürümesine izin vericez” diyor.
Bunun üzerine tartışmaya başlıyoruz.
Bağcılar’da ayrı bir yasa mı var ki,
buraya gelene kadar yürümemizde
hiçbir engel yokken burada keyfi
dayatmalarla karşı karşıya kalıyoruz?
Anlaşılan o ki “Bağcılar Cumhuriyeti”
yasalarında avukatların toplantı ve
gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğü
var ama halkın yok... Bizim kararımız
kesin, gözaltına da alınsak, yürüyüşümüz de engellense dostlarımızı arkada bırakıp hiçbir yere gitmeyiz.
Uzunca süren tartışmalar sonucunda
önce dostlarımızın geçmesini sağladık
ardından da biz avukatlar olarak “sınırı” geçtik ve artık “Bağcılar Cumhuriyeti’ne” girmiştik! Buradan itibaren neredeyse bir adım arkamızda
yürüyen polis ordusu ve akrepler ile
ilerliyorduk. Günay’ın katledildiği
evin önüne vardığımızda, sağlık sorunu olduğu için yürüyemeyen ve
bizi araçla izleyen Makbule anamızın
da geldiğini görüyoruz, anamızın ellerinden öpüyoruz. Kızının vurulduğu
evin penceresine bakıyor gözlerinde
sonsuz öfke ve acıyla… Bir kumru
var o pencerede Günay gibi masum
ve tertemiz... Sokağın iki yanını akreplerle kesiyor onlarca polis, halk
duruma anlam vermeye çalışıyor,
herkes pencerelerinde, bir mahallede
OHAL ilan eden polislere bir de biz-

lere bakıyorlar. Bizlerse Saat 18.00’da
açıklamamızı yapmak için yerimizi
alıyoruz. Çevremize toplanıyor mahallenin gençleri... Tahammülü yok
burada yasa benim yetki benim diyen
polislerin. Akreplerinin gazına basıp
gürültü çıkararak boğmaya çalışıyorlar sesimizi... Günay için adalet
isteyen sloganlarımızla karşılık veriyoruz onlara. Akrebin canavar sesine
karşı umut oluyor, adalet oluyor sloganlarımız, GÜNAY İÇİN, HALK
ÇOCUKLARI İÇİN ADALET İSTİYORUZ! Polisin çıkardığı gürültü
sonucu şimdi daha çok insan var
pencerelerde ve görüyorlar halkın
adalet talebi karşısında zırhlı araçların,
çelik yeleklerin, gaz silahlarının acizliğini... Açıklamamız bitince müvekkillerimiz yorulmuş ve acıkmış olan
bizlere mütevazi bir sofra hazırladıklarını söylüyorlar. Geri çevirmiyoruz davetlerini ve derneklerine gidiyoruz. Daha sofraya oturmadan
gürültüler üzerine çıkıyoruz dışarı.
Geri adım attıramadığı için hırslanan
polis bu sefer Makbule Anayı getiren
aracı taciz ediyor. Üç zırhlı araç ve
sayısız polis ile trafik polisliği yapmaya kalkıyorlar. Bizi yıldırmaya
çalışıyorlar ama asla başaramayacaklar...
Berkin’imizin vurulduğu sokakta,
Okmeydanı’ndayız. Okmeydanı’nın
katil polisleri de yığılmış girişe. Ama
bizi iyi tanıyorlar kaybedecekleri,

“BİR CEZA İSTİYORUZ

Kanla karılmış insanın
haklar tarihi, bizim geri
adım atmamıza izin
vermez, yüzümüze
tükürür bu tarih.Tarih
ve sınıf bilinci, insana
onurunu kazandıran bir
okuldur diye öğretti
bize Halkın Hukuk
Bürosu.. yani öyle kolay
değil onurumuz biliriz
direnmeyi…
bir tartışmaya girmiyorlar. Bu sokağa
yabancı değiliz biliyorlar. 58 gün
boyunca açlığımızla Berkin için, katledilen tüm insanlarımız için adalet
istediğimiz yer burası. Çadırımızı
her gün taciz etmelerine, gaz fişeklerine, plastik mermilerine, çadırımızı
yıkmalarına rağmen bir adım bile
geri adım atmadan sonuna dek direndik bu sokakta.
Halkın Hukuk Bürosu’nun avukatlarına öğrettiği birinci derstir
zulme karşı direnmek.. “Direnmek
en temel insan hakkıdır” yazıyor bizim başucu kitaplarımızda. Direnmeden, hak ve özgürlüklerimiz için
bedel ödemeyi göze almadan hiçbir
hak kazanımının mümkün olmadığını
halkların mücadele tarihinden biliyoruz ki bu ülkede basit bir basın
açıklamasının bile bedelleri canlarımız
pahasına kazanılmıştır. Biz nasıl geri
adım atarız bilincimize yalan söyleyip? Kanla karılmış insanın haklar
tarihi, bizim geri adım atmamıza izin
vermez, yüzümüze tükürür bu tarih.
Tarih ve sınıf bilinci, insana onurunu
kazandıran bir okuldur diye öğretti
bize Halkın Hukuk Bürosu.. yani
öyle kolay değil, onurumuz biliriz
direnmeyi…
Basın açıklamamızı yaptıktan ve
Berkin’in vurulduğu yere karanfillerimizi bıraktıktan sonra ailesinin
evine gidiyoruz, Sami baba ve Gülsüm ananın çaylarını içiyoruz. Günay’ın annesi Makbule anamız ile
yan yana oturuyor Gülsüm ana, iki
yarım bırakılmış kadın, evlatlarını
anlatıyorlar, öfkelerini, hınçlarını…
Söz veriyoruz onlara katillerin peşini
asla bırakmayacağız. Ailemizin elini

öpüp ayrılıyoruz. Son istikametimiz
Armutlu. Ertesi sabah 7.30’da buluşmak üzere bizi konuk edecek ailelerimizin evlerine dağılıyoruz.

Adalet Yürüyüşümüzün
İkinci Günü…
Bu sabahki ilk durağımız Küçükarmutlu… İstanbul Boğazı’nın hemen sırtına yerleşmiş bir gecekondu
mahallesiKüçükarmutlu. Yerleşimin
çizimleri, gecekonduların düzenli bir
şekilde kurulması devrimci mühendisler tarafından yapıldı. Sahip olduğu
boğaz manzarasıyla günümüzde oligarşinin iştahını kabartan bu mahalle,
bir gecede“afet bölgesi”ilan edilerek
kentsel dönüşüm kapsamına alındı.
Ancak Armutlu öyle herkese pabuç
bırakacak cinsten bir yer değil, büyük
bir direniş ve dayanışma kültürü köklerinde vardır. Yıkımlara karşı gösterilen direnişlerde, hayatını kaybeden
ve yaralanan nice insanlar oldu fakat
yıkılan mahalleler yeniden yeniden
kuruldu. Bunun üzerine okul bahçeleri
karakola dönüştürüldü; halka elektrik,
su verilmedi; yollar yapılmadı, fakat
Armutlu halkı, bu ihtiyaçlarının da
tümünü kendisi karşıladı. Tüm bunlar
yetmezmiş gibi mahalle halkının üzerinde her türlü zulüm, baskı ve imha
politikaları her geçen gün artan şiddetiyle devam etmiştir. Armutlu’nun
direniş ve acılarla dolu bağrına son
üç yılda üç kor ateş daha düşmüştür:
Hasan Ferit Gedik uyuşturucuya
karşı mücadele ederken devlet destekli
çeteler tarafından, egemenlerin saltanatının sürmesinin en önemli aracı
olan yalan ve demagojilere dayanılarak Dilek Doğan kendi evinde ailesinin gözleri önünde polis tarafından,
yine Yılmaz Öztürk işinden evine
giderken evinin sokağında hakkında
türlü demagojiler yaratmaya çalışan
polis tarafından katledilmiştir. Bu
yüzden zamanımızın büyük bir kısmını Armutlu’ya ayırıyoruz ve sırasıyla Dilek Doğan, Hasan Ferit Gedik
ve Yılmaz Öztürk’ün evini ziyaret
ediyoruz. Dilek ve Yılmaz’ın vurulduğu yerde katilleri için ceza isteğimizi, katledilen gencecik canlarımız
için adalet talebimizi bir kez daha
bir kez daha bir kez daha ve her se-

ferinde daha gür bir sesle haykırıyor,
karanfillerimizi bırakıyoruz. Pablo
Neruda’dan “Bir Ceza İstiyoruz” ve
Bertolt Brecht’ten “Halkın Ekmeğidir
Adalet” şiirlerini okuyoruz aralarda,
duygularımıza tercüman oluyor o şiirler, taleplerimizi biraz da estetize
edilmiş halde ifade ediyor. Öfkemiz
bileyleniyor gitgide… Sorumluluk
ve hesap sorma bilincimiz, adalet
mücadelesinden asla vazgeçmeme
irademiz güçleniyor. Tanıdıkça, bildikçe yaşadıkları acıları ve nasıl karşı
koydukları nasıl direndiklerini gördükçe, onlardan öğrendikçe sıkılaşıyor
bağlarımız halkımız ile… Hiçbir şey
için olmasa onlar için yapılır “halkın
avukatlığı” evet! Hem de nasıl yapılır… İşte gücümüzü bundan, halkımızdan alıyoruz, halkımıza reva görülen acıya ve zulme gözlerimizi kapatamayız işte. Erken kaybettiğimiz
halk çocuklarımızdan ve ailelerinin
evlerinde onların yüzlerine karşı verdiğimiz sözden dönemeyiz. “Dönen
dönsün ben dönmezem yolumdan”
diyen Pir Sultan Abdal kadar güçlü
hissediyoruz, aynı yolda omuz omuza
yürüdükçe hesap sorma sözü verdiğimiz analarımızla…
Armutlu’ dan sonra istikametimiz
Kadıköy İskelesi. İlk gözümüze çarpan, biz gelmeden her bir yana konuşlanmış yüzlerce polis, tam teşekkül
hazır ve nazır olmalarına rağmen pek
hayli şaşkın ve de gergin ne yapacağını
bilemez haldeler… Bizi görünce hemen yanımıza gelip heyecanla soruyorlar “Nasıl yardımcı olabiliriz size?”
Cevabımız hazır “Olabildiğince uzağımızda durarak yardımcı olabilirsiniz,
başka bir şeye gerek yok”. Hiçbir
şey söyleyemeden gidiyorlar. Daha
sonra birkaç kez pürüz çıkartmaya
yeltenseler de irademiz karşısında
başarılı olamıyorlar. İskelede bildiri
dağıtımı sırasında çok olumlu geri
bildirimler aldık. “Bize de verin biz
de dağıtalım çevremizdekilere, posta
kutularına atalım.” diyenler, “Kendinize dikkat edin, sizler bizim için
çok değerlisiniz” “sizi seviyoruz yolunuz açık olsun Allah’a emanet olun”
diyenler,”Biz de Adalet İstiyoruz ama
nasıl elde edeceğiz bunu” diye soran,
buna kafa yoranlar, aracını trafikte
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durdurup bildirimizi isteyenler, vapura
yetişmeye çalışırken koşa koşa gelip
bildirimizi almaya çalışanlar, pencerelerinden zafer işareti yapanlar…
biri çok ama çok güzeldi. Biz de
coşkulu idik elbette, düşmanın etrafımızda taciz etmeye çalışan bakışları,
her hareketimizi kameraya kaydetmeleri, fotoğraf çekmeleri en ufak
bir olumsuz etki yapmadı üzerimizde,
tam aksine, eğer onlar yaptıklarımızdan rahatsız oluyorsa doğru yoldayızdır düşüncesi ve rahatlığıyla hareket
edip, sohbet ettik halkımızla. Bu sıralarda 1,5 yaşındaki İdil’imizin,
umudumuzun, neşemizin bizimle bildiri dağıtması ve kendiliğinden “Adalet Adalet!” sloganı atmaya başlaması
ise duygulandırdı bizi. Kadıköy Boğa
Heykeli önünde basın açıklaması ve
bildiri dağıtımı yaptık orada da genel
olarak güzel etki uyandırdığımızı hissettik, açıklamamızı canı gönülden
alkışlayan ve destek mesajları gönderen insanlarımızla konuştuk ve kaynaştık kolaylıkla. Ve buradaki görevimizi de tamamladıktan sonra istikametimiz Kadıköy sahilinden Kartal’a yürümeye başladık yine sahil
boyunca... Yaşadığımız şeylerden biri
de, bir kısım arkadaşlarımızın sahilde
dinlenmek için kısa bir mola verdiğini
gören sivil polislerin ağızları kulaklarında gelip “yürüyüşü bıraktınız
mı?” sorusuna arkadaşlarımızın gülerek “hayır yalnızca mola verdik”
diye cevap vermesi üzerine polislerin
yaşadığı hayal kırıklığıdır. Yürümeye
devam eden arkadaşlarımızın sürekli
bir biçimde polis tacizi, araç ile yakın
takip ve bolca video ve fotoğraflarının
çekilmesine rağmen hiç aldırış etmeksizin coşkuyla ve dur durak bil-

meden yürümesi, moral üstünlüğünün bizde olduğunun, coşkumuzun ve cüretimizin de tam olduğunun
göstergesidir. Kartal Meydanı’nda da bir basın açıklaması yaptıktan sonra Gebze’ye doğru yolculuğa çıkıyoruz. Gebze’de bir avukat arkadaşımız ve eşinin
bizi dinlendirebilmek adına
nazik daveti sonrası Gebze’ye ulaşıyoruz, geceyi burada geçireceğiz. Sabah erkenden İzmit’e doğru yol alacağız…
Halkın Hukuk Bürosu geleneğinin
bizlere öğrettiği şeylerden biri de;
Umutla, inançla, coşkuyla yapılan
hiçbir şey suya yazılmış olmayacaktır.
Devrimci avukatlık ruh ve coşku işidir. Ruh ve coşkunun özü halk ve
vatan sevgisidir. Devrimcilik, devrimci avukatlık gönüllü yapılacak
işlerdir. Büyük sabır ve emek gerektirir. Halk sevgisi olmadan, halka
adanmadan gereken heyecan ve coşkuyu üretemeyeceğimiz gibi yaşatamayız da.
Sen yürürsün rüzgâr yürür
Sabahlar sığmaz olur gözlerine
Her adımda çözülür bir karanlık
Şafaklar çiçek sunar ellerine
Gün tutuşur
Dağlar aydınlanır
Yeniden aydınlanır
Yeniden canlanan bu yaşam
Türküler dizer saçının tellerine
Sen yürürsün rüzgar yürür
Alıp savurur beni saçların
En kalabalık alanlara götürür
Bir cellat çıkar apansız
Bir fidan yeşermeden çürür
Ve kana bulanır ırmaklar
Baştan başa geçer kentleri
Kan temizlenir cellat ölür
Sen yürürsün rüzgar yürür
Mahpuslar soluğunla umutlanır
Toprak çatlar
Gökyüzü bıçak bıçak şimşeklenir
Görkemli bir yürüyüş başlar içimde
Ve bir tan vakti
Kırılır bütün güzellik yasaları
Ağaçlar aşk açar bahçelerimde
Sen yürürsün rüzgar yürür
Dallar eğilir

(.........)
Sen yürürsün rüzgar yürür
Bir sevinç boylanır dünyada
Çocuklar korkusuz büyür
Kan boğulur susar
Dokunup geçtiğin her kuraklık
Yemyeşil bir vadiye dönüşür

Adalet Yürüyüşümüzün
Üçüncü Günü…
Adalet Yürüyüşümüzün her gününü bir adaletsizliğin teşhirine adayacağımızı açıklamıştık. Bugünkü
yürüyüşümüzü, 27 Mayıs’ta Şırnak’ta
gözaltına alınan ve kendisinden bir
daha haber alınamayan, yeri bulunamayan, ilgili mercilerce gözaltına
alındığı kabul edilmeyen Hurşit Külter
nezdinde gözaltında kaybedilen insanlarımıza adıyoruz.
Hala aydınlatılmamış pek çok
gözaltında kayıp insanımız var ve
bu insanların akıbetleri bilinmiyor
gibi görünse de Devletin Kolluk güçlerince katledildikleri ve bilinmeyen
yerlere gömüldükleri zaman içinde
bulunan mezarlardan da anlaşılıyor.
Hala DNA testleriyle evlatlarının çuvallar içinde kemiklerini alıp evine
götüren ailelerin haberlerini okuyoruz.
Gebze’de bizi misafir eden dostlarımızdan erken saatlerde ayrılıp
Kocaeli’ye doğru yola düşüyoruz.
Derince girişinden itibaren yürüyüşümüze başlıyoruz. Pazar erken saatler olması nedeniyle yollar boş.
Tek tük karşılaştığımız insanlarımızla
kısa sohbetler yapıyoruz. Hava çok
sıcak, büyük şehir insanları olarak
uzun yürüyüşlere alışık değiliz ama
ülkemizin ve adalet sisteminin içinde
bulunduğu içler acısı hal, katledilen
evlatlarımız, kulaklarımıza yerleşen,
bizi biz, öfkemizi öfke, irademizi
çelik kılan, evlatlarını yitirmiş anaların
feryatları güç katıyor adımlarımıza.
Hele bir de destek mesajlarını iletmek
için arayanların, mail atanların güzel
sözleri, halkın bize gösterdiği güven
de üstüne eklenince yüreklerimiz kuş
olup uçmak istiyor adeta.
Kocaeli girişinde Çağdaş Hukukçular Derneği Kocaeli Şubesi’nden
arkadaşlarımız geliyor bizi karşılamaya. Çimlerin üzerine oturup sohbet
ediyoruz. Yürüyüş yolu olarak bilinen
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“Bize de verin biz de

dağıtalım
çevremizdekilere, posta
kutularına atalım.”
diyenler, “Kendinize
dikkat edin, sizler bizim
için çok değerlisiniz” “sizi
seviyoruz yolunuz açık
olsun Allah’a emanet
olun” diyenler,”Biz de
Adalet İstiyoruz ama nasıl
elde edeceğiz bunu” diye
soran, buna kafa
yoranlar, aracını trafikte
durdurup bildirimizi
isteyenler, vapura
yetişmeye çalışırken koşa
koşa gelip bildirimizi
almaya çalışanlar,
pencerelerinden zafer
işareti yapanlar…
yoldan ilerleyerek İnsan Hakları Parkı’nda açıklamamızı yapacağımızı
söylüyoruz. Yürüyüş Yolu’nun, ‘yürüyüş’lere kapalı olduğunu söylüyor
arkadaşlarımız. Gezi Parkı’nın gezmeye kapatılması geliyor aklımıza
ve bu ironi bizi hem güldürüyor hem
de öfkelendiriyor.
Yasaklı Yürüyüş Yolu’na yaklaştığımızda polisin yine bizi şaşırtmayan
“ilgi”sine mazhar oluyoruz. Kişi başına nerdeyse 4 polis düşüyor, 5 kamera ile çekim yapıyorlar, arada kamerayı yeterli bulmamış olacaklar
ki, cep telefonlarıyla çekim yapan,
fotoğraf çekenler de var. Ne kadar

kıymetli bir iş yaptığımızı bir kez
daha anlıyoruz ve daha heyecanla
başlıyoruz bildirilerimizi dağıtmaya,
halkla sohbet edip meramımızı anlatmaya. Burada müvekkillerimiz de
katılıyor bize. Halkın verdiği pek
çok güzel tepkiden birkaçını anlatmakta fayda var; yaşlıca bir teyzemiz
geliyor ve bize sevgisini gösteriyor
ama asıl bizim yanımızdan ayrılıp
banka oturduğunda bildiri almayan
veya aldığı bildiriyi okumadan atanlara gösterdiği tepkiler sevindiriyor
bizi. “Alsanıza bildiri, neden almıyorsunuz, bunca haksızlığı görmüyor
musunuz, okusana evladım, oku da
belki bilmediğin bir şey öğrenirsin”
veya taleplerimize burun kıvıranlara
“sen neye ağız eğiyorsun, sen kendine
ağız eğdiğinin farkında değilsin”
diye tatlı tatlı haşlıyor teyzemiz geçenleri. “Sakın vazgeçmeyin, inanıyorum, başaracaksınız” diyen bir
başkası bizden bildiri istiyor çokça,
civar apartmanların posta kutularına
dağıtacağını söylüyor. Bu sahiplenme
bize bir kez daha “olur, ne olursa
bu halktan olur” dedirtiyor.
Bildiri dağıtımından sonra İnsan
Hakları Parkı’nda açıklamamızı yapıyoruz. Bu arada yerel basından da
bizi takip etmeye gelenler oluyor.
Kısıtlı imkanları ve sansür canavarıyla
savaşan tüm basın emekçilerini direnişimizin sıcaklığıyla selamlıyoruz.
Açıklamamızın bitmesine rağmen
halkın ilgisinin devam ettiğini görünce
tekrar bildiri dağıtmaya ve yüksek
sesle taleplerimizi anlatmaya başlıyoruz. Meslektaşlarımız, dostlarımız
bizi ağırlamak istiyorlar. Beraber
vakit geçirip sohbet ediyoruz. Kocaeli’nin sorunlarından ve
gündemden bahsediyoruz.
Kendi aramızda yaptığımız gün değerlendirmesi ve
sohbetlerimizde, Nazım Hikmet’in Don Kişot şiirini, La
Fontein’den masallar eserinden kurt ve köpek hikayesini
okuyoruz. Köpeğin tasmalı
özgürlük önerisine göz ucuyla bile bakmayan kurda şapka
çıkarıyoruz. Şeyh Bedreddin’in şairler ve bahçevanlar
kıyaslamasında nereye ait

olduğumuz üzerine konuşuyoruz..
Vardığımız sonuç şu; Duygular aklın
hizmetinde nereye yöneldiğini bilmelidir.. Bu anlamda duygular eğitilebilir. Bilimsel, maddi temellere
dayanmayan duyguların insanları hedefleri dışında her yere götürebileceğini, tüketebileceğini örnekleriyle
biliyoruz.. Bilgiyi doğru yerde kullanıp, sabırla, emek emek işleyerek
“doğru”yu yaratmalıyız. Don Kişot
şiirindeki ‘yürekte çarpan akıl’ tam
da bunu anlatıyor… Çağımızın Don
Kişotları devrimcilerdir. Tek bir farkla; yel değirmenleriyle değil faşizmle
dövüşüyoruz.
Müvekkillerimizden Hasan Selim
Gönen’in mezarını ziyaret edecek
fırsatımız olduğunu görünce hemen
mezarlığın yolunu tutuyoruz. Mezarı
başında Hasan Selim’den bahsediyoruz, anılarını anlatıyor arkadaşlarımız. Mezarını temizleyip, çiçek bırakıyor ve en yakın zamanda tekrar
ziyaret etmek isteğiyle ayrılıyoruz
müvekkilimizin mezarı başından.
Ertesi gün Yalova’ya yola çıkmak
üzere, meslektaşlarımız ve müvekkillerimizin evlerine dağılıyoruz. Bu
akşam erken uyumaya, ayakları su
toplayan arkadaşlarımızı biraz dinlendirmeye karar veriyoruz. Bizi evlerinde ağırlayan müvekkillerimiz,
Kocaeli ÇHD’li arkadaşlarımız öyle
içtenlikle ağırlıyor ki bizi, bir kez
bir kez bir kez daha kıymetini anlıyoruz yoldaşlığın, devrimci avukatlığın…
Ölümsüz gençliğin şövalyesi,
ellisinde uyup yüreğinde çarpan
aklına
bir temmuz sabahı fethine çıktı
güzelin, doğrunun ve haklının:
Önünde mağrur, aptal devleriyle
dünya,
altında mahzun ve kahraman Rosinant’ı.
Bilirim, hele bir düşmeye gör
hasretin halisine,
hele bir de tam okka dört yüz
dirhemse yürek,
yolu yok, Don Kişot’um benim,
yolu yok,
yel değirmenleriyle dövüşülecek.
(......)
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Ankara’ya Yürüyen Halkın Avukatlarıyla Röportaj:

Biz de Bu Tarihten Öğreniyoruz.
Direnme Hakkının, Bütün Temel Hakların Kaynağı ve
Koruyucusu Olduğu Bilincini Taşıyoruz
Yürüyüş:

Adalet yürüyüşü ne
zaman başladı? Bu yürüyüşle neyi
hedefliyorsunuz? Kaç gün sürecek?
Gittiğiniz illerde neler yapıyorsunuz?
Neyle karşılaştınız? Somut olarak anlatabilir misiniz? Halkın tavrı nasıl,
nasıl sorunlar yaşadınız?

Halkın Avukatları:
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Adalet
yürüyüşüne 10 Haziran saat 15.00’da
Bakırköy Adliyesi’nden başladık. 16
Haziran’da Adalet Bakanlığı önünde
sona erecek. Neden Bakırköy Adliyesi
derseniz, bildiğiniz gibi Günay Özarslan
24.07.2015 günü sabaha karşı Bağcılar’da kaldığı evde 8 kurşunla polis tarafından katledildi. Polis, sözde baskınlar düzenliyordu AKP beslemesi
IŞİD’ e karşı, 5000 polisle asayiş operasyonu yapıyordu. Fakat bir devrimciyi,
Günay’ı katlettiler. Ev sahiplerini bir
odaya kilitleyerek Günay’ı kaldığı evin
salonunun orta yerinde katlettiler.
Biz de bu adaletsizliğin teşhiri için
“Adalet Yürüyüşümüze” Bakırköy Adliyesi’nden başladık. Günay’ ın katledildiği Bağcılar’a doğru başladı yürüyüşümüz. Bağcılar’a geldiğimizde önümüzü Bağcılar İlçe Emniyetine bağlı
polisler kesti. Sorumlu amir bir külhanbeyi edasında “durun, çıkarın kimliklerinizi, böyle yürüyemezsiniz” diyerek hepimize GBT yapmak istedi.
Bu üslup ve tavırlarıyla sonuç alamayacağını anlaması biraz zaman aldı
fakat tartışmalardan sonra avukatlara
GBT işlemi yapmayacaklarını, sadece
kimlik göstererek geçebileceğimizi, fakat bizim çağrımızla yürüyüşümüze
destek verenleri yanımızda yürütmeyeceklerini söylediler. Yanımızda olanları bırakmayacağımızı, onları yürütmeyeceklerse bizim de yürümeyeceğimizi, bir suç işleniyorsa bunu hep
beraber işlediğimizi söyledik. Daha
sonra avukat olmayan destekçilerimizin
kimlik kontrollerini yapıp bırakacaklarını söylediler, kimlik kontrolünden
sonra ilk polis barikatından onları

geçirip biz de arkalarından kimliklerimizi göstererek geçtik. Sanki Bakırköy
Adliyesi önünden polis takibiyle Bağcılar’a adım adım gelen biz değildik,
oraya gökten inmişiz gibi kimsiniz diye
kimlik sordular. Bu başlı başına halka
ve bize gözdağıydı ancak sadece mücadele ettiğimiz sistemin akıldışılığı
ve yarattığı öfke kaldı aklımızda. Kararlı
bir şekilde tüm bu dayatmaları kabul
etmeyeceğimizi gösterdik, Günay’ ın
katledildiği ev önünde basın açıklamamızı yaptık. Bu sırada Günay’ ın
annesini taşıyan araç dikkatlerini çekmiş
olacak ki, Terörle Mücadele Şubesi ve
Özel hareket polisleri trafik polisliğine
soyundular. Aracı çevirip evraklarını
kontrol ettiler ve evrak eksikliği nedeniyle aracı bağladılar. Burada bir kez
daha polisin hiçbir şey yapamazsam
zarar vereyim kinini gördük, ki bunları
daha önce de çokça yaşadık.
Oradan Okmeydanı’ na Berkin’in
vurulduğu yere geçtik, karanfillerimizi
bıraktık ve yaptığımız basın açıklamasıyla bir kez daha Berkin’in katilleri
için ceza istedik. Açıklamanın ardından
Berkin’in ailesini ziyaret ettik. Berkin’in
anne ve babası ziyaret sonunda bizleri
mahalle çıkışına kadar uğurladı.
Daha sonra Armutlu’ ya Hasan Ferit’in, Dilek’in ve Yılmaz’ın mahallesine
geçtik. Geceyi orada geçirdik ve ertesi
gün sabah her üçünün de evlerine kadar
sloganlarımızla yürüdük. Ailelerle birlikte basın açıklaması yapıp Kadıköy’
e geçtik. Oradan Kartal’ a ve Kartaldan
da Gebze’ ye geçtik.
Bu arada yürüyüşümüzün başından
itibaren Günay’ ın annesi Makbule an-

“BİR CEZA İSTİYORUZ

nemiz de bizimle birlikteydi ve birlikte
Ankara’ ya yürüdük. Makbule ana da
kızının katilleri için ceza istiyor. Biz
onu dinlendirmeye çalıştıkça, sık sık
“niye benim kanım sizinkinden daha
mı kırmızı, size bir şey olacaksa bana
da olsun” diyor. Makbule annemiz yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen bizimle Adalet Yürüyüşüne devam etti
sonuna kadar.
Yürüyüşümüzün 3. gününde Gebze’den Kocaeli’ne yürüdük. Kocaeli
girişinde ÇHD’li arkadaşlarımız bizi
karşıladılar bizimle basın açıklaması
yapacağımız yere kadar yürüdüler, açıklamamıza katıldılar ve bizleri konuk
ettiler. Bir kez daha ÇHD’nin haklar
ve özgürlükler mücadelesindeki yerinin
ve öneminin ne kadar büyük olduğunu
gördük. ÇHD’li arkadaşlarımızla farklı
yerlerde yaşasak, bazı konularda farklı
düşünsek de aslında bir bütünün parçasıyız. Buradaki dostluk ve dayanışma
bize bir kez daha güç kattı. Yürüyen
belki 10-12 kişiyiz ama arkamızda binlerce, milyonlarca yürek olduğunu hissettik.
Gittiğimiz tüm şehirlerde bizimle
gurur duyduklarını, iyi dileklerini söyleyenler olduğu gibi biz halimizden
memnunuz, her şey çok güzel diyenler
de oldu. Genelde etrafımızda çok polis
olduğu için halk bildirilerimizi almaktan
çekiniyordu. Ama bunun yanında bana
da ver okuyum diyenler de az değil.
Geçtiğimiz yerlerde polisin dayattığı
keyfi aramalar ve GBT kontrolleri dışında ciddi bir sorun yaşamadık. .
Yalova merkezinde bildirilerimizi
dağıtıp halkla kısaca sohbet ettik. Et-

rafımızdaki abartılı sivil polisleri görünce halk biraz tedirgin olsa da bizim
rahatlığımız ve meşruluğumuz onlara
güven verdi. Öğlen Yalova Adliyesi
önünde basın açıklamamızı yapıp tamamladık ve pankartımızı toplayıp ayrılacağımız sırada polis gelip kimlik
tespiti yapacağını söyledi. Her gün
yeni yeni icatlar çıkardılar yani anlayacağınız. Kabul etmedik tabii, kimlik
gösteririz siz nasıl gösteriyorsanız biz
de öyle gösteririz dedik. Yalova Barosu’nu ziyaret ettik, Baro Başkanı Av.
Hakan Gergeroğlu büyük bir nezaketle
karşıladı bizi, desteklerini sundu, kampanyamız kapsamında hazırladığımız
dosyamızı verdik kendisine.
Gemlik’te bizi müvekkillerimiz karşıladı. Ancak zaman kısa olduğu için
burada açıklama yapmadık. Meydanda
bildiri dağıtarak, halkla sohbet ederek
Gemlik programımızı tamamladık.
Bursa’ya doğru yola çıktık. Yolda şarkılar, şiirler, marşlar okuduk ve yorgunluk coşkumuzdan bir şey eksiltemedi.
Bursa Akademik Odalar Birliği’ne
(BAOB) gittik. Bursa Barosu Başkanı
Ekrem Bey, ertesi gün şehir dışında
olacağından bizi bir gün önce misafir
etti. Pek çok demokratik kitle örgütünün bileşkesini oluşturduğu BAOB’nin
aylık toplantısı olduğu için DKÖ temsilcileri ve baro başkanı ile birlikte
görüşme fırsatı bulduk. Ertesi gün
basın açıklamamıza geleceklerini söylediler, kampanyamızı ve amaçlarımızı
anlatan dosyamızı sunup vedalaştık.
Gece o kentteki avukat arkadaşlarımızla
zaman geçirip onların evlerinde konakladık.
5. günümüzde hava yağmurluydu,
Bursa girişinden başladık yürüyüşümüze, insanlar bize bakıyorlardı, yağmurda çamurda ne yapıyor bu insanlar
diye. Ama biz bildirilerimizi verip anlattık yine. Bursa’da beklediğimizden
de büyük bir ilgiyle karşılaştık. Adliyede
ÇHD’li dostlarımız, BAOB sözcüsü
ve desteğe gelen müvekkillerimizle
buluşup geniş katılımlı bir basın açıklaması yaptık. Açıklamadan sonra daha
fazla bildiri dağıtmaya karar verdik
ve şehrin işlek meydanlarına doğru
yürüdük, bildirilerimizi dağıttık. Bursa

için hedeflediğimizin üstünde bildiriyi
elden ulaştırdık halkımıza.
Akşam ÇHD’li dostlarımızın bizim
için tertip ettiği yemeğe katıldık. Sahiplenmelerini, sevgilerini, saygılarını
hissetmek çok değerliydi...
6. gün sabah çok erken saatte Eskişehir’ e doğru yola çıktık. Programımız şehrin girişinden adliyeye kadar
yürümekti, ancak şehrin girişinde yine
polisin hukuksuz GBT dayatmasıyla
karşılaştık. Genel asayiş uygulaması
yalanı ardında bize GBT uygulaması
dayatıldı. Yaklaşık 1,5 saat hürriyetimiz
kısıtlandı ve tartıştıktan sonra haklılığımız karşısında daha fazla direnemeyip
“şehre girişimize izin” vermek zorunda
kaldılar. Aslında izin almadığımızı ve
onların bize bir şey vermediklerini,
bizim meşruluğumuzla yolumuza devam ettiğimizi onlar da çok iyi biliyorlar
ama, kuyruğu dik tutuyorlar.
Şehrin girişinde başladık yürüyüşümüze, Ali İsmail Korkmaz heykelinin
bulunduğu alışveriş merkezinin önünden geçerken avuçlarına su doldurduk
Ali İsmail’in, adalet talebimizi haykırdık. Adliyeye doğru yürüyüşümüze
devam ettik ve adliye önünde açıklamamızı yaptık. Bugünkü yürüyüşümüzü
15-16 haziran büyük işçi direnişinin
yıldönümü vesilesiyle Soma’da, Ermenek’te ve her gün iş cinayetlerinde
onlarca katledilen işçilerle, Oya Baydak
şahsında direnen tüm işçilere adadık.
Ali İsmail’in linçe uğradığı sokağa
giderek karanfillerimizi bıraktık, öfkemizi, adalet talebimizi, Ali İsmail’in
katillerinin nasıl aklandığını anlattık.
Açıklamamız bittikten sonra bizi görmeye gelen avukat arkadaşlarımızla
sohbet ettik. Eskişehir Barosu bizimle
görüşmek konusunda biraz daha çekingen davrandı. Yönetim kurulundan
bir avukat arkadaşımız ile avukat
hakları merkezinden bir avukat kahvaltı
yaptığımız yerde bizi ziyaret etti. Fakat
baronun sadece toplantı zamanlarında
açık olduğunu söyleyerek ziyaret isteğimizi kibarca geri çevirdiler. Gittiğimiz bütün illerde yaptığımız baro
ziyaretini Eskişehir’de yapamadık.
Müvekkilimiz Çiğdem Yakşi Eskişehir topraklarında dinleniyor, kabrini
ziyarete gittik çiçeklerimizle. Yine Es-

kişehirdeki müvekkillerimizin derneklerini ziyaret ettik. Daha sonra Ankara’ya doğru yola çıktık. Ankara girişinde
de polis sadece bizim bulunduğumuz
aracı durdurdu ve GBT kontrolü yapmayı dayattı. Kabul etmeyince burada
da yarım saati aşkın bir süre isteğimiz
dışında tutulduk. Yarın Ankara’da, Batıkent’ten Kızılay’a yürüyeceğiz. Kentin
bütün işlek caddelerinde bildirilerimizi
dağıttıktan sonra Adalet Bakanlığı
önünde açıklamamızı yapıp yürüyüşümüzü sonlandıracağız.

YÜRÜYÜŞ: Bu yürüyüşle neyi
hedefliyorsunuz?

Halkın Avukatları: Esasında
bir çok amaçla hareket ediyoruz. Bir
yandan adaletsizlikleri teşhir ediyoruz,
bir yandan siyasi iktidara katilleri unutmayacağımızı ve bu katilleri mutlaka
yargılamak zorunda olduğunu hatırlatıyoruz. Diğer yandan yüzbinlerce insana bire bir ulaşma şansını buluyoruz.
Halkımızdan öğreniyoruz. Öte yandan
halka umut vermek, herkes susmuyor,
bu ülkede adaletsizliği kabul etmeyenler
de var düşüncesini pekiştirmek çaresiz
olmadığımızı göstermek istiyoruz.
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YÜRÜYÜŞ: Daha önce açlık
grevi yaptınız Berkin’in vurulduğu
sokakta. Günay Özarslan’ın katledildiği evin önünde katliam sonrası tespit
için eve alınmadığınız için oturma
eylemi yaptınız. Hasan Ferit’in katillerinin yargılandığı mahkeme salonundan direnerek atıldınız. Şimdi
adalet için yürüyüş.
Yani adaletsizliğe karşı birçok yolu
denediniz, meşru mücedale yöntemleriyle birlikte bir mücadele veriyorsunuz. HHB’nin bu mücadelesini tarihindeki, bugünkü pratiğindeki örnekleriyle anlatır mısınız?
Halkın Avukatları:

Günay
Özarslan sözde IŞİD’e yönelik yapılan
operasyonda, misafir olarak kaldığı evde
8 kurşunla katledildi. 15 kurşun yarası
vardı Günay’ın bedeninde. Olayın basına
yansıması üzerine kızkardeşi ile birlikte
Günay’ın katledildiği evin önüne gittik
ve delillerin karartılmasını engellemek
için olay yeri inceleme çalışmalarına
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katılmak istediğimizi beyan ettik. Fakat
polis basına, aileye, bizlere kapalı bir
alanda kendilerince delil topladı. Açıkçası
bu ortamda tüm delilleri işbirliği içerisinde kararttılar. Buna rağmen tüm işlemler bittikten sonra olay yerinde keşif
yaparak topladığımız deliller yapılanın
bir katliam olduğunu tüm halka gösterdi.
Polis her zamanki gibi mahalleyi abluka
altına almış, tüm giriş-çıkışları kapatmıştı. Değil Günay’ı katlettikleri eve,
evin bulunduğu sokağa dahi alınmadık.
Bunun üzerine savcı ile görüşmek istedik, biz polis barikatı önünde oturma
eylemine başlarken diğer arkadaşlarımız
hızla Bakırköy Adliyesi’ne giderek nöbetçi savcı ile görüşmek istedi. Ancak
bu talebimiz de kabul görmedi. Yalanla,
hileyle cenazeyi ordan kaçırarak Adli
Tıp Kurumu’na götürdüler. Bir kısmımız
oturma eylemine devam ederken, diğer
kısmımız aile ile birlikte Adli Tıp Kurumu’na geçtik. Ancak adli merciler
bunu görmediler, görmek istemediler.
Açık katliama rağmen soruşturmayı
yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Günay’ın katilleri hakkında takipsizlik kararı verdi. Biz bu karara
itiraz ettik. Ancak bu itirazımız da yerinde görülmeyerek reddedildi.
Dışardan bakıldığında bir avukatın
işi midir oturma eylemi denebilir. Bu
tamamen hayata, olaylara ve mesleğimize bakışımızla ilgili bir durum.
Böyle bir durumda oturma eylemi tam
da yapılacak şeydi, çünkü çözümsüz
bir durumda yapılması gereken şey
çözüm üretmektir, mevcut duruma
teslim olmak değildir. Bir keyfilik
karşısında bir dayatma karşısında bir
biçimiyle direnmenin yollarını bulmak
zorundayız, yoksa yapılanı sineye çekmiş, kanıksamış olursunuz... Bu insanı
çürütür.
Hasan Ferit Gedik davası, toplamda
25 celse duruşması yapıldı ve her
celse peyder pey toplamda 17 kişi
tahliye edildi. Şu an sadece 5 kişi tutuklu. Bu davanın tüm duruşmaları
mahkemenin yönetememe krizine sahne oldu. Sanıklar resmen hiçbir otorite
tanımadıklarını ilan ederken, heyet bu
dosya nereden başıma musallat oldu
edası ile başından savmaya çalıştı taleplerimizi. Hıncımız, öfkemiz çok
büyük, Hasan Ferit gencecik, pırıl

pırıl bir genç, emekçi, fedakar, çalışkan.
Halk için gençlik için gecesini gündüzüne katarak yozlaşmayla mücadele
eden bir delikanlı. Mahallesine devlet
destekli uyuşturucu çeteleri musallat
olmuş durumda. Devlet destekli sözümüzün ispatı dava dosyasındaki tapelerde mevcut. Polis aylardır Hasan
Ferit’in katillerini, çeteyi dinlemiş, işledikleri tüm suçlara vakıflar. Ama
buna rağmen hiçbir şey yapmıyorlar.
Yapılması gereken ne varsa elimizden
geldiğince onu yapıyoruz. Kavga edilmesi gerekiyorsa kavga ediyoruz, yasa
maddesi konuşmak gerekiyorsa yasa
maddesi konuşuyoruz. Katiller her celse
aileyi ve biz avukatları ölümle tehdit
ediyor, kendi suçlarını örtmek için
iftiralar atıyorlar. Davanın ilk celsesi,
heyet bizi salona almadan duruşma
yaptı, tepki gösterdik, slogan attık, alkışla
protesto ettik, salonun kapı duvarlarını
dövdük. Evet, ilk anda polisin saldırı
ve işkencesine maruz kaldık, ama ikinci
celse o salondaki yerimizi aldık. Burjuva
hukuku kendi kurallarını bile tanımaz
halde, yasalarda yazılı haklarınızı kullanmak için bile direnmek hak kazanmak
zorundasınız. Bir başka celsede katiller
Hasan Ferit’in annesi Nuray ablamızı
ölümle tehdit etti, bu kabul edilebilir
bir şey değil, heyet görmezden, duymazdan gelince karşılıklı atışmalar büyüdü ve jandarma katilleri kaçırdı,
heyette bizi dışarı çıkarttı. Eğer o katiller
o salondan çıkarılmamış olsa biz de salonu terk etmez, yüzlerine tükürürdük.
1000 günü geçti Berkin vurulalı,
16 Haziran’da 3.yılı dolacak vuruluşunun, ancak bugüne kadar bizim müdahalelerimiz dışında dosyada ilerleme
kaydedilmedi. Hala katilinin kim olduğu belli değil. Belli değil aslında
doğru bir ifade değil, katili gizleniyor,
gizlenerek korunuyor. Halkın Berkin’i
bu denli sahiplenişi egemenleri öyle
kızdırdı ki özel bir husumet besliyorlar
Berkin’e. Berkin için adalet talep eden
milyonlar katıldı cenazesine. Yüzlerce
insan il il meydanlara çıkıp eylemler
yaptı, ekmekler bıraktı. Yüzlerce insan
gözaltına alındı, işkence gördü, yargılandı. Ancak Berkin’in katilleri hala
korunuyor. Avukatlar olarak dilekçeler
verdik, açıklamalar düzenledik bizler
de. Dilekçelerimizin bir kısmını işleme

koymak zorunda kaldılar, bir kısmını
red dahi etmeden dosya içinde cevapsız
bıraktılar. Açıklamalarımıza saldırdılar,
sesimizi kesmek, Berkin’i unutturmak
istediler. Direniş geleneğimizi halkımızdan, tarihten alıyoruz. Şeyh Bedreddin’den bugüne ezilen sınıf gasp
edilen haklarını geri almak için pek
çok yol bulmuş. Bunlardan sadece
biri açlık grevi. Adalete açlığımızı
temsil ediyor açlık grevi.
Dilek’in duruşmasının halka kapatılmasını protesto ettiğimiz, işkenceleri kaydettiğimiz için duruşma salonundan yerlerde sürüklenerek işkence
ile gözaltına alındık vb...
Halkın Hukuk Bürosu 27 yıllık
devrimci pratiğe sahip bir büro. Bizler
de tarihimize sahip çıkıyor ve ona
layık olmaya çalışıyoruz. Bizler Fuat
Erdoğanlar’ın devamıyız, önümüzde
Behiç Aşçı gibi bir pratik hazine duruyor.
Behiç Aşçı müvekkillerinin, ölüm
oruçlarında teker teker ölüme yürümesine sessiz kalmadı. Tüm hukuk
yollarını denedi, demokratik kitle örgütlerini harekete geçirmeye çalıştı,
görüşmeler yaptı ama tüm bunlar sonuçsuz kaldı. “Elimden geleni yaptım”
diye bir köşeye oturmadı. Devrimciler
elimden geleni yaptım diyerek köşesine
çekilecek insanlar değildirler. Yapabileceği son şeyi yaptı Behiç Abi ve o
da müvekkilleri gibi ölüme yatırdı bedenini. Tam 293 gün boyunca direndi.
Adalete açlığı ekmeğe, suya açlığından
büyüktü. Ve kazandı, müvekkilleriyle
birlikte kazandılar. Tarihe bir kez daha
şerh düştüler “Direnenler Kazanır”
diye...
Biz de bu tarihten öğreniyoruz.
Direnme hakkının bütün temel hakların
kaynağı ve koruyucusu olduğu bilincini
taşıyoruz. Bu nedenle aslında avukatın
yapmasına şaşırdıkları eylem ve tavrımız tam da direnme hakkı ve meşruluk bilinci üzerine şekilleniyor diyebiliriz.
Derginize teşekkür ediyoruz, okuyucularınızı selamlıyoruz ve derginiz
üzerindeki baskı ve yoketme politikalarını protesto ettiğimizi ifade etmek
istiyoruz.
iyi çalışmalar...

“BİR CEZA İSTİYORUZ

Faşizme Boyun Eğmedik Konserlerimizi Yapıyoruz
İstanbul’un dört bir yanında konserlerimizi yapıyoruz, bütün halkımızı
konserlerimize çağırıyoruz. Konserlerimizin çalışmalarına katılmaya çağırıyoruz. İlk konserimiz 25 haziran’da
Gazi Mahallesi’nde olacak. Devamında
26 Haziran Sarıgazi, 2 Temmuz Okmeydanı, 3 Temmuz Küçükarmutlu,
9 Temmuz’da ise İkitelli’de konserlerimiz olacak. Halkımızın layık olduğu
en güzel sahnelerle, dev ekranlarla
konserlerimizi yapıyoruz.
Bizi bilmeyenlerin hayret ettiği,
hayranlıkla izlediği bir gücümüz var.
Bu kadar büyük organizasyonları nasıl
yaptığımızı merak ediyorlar, bu kadar
engellemeye rağmen, bu kadar büyük
bütçeli işleri nasıl yapıyoruz? Düzen
sanatçıları sponsor bulmadan, bilet
satmadan en küçük konserleri bile
yapamazken, biz bu kadar büyük işler
nasıl yapıyoruz? Halkımızla birlikte
yapıyoruz, bu kadar basit. Halkın çocuklarıdır Grup Yorum elemanları.
Bir çok işimizi de halkçı yöntemlerle
yapıyoruz, bariyer bulamazsak, pazar
tahtalarımız var. Büyük dev reklam
tabelalarımız yok, ama halkın matbaası
duvarlarımız var, duvarları konser
çağrılarıyla donatıyoruz. Ve en büyük
gücümüz tabii ki, halk komiteleri.
Binlerce halk komitesiyle kapı kapı
bildirilerimizi dağıtıyoruz. 25 Haziran’dan itibaren başlayacak konserlerimiz için de, halkımızı çağırıyoruz.
Çoluk çocuk her birimiz bir komite
kuralım ve onbinlerle dolduralım konser alanlarını.
Düzenin yasalarına boyun eğip,
düzenin çizdiği sınırlar çerçevesinde
konser yapmıyoruz. Valiler keyiflerince
yasaklıyorlar her şeyi. En küçük bir
demokratik eylemi yasaklıyor. Ve hiçbir yerde bu yasaklara karşı bir direniş
yoktur, bunları protesto yoktur. Oysa
en doğal, meşru işlerini yapmak istiyorlar. Ama çeşitli gerekçelerle yasaklıyor AKP’nin valileri. Düzenin
bu yasaklarını tanımayan bir biz varız.
Bu yasakları kabul etmediğimiz için
meydanlara çıkıyoruz, bu yasakları
kabul etmediğimiz için halkımız sahipleniyor, bir konseri yasakladıklarında bin konser yapıyoruz. Bir ağacın
kökleri gibidir Grup Yorum, halkın

bağrına kök salmıştır. Halkın
bulunduğu her
yerde konser
yaparız, yaptığımızı da defalarca gösterdik.
Hakkımızı korumanın tek
yolu direnmektir. Konserlerimizi yasaklayarak bizi yasadışı duruma düşürmeye çalışıyorlar, meşruluğumuzu
yok etmek istiyorlar. Buna elbette
izin vermiyoruz. Tek yolu direnmektir.
Çünkü onların yasaları sadece kendi
çıkarları için çalışır. Bizim konserlerimiz halkın en özgür olduğu meydanlardır. Faşizmin yasalarıyla susturulamaz, emekçinin alınteri vardır
şarkılarımızda. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm uğruna savaşanların
kanları karışmıştır şarkılarımıza. Anaların öfkesi vardır... Ekmek ve adalet
vardır... Hiçbir ekmek kavgası suç
değildir. Gerçek suç işleyenler halkın
ekmeğine göz koyanlar, halkın türkülerini yasaklayanlardır. Bu nedenle
yasalarını, yasaklarını tanımıyoruz.
Milyonlarca halkımız evinde, arabasında.. Hatta düğünlerinde şarkılarımızı
söylemeye devam ediyor. Biz meydanlarda yüzbinlerle yaptığımız konserleri büyüteceğiz. Bunun için direniyoruz, hakkımızı söke söke alıyoruz.
Bugün yüzbinlerler yaptığımız konserleri, yarın milyonlar, onmilyonlarla
yapacağız.
Bizim gücümüz düzenin çizdiği
yasal sınırların dışında konserler yapıyor olmamız. Biletler, resmi sponsorlar vb. ile çalışmıyor olmamız.
Gücümüz halkın gücüdür. Sahnenin
hazırlanmasından, tek tek konser davetiyelerimizin dağıtılmasına kadar
halkımız sahipleniyor. İstanbul konserlerimiz için de halkımızı görev
almaya çağırıyoruz. Binlerle, onbinlerle çalışma yapalım, konserimizi
engelleyemeyeceklerini bir kez daha
gösterelim.
17 Nisan’da yapacağımız konseri
yasakladılar, İzmir’de, Antep’te, Antalya’da Eskişehir’de... Birçok yerde

konserlerimizi yasaklıyor, AKP iktidarı yasaklarla yönetiyor ülkeyi. En
küçük bir muhalefete bile tahammül
edemiyor, çünkü korkuyor. CHP Genel
Başkanının önüne kurşun attılar, bunun protesto etmek isteyenleri yürütmedi AKP, kendi dışındaki bütün
festivalleri, konserleri engelliyor. Sadece kendisi konuşsun, bütün halk
sussun istiyorlar. Liselilerin protestolarına bile tahammül edemiyor,
çünkü Haziran Ayaklanması’nın kabusuyla yatıp kalkıyor. “Korkunun
ecele faydası yoktur” der atalarımız.
Biz türkülerimizi söylemeye devam
ediyoruz. AKP korkmaya devam etsin.
17 Nisan’da bir konser yasakladılar,
biz bin konser yaptık. Ülkemizin her
tarafından, meydanlarda, evlerde, arabalarda Yorum şarkıları söylendi.
Dünyanın bir çok yerinde Yorum şarkıları söylendi. AKP yasaklarla yönetiyor, bu yasaklara boyuneğerek
yaşayamayız, nefes alamayız. Bu yasakları aşmanın tek yolu direnmektir.
Yasaklar direnerek aşılır. Hiçbir zaman
bize altın tepside sunmayacaklar haklarımızı. Yüzlerce, binlerce yıldır direnen halkların mücadelesi sonucu
kazandığımız bütün haklar bizim. Protesto hakkı da bizim, grev hakkı da
bizim, okul boykotları da bizim ve
bütün meydanlarda şarkı söyleme
hakkı da bizim. Direnerek kazandık,
kimse bize bunları altın tepside sunmadı, direne direne kazandık. Şimdi
de konser hakkımızı direnerek savunacağız. Ülkemizin en büyük konserlerini biz yapıyoruz, iktidarın bütün
engellemelerine rağmen yaptık konserlerimizi. Yapmaya devam edeceğiz,
kazandığımız haklarımızı cüretle sahiplenmeye devam edeceğiz.
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AKP, konserimizi yasakladığı Yenikapı Meydanı’nda Fetih törenleri
yaptı. İktdarın bütün gücüyle, reklam
panolarıyla, televizyonlarda, otobüslerde. Gözümüzün değdiği her yerde
çağrılar yaptılar. Eyüp’ten özel vapurlar
kaldırdılar, bütün otobüsler onlara çalıştı. Bize yasakladıkları alanları kendileri kullanıyorlar. Kendilerine bir
ideolojik kimlik yaratmaya çalışıyorlar.
Osmanlı’nın torunları olmakla övünüp,
soy sop reklamı yapıyorlar. Ama boşuna, en başta Osmanlı halkçı değildir.
Saraylar her zaman halka düşman olmuştur, halka düşman olan padişahlar
bizim atalarımız değildir. Onların soyu
sopu bile belli değildir. Tersine her
zaman bu saltanata karşı direnmiş
Anadolu halkları. Bunları silemezsiniz
belleğimizden, bütün türkülerimizde,
halk hikayelerinde Osmanlı beylerine,
paşalarına, padişahlarına isyan vardır.
Adaletsizlikleri vardır.
Onlar bu kadar büyük maddi güçle, iktidarın aldatmalarıyla topluyorlar
kitleyi. Biz ise sadece inancımızla,
ideolojimizle yüzbinleri, milyonları
topluyoruz. Vazgeçmeyerek, direnerek, kazandığımız haklar için savaşarak, yeni şarkılar üreterek, yaratarak,
devrime yürüyoruz.
Bizim başımız dik. AKP iktidarı
bütün bir halka huzur vermiyor, rahat
vermiyor doğrudur, bizim de konserlerimizi yasaklıyor, gözaltına alıyor
tutukluyor. Ancak bizim farkımız,
en büyük farkımız, AKP’ye rahat
huzur vermeyen müzik grubu Grup
Yorum’dur.
“Bir düzen türkülerden korkmaya
başladı mı, o düzeni kimse ayakta
tutamaz” demiş ustamız Ruhi Su.
Biz türkülerimizi söylemeye devam
ediyoruz. Öyle büyük bir tarihimiz
var ki, yolumuz asla karanlıkta kalmıyor. “Ferman padişahın dağlar
bizimdir” demiş Dadaloğlu. Zalim
ne kadar baskıcı olursa olsun, halkımız çaresiz kalmamış, meskenimiz
olmuş dağlar... Biz çaresiz değiliz,
bütün meydanlar, halkımız neredeyse
türkülerimiz orada söylenmeye devam
edecek, AKP korkmaya devam etsin.
Konserlerimiz teslimiyete karşı
direnişin meydanlarıdır, bu nedenle
sonuna kadar savunacağız, sahiple-

neceğiz kazanımlarımızı. Yozlaşmaya
karşı halkı örgütlenmeye, birlik ve
mücadeleye çağırdığımız meydanlardır konser alanlarımız. Milyonlarla
birlikte tek yürek olduğumuz alanlardır. Bağımsızlık kavgasını, adalet
kavgasını terk edip düzenle uzlaşanlara karşı bir barikattır konserlerimiz.
Çürüyen, yozlaşanlara karşı devrimci
değerleri sahiplendiğimiz, milyonlarla
birlikte, sol yumruk havada Gündoğdu Marşını okuduğumuz, faşizme
meydan okuduğumuz alanlardır.
25 Haziran’da Gazi Mahallesi’nde
başlayacağımız konserlerimiz devrimci düşüncelerimizi, yaşam biçimimizi, davranışlarımızı halkımıza
taşıdığımız meydanlar olacaktır. Konserlere Gazi Mahallesi’nde başlıyoruz,
Gazi barikatır, barikatlarda savaşır.
Onlarca yıldır tüm baskılara rağmen
direnmiş haklarını kazanmıştır. Onlarca devrimcinin kanı karışmıştır
Gazi barikatlarına. Gazi’nin onurlu
evlatları, Gazi şehitleri de bizimle
birlikte olacak 25 Haziran’da. “Hedef
Karakol” diyerek ülkemizin en büyük
direnişlerinden birinin, Gazi Ayaklanması’nın önderlerinden Ali Haydar
Çakmak bizimle birlikte olacak. Süleyman Örsler bizimle birlikte olacak.
Gazi demek, halkın örgütlü gücü
demektir, Halk Meclisleri demektir.
Halkın örgütlendiği, her sorunun çözüldüğü bir mahalledir Gazi Mahallesi. Yozlaşmaya karşı mücadelesiyle,
Hasan Ferit Uyuştrucuya Karşı Kurtuluş ve Mücadele Merkezi kurarak
dünyada bir ilki başarmış bir mahalledir Gazi. Düzeniçileşmiş alevi derneklerine karşı, Gazi şehitlerinin
adını alarak halka öncülük eden Pir
Sultan derneğidir Gazi Mahallesi.
Ve Gazi Mahallesi direniş türkülerini barikatlarda söyler, şenliklerde
söyler... Grup Yorum’u evladı gibi
bağrına basar Gazi halkı... Her şeyi,
festivalleri yasaklıyor bu iktidar. Biz
Gazi halkımızla birlikte, bu onurlu
tarihle birlikte konserimizin ilkini
yapacağız. Hiçbir güç engelleyemeyecek, çünkü “Grup Yorum Halktır”.
Konser hakkımız en meşru hakkımızdır ve binlerce Yorumcuyla birlikte şarkılarımızı söyleyeceğiz.
26 Haziran’da Sarıgazi’deyiz...

Devrimci evlatlar yetiştirmiş, meydanları faşizme dar edenlerin mahallesidir. Halk Ayaklanması’nda,
onlarca kilometre yola aldırmadan,
cüreti kuşanıp, binlerce kişiyle otobandan Taksim’e yürüyüyenlerin mahallesidir. Devrimci değerlerin korunduğu mahalledir Sarıgazi...
2 Temmuz’da Okmeydanı’ndayız...
Ne kadar anlatsak eksik kalır, Sibel
Yalçın’ın destan yazdığı mahalledir.
Devrimcilere kucak açmış, faşizmin
en korktuğu mahallelerden biri olmuştur. Halk Meclisinin gücüyle yozlaşmaya karşı mücadele etmiş, kumar
oynatan, kadın çalıştıran içkili yerleri
mahalleden kovmuş bir mahalledir.
3Temmuz’da Küçükarmutlu’dayız...Devrimcilerin öncülüğünde, barınma hakkını savunan mahalledir.
Gecekondu direnişlerinin adı olmuştur. 7 yıl süren Büyük Ölüm Orucu
Direnişine ev sahipliği yapmış... Ev
sahipliği yapmakla kalmamış, Gülsüman, Şenayların ölüm orucu yaparak şehit düştüğü mahalledir Küçükarmutlu. Bütün bir mahallenin
örgütlü olduğu, halkın ortak karar
aldığı bir mahalledir.
9 Temmuz’da İkitelli’deyiz... Yozlaşmaya karşı en militan, en cüretli
direnişlerin yaşandığı mahalledir.
Ölüm pahasına yozlaşmaya izin vermemek için direnmiştir. Kemal Delen,
Birol Karasu, yozlaşmaya karşı mücadelede şehit düştü...
Konserler yalnızca müzik ziyafeti
değildir bu ülkede. Biz türkülerimizi
en estetik şekilde söyleyeceğiz, burjuva
sanatçılar parmak ısıracak. Türkülerin
en güzeline, müzik ziyafetinin en güzeline işte bu halkımız layık... Ve yalnızca müzik değil, bütün bir tarihimiz
yatıyor türkülürerimizin içinde. Umudumuz, geleceğe dair düşlerimiz var
türkülerimizin içinde. Bu nedenle halkımız sahip çıkıyor. Bu nedenle konserlerimiz, yalnızca konser değildir.
Halkımıza çağrımızdır, gelin hep
birlikte, omuz omuza bu konsereleri
daha da büyütelim. Her birimiz bir
komite olalım, kapı kapı, iş yeri
işyeri halkımızı çağıralım. Hepimiz
birimiz, birimiz hepimiz demek için
konserlere katılalım.

“BİR CEZA İSTİYORUZ

Selçuk Akgün’den Alişan’a...

Özgür Tutsaklardan
Hasan Tahsin Akgün’ün Annesi
Melek Akgün’e Yazdığı Mektup:
Merhaba annem,
Hasretle sımsıkı sarılıyor, ellerinden öpüyorum. Dilerim iyisindir.
Ben gayet iyiyim.
4 Haziran’ın yıldönümündeyiz.
Aradan 17 yıl geçti. Ne çok şey yaşadık değil mi bu zaman içinde?
Bizi ayakta tutan en önemli şeylerden
biri, Onlara, şehitlerimize bağlılığımızdır.
Babamla bir gün işimizi bitirmiş,
yemeğe gidiyorduk. Yolda yürürken;
“her şeyin nedeni açlıktır. Açlık olmasaydı sorun da kalmazdı” demişti.
Tabi esprili biçimde söylemişti ama
tarihsel bir gerçeği anlatıyordu bana.
Emekçiliğiyle, çocuklarına bakma
sorumluluğu ve yıllarca yaşadıklarıyla bunu yaşamın bizzat kendisinden biliyordu. Bunun için en çok
Grup Yorum’un “Madenci” türküsünü seviyor, bize söyletiyordu.
Emekçiydi babam ve bana demişti
ki: ”Emeğin değerini bilmezsen,

emek için bir şey yapamazsın.”
Emeğe çok değer veriyordu. Sosyalizmin en yüce değeri de emek
değil mi? Birlikte çalıştığımızda
bazen bana verdiği işi bitirip, çalışırken onu izlerdim. Gayri ihtiyari ellerimi cebime sokardım.
Bunu görünce kızardı, “ya ellerini
çıkarıp izle ya da bir iş bulup
onunla uğraş” derdi. Elleri cebinde
olan insanın boş, tembel insanlar
olduğunu söylerdi. Tembellik ve disiplinsizlik onun asla kabul edemeyeceği şeylerdi.
Babamın dediği gibi, her şeyin
başı açlık. Ve aşımıza, ekmeğimize
göz koyan emperyalistler ve onun
yerli uşaklarına karşı kahramanca
savaşırken şehit düştü babam. Ve
Sadık abim; “kursaklarında aşımız
var, keselim Sürmenelim” derdi. İki
ağzı keskin bir bıçağın iki ağzı gibiydiler. Yan yana düştüler…
Aradan 17 yıl geçti. Bugünden
geriye bakıyorum da, dünyada herkes
emperyalizme biat ederken, Alişan
olup onları karargahlarında vuruyoruz.
F Tipleriyle amaçlanan, daha doğrusu zamanında hücreler üzerine yapılan “bilimsel” deneylerle, araştırmalarla amaçlanan devrimcilerin sadece siyasi fikirlerini değiştirmesi
değil, aynı zamanda öfkesini, kinini,
militan kişiliğini de kaybetmesi…
İnsanlığından çıkması, savunduğu

her şeye sırt dönmesi, kişiliksiz bir
nesne haline gelmesi… Bu taş duvarlar, beton ve demir yığını içinde
bir aksesuar, bir eşya gibi…
17 yıl önce nasıl bir kor düştüyse
yüreğime ve nasıl bir öfke sardıysa
yüreğimi, bugün, yıllar sonra da
aynı öfkeyi taşıyorum. Hiç dinmeyecek bir öfke… Ve bu açlık, bu
yoksulluk, babamın uğruna canını
verdiği her şey… Onlar için, Nazım
Hikmet’in şiirinde dediği gibi:
Sen ey kırmızı gözlü ana,
Sen ey kahredip yaratan,
Sen ey köprü altlarında sularla
yan yana yatan.
Sen ey yangınlı meydanların
sesi…
Sen ey şiirlerin şiiri, bestelerin
bestesi…
Sen ey kardeşim
Sen ey kahrolası
Sen ey darağaçlık
Sen ey
Her şey
Sen ey açlık!!!
Çıplak ayaklarına alnımı koyar
And ederim ki,
Derim ki:
DÖVÜŞECEĞİM!

Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016

Can annem, babamın ve Sadık
abimin değerli anıları önünde saygıyla eğiliyorum.
Sevgilerimle
Hasan Tahsin Akgün
2 Haziran 2016

Kırıklar 1 No'lu F Tipi Hapishanesi’ni Arayıp Kınayalım, Özgür Tutsaklara Sahip Çıkalım
Merhabalar, Kırıklar F Tipi Hapishanesi telefon gününde
ailesini arayan Özgür Tutsak Ümit Çobanoğlu, son genelge
bahanesiyle arama yapmak için hücrelere girildiğini,
kitaplara, panolardaki resimlere, pet şişelere, havalandırmada
oturmak için yaptıkları minderlere, temizlik malzemelerine,
çek pas saplarına kısaca birçok şeye zorla el konulduğunu
ve tutsaklar bu haksızlığa karşı eşyalarını vermeyip
direndikleri için de saldırıya uğrayıp işkence gördüklerini
anlatmıştır. Tutsaklar bu yapılan zulme sessiz kalmayıp
slogan atarak ve kapıları döverek protestolarını sürdürmeleri
sonucunda hapishane idaresi bazı eşyaları geri vermek
zorunda kalmıştır. Ayrıca 09.06.2016 günü Bayraklı Adliyesi
İnfaz Hakimliği’ne götürülen tutsaklar slogan attıkları gerekçesiyle saldırıya uğramışlardır. İsmini öğrenebildiğimiz
işkence gören tutsaklar, Kırıklar 1 Nolu F Tipi Hapishane-

si’nden Sadık Çelik, Ersin Sönmez ve Kırıklar 2 Nolu F
Tipi Hapishanesi’nden Ahmet Sercan Arslan’dır. Saldırıya
uğrayan Özgür Tutsaklarımıza mektup ve faks yazalım,
onları yalnız bırakmayalım.
TAYAD'lı Aileler

Şehitlerimizi Unutmayacak Anıları Önünde
Saygıyla Eğilmeye Devam Edeceğiz
TAYAD'lı Aileler Selçuk Akgün’ün eşiyle birlikte Özgür
Tutsak Hasan Tahsin Akgün’ün babası Selçuk Akgün’ün
ölüm yıldönümünde, 4 Haziran'da, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde yemek
verdi. Uyuşturucuyu yenmek için tedavi gören gençlerle
birlikte TAYAD’lı Ailelerin de katıldığı yemek coşkulu
bir şekilde geçti.

ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ”
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

Kendimizle Devrimci Savaş, Bu Savaş Hayatın Bütün Alanlarını Kapsar!
Yürütülen Savaşların En Yüksek Derecesi Kendimizle Olan Savaştır!

SAVAŞÇININ GÜCÜ SİLAHINDA DEĞİL,
YÜREĞİNDEDİR!

Savaşıyoruz. Halk çocuklarını
katledenlerden, işkencecilerden hesap
soruyoruz. Hırsızlardan, kanımızınemeğimizin üstünde sefahat sürenlerden hesap soruyoruz. Vuruyor,
ölüyor, halkımıza düşmanını gösteriyoruz.
Pusulara giriyor, çıkıyoruz. Barikatlar kuruyoruz. Elde silah çatışıyoruz. Kuşanıp umudu dağlara çıkıyoruz. Savaş sürüyor, büyüyor. Savaş
koşulları içinde yaşanabilecek olumsuzluklar bizim için de geçerlidir.
Silahımız tutukluk yaptı, bombamız
patlamadı, mermimiz bitti… Ne yapacağız?
Elbette bunları ortadan kaldırmak,
yaşamamak için özel olarak uğraşırız.
Silahımız bizi hedefe götüren aracımızdır çünkü. Olmazsa olmazdır.
Ama yine de, savaş gerçeği dediğimiz
yalın durumun bir parçasıdır bu saydıklarımız. Önemli olan “Silah nedir?”, “Hedefimiz nedir?” sorularına
net, sade, statükolardan ve koşullardan
arındırılmış cevaplar vermektir. O
zaman ne yapacağımızı da anında
bulur, yaparız. Çaresizlik, çözüm-

süzlük yanımıza bile yaklaşamaz.
“Nikolay Maslenko
Cephanesi bitince bir avuç kar
attı tanklara.
Küfretti, bağırdı, alamadı hırsını
Yapıştı elleriyle en yakın tankın
zincirine
Ve ezildi altında, ağır, çelik paletlerin
Fakat yapıştıkları yerde kaldı, bileklerinden kopan parmakları
Çünkü zincir onlara değil
Onlar zincire gömüldü
Nikolay Maslenko böyle öldü”
Nazım Hikmet
Bir avuç kar, savaşa devam etmenin ilanıdır aslında ve silahın olmadığı anda bedeniyle bir tankı durdurmak için gereken gücün kaynağı,
savaşa devam etme kararlılığıdır.
Savaş silahla değil, yürekle yürüyor. Savaşçı, silahıyla değil yüreğiyle güçlüdür bu yüzden. Yüreği
güçsüz olanlar savaşamaz. Yüreğinde
korkunun, kararsızlığın gölgesini barındıranlar da savaşamaz. Elinde en
güçlü silah olsa da savaşamaz. O silahı kullanmak için cüret, feda ruhu,

iddia, büyük bir halk ve vatan sevgisi
gerekir. Bunlardır savaşçının gücünün
kaynakları. Kaynağı yaratansa ideolojik sağlamlıktır. Sağlamlığı halka,
yoldaşlara, vatana duyulan sevgi ve
iktidar iddiası sağlar. Bizim gibi tutkuyla ve ne pahasına olursa olsun
diyerek iktidar için savaşanların yüreği güçlüdür.
Bu gücü, kuşandığımız silahla
değil, asıl olarak bu güçle donandığımız zaman Günay oluruz; silahımız
tutukluk yapsa da bedenimiz ve bilincimizle direniriz düşmana… “Halk
düşmanlarına asla teslim olmayacağım!” diyerek savaşma kararlılığını
haykırırız ölümün karşısında… Hatice
Aşık olur, merminin bittiği yerde
taşla devam ederiz çatışmaya. Ve savaş türkümüz yayılmaya devam eder
dilden dile…
“Kollarımız kopsa bile
Yüreğimiz tetik çeker…”
En büyük güç; bizi zafere taşıyacak, tek, sonsuz, en garantili silah
YÜREĞİMİZDİR!
Yüreğimizdeki gücümüzü büyütelim

AKP’nin Paralı Uşakları,
Mahallemizde Elini Kolunu
Sallayarak Dolaşamayacak!

Yüksel Moğultay!
Halkın Adaletinin Kurşunları Senin
de Beyninde Patlayacak!

Bahçelievler Cephe Milisleri, ülkenin her yerinde
olduğu gibi, İstanbul Bahçelievler’de de AKP iktidarının
halk üzerinde artan baskıları ile ilgili 8 Haziran’da
yazılama yaptı. Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde son
dönemde artan baskılara karşılık sloganlarını, halkın
matbaası duvarlara nakşeden Cephe Milisleri, örgütlenme ve mücadele çağrıları yaptı. AKP’nin katil
polislerinin mahallede bulunan yazılamaları silmesi
üzerine yeni yazılamalar yapıldı. Yazılamayı silen
akrep diye tabir edilen araç şu şekilde teşhir edildi:
“S43 Haddini Bil Hedefimizdesin! Cephe”. Cephe
Milisleri: “AKP’nin paralı uşaklarının mahallemizde
elini kolunu sallayarak dolaşmasına, halkı tedirgin
etmelerine ve yazılamalarımızı silmesine izin vermeyeceğiz” açıklaması yaptı.

Dilek Doğan’ı evinde, ailesinin gözü önünde vurarak
katleden polis Yüksel Moğultay, 31 Mayıs’taki mahkemede
de tutuklanmadı. Armutlu Cephe Milisleri katillerin halkın
adaletinden kaçamayacağını eylemleri ve şu sözleriyle
ifade etti: “Faşizmin mahkemelerinde o katilin tutuklanmayacağını zaten biliyorduk. Katilin yerine Dilek için
adalet isteyenler işkence görüyor, tutuklanıyor. Bu düzen
hep böyle gitmeyecek! Yüksel Moğultay halka hesap vermekten kurtulamayacaksın. Bizler Armutlu Cephe Milisleri
olarak 31 Mayıs gecesi Armutlu Karakolu’na saat 5.30 sularında şafak baskını düzenledik. Uzun namlulu silahlarla
Armutlu Karakolu’nu taradık. Katiller baskın karşısında
şaşırıp ne yapacağını bilememiş etrafa kaçışmışlardır. Söylüyoruz, Yüksel Moğultay halkın adaletinin kurşunları
senin de beyninde patlayacak!”
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SORUDA

REKABET
Bilgi
güçtür

var olan tüm olanaklarla
meşruluğuna dayanarak sesini duyurmaya çalışır. İki
sınıf arasında bir rekabet
doğar.

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz

1-) Rekabet nedir?
Rekabet, insanlar arasındaki yarışma
ve çekişmedir. Rekabet daha iyi olmak,
daha fazla başarmak için gösterilen
hırsla taraflar arasında ortaya çıkan
yarış halidir. Rekabet bireysel çıkara
dayalı yapılan yarışmadır.
Kapitalist rekabet başkalarını geçme, başkalarının ne yaptığını umursamadan hep “gözde’’ olmaya çalışma
amaçlı yapılır. Kapitalist rekabette
gelişme de vardır ezilme de. Güçlü
olanın yani sınıflı toplumda üretim
araçlarına sahip olan burjuvazinin
sermayesini geliştirir ve zayıf olanı,
sermayesi olmayanı ezer.

2-) Kimler rekabet eder?
Hem aynı amacı güden, aynı işi
yapan insanlar hem de farklı sınıfsal
çıkara sahip insanlar rekabet edebilir.
Aynı amacı güden insanların rekabeti
ortak sınıfsal çıkarları zedeler. Emekçilerin rekabeti kapitalist kültürün
sonucudur. Daha iyi bir işe, eve,
maaşa yani özel mülkiyete sahip olmak için gerçekleştirilir. Bu ezilen
kesimin birliğini zedeler ve esasen
bireye de daha çok zarar verir. Burjuvazi arasında da rekabet vardır.
Bunu ülkemizde oligarşi içi çelişkilerde görebiliriz. Onlar karlarını artırmak, tekelleşmek için, iktidar için
rekabet ederler.
Sınıflar arası rekabet ise asıl olarak
sınıf savaşımı olarak şekillenir, uzlaşmazdır ve şiddetlidir, her alanda
daima sürer. İki sınıf da kendi sınıfının
çıkarları için daha güçlü olmaya çalışır. Bu, sınıf bilincine sahip olanlarca
kıyasıya sürdürülür.
Örneğin burjuvazi kendi düşüncelerini yaymak için tüm medya kuruluşlarını kullanır. Ezilen sınıf ise

3-) Rekabetin
nedeni nedir?

Rekabetin nedeni çıkardır. Rekabetin nedeni
çıkarlar doğrultusunda gösterilen hırs
ve çabadır. Bireysel yaşam, bireysel
çalışma rekabeti doğurur. Çünkü bireysel yaşamın odağında “ben” ve
“ben’’in çıkarları vardır. İnsanların
yaşamlarını idame ettiremediği, insana
değil kara odaklanan bu düzende geçim derdinin baskısıyla yaşayan insanlar rekabet eder. Rekabetin nedeni
bencilliktir.

4-) Rekabetin
sonuçları nelerdir?
Rekabet hem itici hem de durduran
bir gücü olduğundan iki farklı sonuç
yaratır. Kapitalist düzende rekabet
insanları bencilleştirir. İnsanların yaratıcılığını baskı altında yok eder.
İnsanlar için çalışmak bir eziyet haline
gelir. Çıkarlara göre hareket edildiğinden kapitalizmde insanlar birbirine
ve halka karşı güvensizleşir. Birlik,
ortaklık ve dayanışma kültürü yok
olur. Rekabet birleştirmez böler.
Kapitalizmde işçi kendi için değil
sermaye için çalıştığından rekabet
etmesinde onun yararına bir amaç
yoktur. Kendi kazandığı üç kuruşun
yüzlerce katını sermaye sahiplerine
kazandırır.
Kapitalizm; rekabeti kendi çıkarları için kullandığından, işçi çalışmaya
dair, üretime dair olumlu düşünce
ve yaratıcılığını kaybeder. İşçiler
kendi aralarında rekabet ettiğinde bu
onları güçsüzleştirir ve yozlaştırır.

5-) Rekabetçi insan
nasıldır?
Rekabetçi insan hırslıdır. Sürekli
kendini başkalarıyla kıyaslar. Kendisi
sürekli öne geçmeyi düşünür ve kendisinden başarılı insanları kıskanır.
Rekabetçi insan ayrıcalıklı olmak

ister, farklı olduğunu düşünür. Kendini
diğer insanlardan üstün görür. Yani
kendini beğenmiş olur, mütevazı değildir. Rekabetçi insan bencil ve komplekslidir.
Başkalarına karşı duyarsızdır. Kapitalizmin “yanındakini ez geç” düsturunu ilke edinmiştir. Rekabetçi
insan kolektif yaşayamaz, paylaşamaz.
Rekabetçi insan kurnazdır, ÇIKARCIDIR.

6-) Rekabet halkın
yaşamında nasıl
ortaya çıkıyor?
Günlük yaşamda halkın rekabetçi
yanları pek çok alanda ortaya çıkar.
Çünkü kapitalizmde insanlar burjuva
ideolojisinin etkisi altındadır. Kapitalist kültür halkın tüm yaşamında
vardır. Geçim derdi ve sınıf atlama
özlemi içinde, halk, yaşamının her
anını bir yarış halinde sürdürür.
Okulda daha iyi not almak için
yarışır, iş başvurularında yarışır, terfi
olmak için yarışır. Mağazada indirimden faydalanmak için yarışır, daha
çok beğenilmek için yarışır.
Kapitalizmde insanlar, koşulları
değerlendirilmeden çalıştırılır ve ücretlendirilir. Bu yüzden daha iyi bir
maaş ve işinden olmamak için yarışan
insan, fiziki ve manevi tahribata
uğrar.
Rekabetin ve düzenin baskısı altında,
insanların mutluluğu ve huzuru kalmaz.
Yaratıcılığı yok edilir. Çünkü kara
odaklı bir üretim ve yaşam vardır.
Rekabet içindeki insanın amacı
yaratmak, geliştirmek değil; daha
çok kendini ispatlamaktır. Bu da insanların ufkunu daraltır. Coşkusuz
heyecan duymayan insanlar yaratılır.
Halkın yaşamında, çalışmasında ve
ruh halinde olumsuz sonuçlar oluşur.
Kapitalist rekabette “insan insanın
kurdu olur.” Ki bu gibi sözler daha
çocukluktan başlayarak insanların
beynine yerleştirilir ve bunlar insanın
doğasında varmış gibi belletilir. Sonuç
olarak; kapitalist sistem içerisinde rekabet emekçileri ezer ve pasifleştirir.
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7-) Doğrusu nedir?
Rekabet halkın arasında olduğu
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müddetçe asla doğru değildir, olumlu
sonuçlar vermez. Doğru olan rekabeti
yok ederek birlik ve beraberliği kurmaktır. İnsanlar arasında dayanışma
ve paylaşımları artırmaktır. Doğru
olan başkasını ezmeye çalışmak değil
birlikte gelişmek ve ileri olanları yaratmaktır.
Bencilliğin yönlendirdiği rekabet
duygusuyla, hırsla değil azimle, yoldaş ve halk sevgisiyle hareket etmek
doğru olandır. Bireysel çalışmak ve
çıkarlara odaklanmak yanlıştır. Doğru
olan kolektivizm ve ortak çıkarlardır
yani “biz”dir. Bizi asıl geliştiren şeyin, yani kendine de fayda sağlayan
şeyin ortak çıkarlar olduğunu görebilmektir. Yani “biz” için çalışmak
kendin için çalışmaktır. Çünkü çıkarlar ortaktır.
Doğru olan rekabetin yarattığı
bölünmüşlüğü, duyarsızlığı ve yabancılaşmayı yok etmektir.
Doğru olan kendi sınıfımız içinde
birbirimizle değil düşmanın saldırı yol
ve yöntemlerine karşı rekabet etmek,
kazanmak için azimli olmaktır.

8-) Sosyalizmde rekabet
var mıdır?
Sosyalizmde rekabet değil yaratıcı
yarışma vardır. Yaratıcı yarışma tüm
halk için en iyisini, en fazlasını üretmek için çalışmaktır.
Yaratıcı yarışmada örnekler yaratılır, bu örnekler özendirilir, çalışma
tarzları anlatılarak yayılmaya çalışılır,
ödüllendirilir. Geri kalan bir üretim
alanın geri kalmasının nedenleri teşhir
edilirken dayanışma ve birlik ile
daha ileri seviyeye taşınmaya çalışılır.
Temel olan gelişmek ve gelişirken
arkada kalanları geride bırakmak değil, geliştirmektir. Örnek olanlar bir
eğitim aracı olur. Başarılı olanlar
tüm halkın ilgisini çeker ve herkesi
teşvik eder.
Yaratıcı yarışma insanın yeteneklerini açığa çıkartır. İnsanlar çalışmaktan haz duyar. Kolektivizmi güçlendirir, halkı birleştirir.
İnsanlar işlerine yoğunlaşarak bilimi de geliştirirler. Rekabetin yarattığı
yabancılaşma, bencillik yok edilir.
Yaratıcı yarışmada insanlar bir-
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birleriyle daha çok, daha sıkı bağlar
kurar. İnsanların bilgilerini paylaşmasıyla, dayanışmasıyla yaratıcı yarışmada sınırları aşan sonuçlar ortaya
çıkar.
Halk, yaratıcı yarışmada kendisi
için çalışır ve özgürleşir. Yaratıcı yarışma tüm halkın ortak yaratıcılığı
ve üretimidir. Yaratıcı yarışmayla insanlar mutlu olur.
Diğer yandan devrimciler, önce
kendileri ile yarışırlar. Emekçilikte,
mütevazılıkta, sonuç almada, aldığı
kararları uygulamada, bu kararları
büyütmede önce kendilerini geçmektir hedefleri.

9-) Yaratıcı yarışma

Kapitalizmde insanların
koşulları değerlendirilmeden
çalıştırılır ve ücretlendirilir.
Bu yüzden daha iyi bir maaş
ve işinden olmamak için
yarışan insan fiziki ve manevi tahribata uğrar.
Rekabetin ve düzenin
baskısı altında insanların
mutluluğu ve huzuru kalmaz.
Yaratıcılığı yok edilir. Çünkü
kara odaklı bir üretim ve
yaşam vardır.

nedir?
En kısa haliyle şöyle tanımlayabiliriz: Yaratıcı-yarışma; devrim ve
sosyalizm için disiplinle, fedakarlıkla,coşkuyla hayata geçirilen çalışma
demektir.
Lenin, "Yaratıcı-Yarışma Nasıl Örgütlenmeli?" başlıklı yazısını, devrimin
ilk aylarında (Ocak 1918) yazdı.
"Devrimi siz kurtaracaksınız"
dediği emekçilere, bunun nasıl bir
çalışma tarzıyla mümkün olacağını
da söylüyordu:
"... Görevimiz yaratıcı- yarışmayı
örgütlemektir."
Yaratıcı-yarışma, sömürünün boyunduruğundan kurtarılmış çalışma
biçimidir. Bu da, emekçilerin kendi
kaderlerini kendilerinin yazmaları
demektir.
Sosyalist yaratıcı-yarışma, devrimci çalışma tarzı demektir. Her
amaca kendisine uygun bir araç ile
ulaşılır. Devrimin engebeli, dolambaçlı, sarp yolunda ilerlemek için
yapılması gereken de, yaratıcı-yarışma
kültürüyle çalışmaktır. Ancak, burada
vurgulanan yarışma ile kapitalizmin
rekabet anlayışı birbirine karıştırılmamalıdır, ikisi birbirinden farklı iki
olgudur.
Şöyle ki, "Kapitalist rekabet yüksek sesle söylenmeyen şu temel ilkeye
dayanır: Omuz at geç, herkesi atlat,
ez onları, mutlu geçimini soyup soğana çevirdiğin adamların sırtından
sağla. Oysa sosyalist yaratıcı-yarışma

bunun tersini söyler: ilerlerken, arkadaşlarınla yan yana ol, geride
kalanlara yardım et, seni geçenleri
yakala, mutlu yaşamını ortak başarılar temeli üzerine kur" (Sosyalist
Toplumda Yaratıcı-Yarışma, syf: 16).
Yaratıcılığın özü, emek ve azimdir.
Azimli olmak, mutlaka başarma, sonuç alma kararlılığını, iktidar iddiası
ve hedefini taşımaktır. Azim, her ana
yayılmalıdır. Sonuç veriyor göründüğü anda bile o azimden vazgeçilmemelidir.
Bir sanatçının (Jacob Riis) şu anlatımı öğreticidir: "Çaresiz kaldığım
zamanlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki
yüz kez vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturmaz.
Sonra birden, yüz birincide taş
ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım
ki; taşı ikiye bölen o son vuruş
değil, ondan öncekilerdir..."
Azimli olmak, o taşa vurmaktan
vazgeçmemektir. Yaratıcı olmak ise,
işte bu azimle umudu büyütmenin
yolunu, yöntemini bulmak, incelemek,
keşfetmektir.
Yaratıcı-yarışma, Lenin'in ifadesiyle söylersek; "... Savsaklama,
vurdumduymazlık, özensizlik ve sinirlilik, eylem yerine tartışmayı, çalışma yerine çene çalmayı yeğ tutma
eğilimi, her şeye el atıp hiçbir işin
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sonunu getirmeme yönelimi"nin uzlaşmaz düşmanı olan devrimci çalışma kültürüdür. Öyle ki, yaratıcıyarışma bizi BİZ yapan dinamizmimizdir.

10-) Sovyetlerde yaratıcı
yarışma nasıl
sonuç vermiştir?
Ekim Devrimi, gerçekleştiği andan
itibaren kuşatılmış, ülke işgale uğramış ve iç savaş başlamıştır. Bir
yandan gıda ve hammadde yoksunluğu, ulaşım sorunları, diğer yandan
cephane sıkıntısı çökmüştür devrimin
gırtlağına.
Bu amansız koşullar içindeki devrimin nefes alabilmesi için öncelikle
çözülmesi gereken sorunlardan biri
de, ulaşım sorununun çözümünden
geçiyordu. Böylece, cepheye asker,
kentlere de kömür ve yiyecek taşınabilecekti. Sorunun çözümü için
elden gelen “zaten” yapılıyordu. Ama
bunlarla da sorunun çözüldüğü söylenemezdi. Başka ne yapılabilirdi?
Lenin şöyle der: "... İşçilerin
olanca güçlerini inanılmaz şekilde
harcadıklarını, hepsinin üstlendikleri
insanüstü uğraşla aşırı ölçüde yorulduklarını çok iyi biliyoruz. (...)
Fakat (...) devrimin parlak zaferinden yana bütün güçleri biraraya
getirmek gerektiğini yine de söylemekten kendimizi alamıyoruz."
Evet, elden gelen yapılmıştır. Parti
de bunu biliyor ama devrimin ihtiyacı
da giderilmemiş biçimde duruyor ortada. İşte bu yüzden "söylemekten
kendimizi alamıyoruz" dediği uyarıyı
yapıyor Lenin.
Bu uyarı, mevcut duruma teslim
olmamanın çağrısıdır aslında. "İmkansız" sayılanın karşısında bile çaresizliğe düşülmemeli der Lenin:
" (...) Bu çağrı üzerine, Moskova
vagon deposundaki küçük bir komünist hücre aynı gün olağanüstü
bir toplantı yaptı. Bu hücrenin sekreteri olan (...) İvan Burakov, Lenin'in yaptığı konuşmayı nakletti.
Hücre, Lenin'in önerisi uyarınca
‘ulaştırma işlerine nasıl yardımcı
olabiliriz?’ sorununu inceledi. Depoda onarılacak lokomotifler vardı.

Amiral Kolçak birlikleriyle savaşmak
üzere harekete hazır olan bir takım
kafileler yola koyulmak için bu lokomotifleri bekliyorlardı..." (Sosyalist Toplumda Yaratıcı- Yarışma,
syf: 21)
Ama işçilerin mesai saati bitmişti.
Ve zaten bütün gün çalışıp iyice yorulmuşlardı. Ayrıca, lokomotifleri
onaracak yeterli sayıda işçi de yoktu...
Ancak işçiler koşullara teslim olmadılar. Bunun için de tarihe geçen ilk
Subotnik'i yani ilk Komünist Cumartesi’yi yarattılar. Az sayıda işçi
ile bütün gece -mesai saati dışında
da- ve daha çok çalışarak lokomotifleri tamir etme kararı aldılar.
"(...) Lokomotifleri onarmak için
yeterli sayıda işçi bulunmadığından
komünistler 12 Nisan Cumartesi’yi
13 Nisan Pazar’a bağlayan gece,
gönüllü ek mesai yapmaya karar
verdiler. 12 Nisan gecesi, 13'ü Komünist Partisi üyesi olan 15 işçi,
ustabaşlarından aldıkları talimat
üzerine işe koyuldular ve 10 iş saatinde üç lokomotif onardılar. Lokomotifler onarılır onarılmaz trenlere bağlandılar ve hareket ettiler.
Bu trenler Kızılordu askerlerini ve
denizcileri götürüyorlardı. Hedefleri
vagonlar üzerine tebeşirle yazılmıştı:
"Kolçak'a ölüm!" ( Age., syf: 21)
Bu şekilde sonuçlanan ilk “Subotnik”, 12-13 Nisan 1919'da gerçekleşti.
Sonra çoğaldı Subotnikler. 1919'un
sonuna doğru, karşı-devrimci Kolçak
ordusu tümüyle ezildi. Kolçak yakalanarak kurşuna dizildi.
Aslında, tarihin karşı-devrimci
Kolçak hakkındaki hükmü, 1919 baharındaki o ilk Subotnik gecesinde
verilmişti.
"(...) İlk Subotnik'e, ‘Komünist
Cumartesi’ye katılanlar, o gün havanın çok soğuk olduğundan ve
atölyelerde sobalar da yanmadığından nasıl tir tir titreyerek ve aç
açına çalışmaya kaldıklarını hiçbir
zaman unutamayacaklardı.”
Ancak, işçiler yorgunluklarını
unutmakla kalmayıp, güçlerinin bir
kat daha arttığını hissettiler.
“Hiç kimse yorgunluktan yakınmıyordu. Birbirimizi teşvik ederek

neşeyle çalışıyorduk. Bakalım kim
daha hızlı ve daha iyi çalışacaktı.
Çocuklar hiç böyle canlı çalışmamışlardı."
O canlılığı yaratan, işçilerin "daha
iyi ve daha hızlı" çalışmasını sağlayan
devrimdir ki, o canlılığın adına da
devrimci coşku, devrimci heyecan
denir.
Lenin, bu çalışma tarzını "İnsanlık
tarihinin en önemli olayı" diye adlandırmıştı ki bu tanım buna verdiği
önemi açıkça gösteriyor. Sosyalist
yaratıcı-yarışmanın neden "insanlık
tarihinin en önemli olayı" olduğunu
da aynı yazısında açıklıyordu Lenin:
"(...) Yüzyıllarca başkalarının
çıkarına çalıştıktan, sömürücüler
hesabına zorla çalıştıktan sonra, ilk
kez, çağdaş teknik ve kültürün,
bütün kazanımlarından yararlanarak kendin için çalışma olanağı ortaya çıkmaktadır." (Sosyalist Toplumda Yaratıcı Yarışma, syf: 137)
Sınıflı toplumların doğası gereği,
binlerce yıldır bir lokma için veya
üç kuruş için hep efendiler, ağalar,
beyler, patronlar için çalışanların, tarihte ilk kez kendi çıkarları için çalışmaya başlamaları, elbette tarihsel
bir dönüm noktasıydı.
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11-) Rekabeti nasıl yaratıcı
yarışmaya çevirebiliriz?
Rekabeti yaratıcı yarışmaya çevirmenin tek yolu sosyalizmin kurulmasıdır. İnsanlar arasındaki rekabeti yok etmenin yolu da sosyalist
kültürü yaymaktır. Bu aynı zamanda
yozlaşmaya karşı verilen bir mücadeledir. Rekabet duygusunu yaratan
ve sürekli kılan burjuva ideolojisidir.
Rekabeti yok etmek için burjuva
ideolojisine karşı bir savaş vermek
gerekir. Rekabetin nedeni olan zaafları, küçük burjuva yanları yok ederek
yaratıcı yarışmayı bulunduğumuz
her alanda örgütleyerek sosyalist kültürü de yaratırız.

ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ”

27

AKP’nin Her Türlü Yozlaştırma

Saldırısına Direniyoruz
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Biz kolay çözümlere değil, mücadeleye çağırıyoruz. Avantacılık,
hazırcılık değil, mücadelemizin ve
örgütlenmemizin gücüyle kazanmayı
öneriyoruz!
Cılız, nasırlı, çaresiz eller birbirini
iteleyerek ileriye doğru uzanıyor; kamyondan atılacak bir ekmek, bir paket
pirinci kapmak için sabırsızlıkla açılıp
kapanıyor eller. O kalabalığın içinde,
aylardır iş arayıp bulamayan, akşam
eve ekmek götürmek için cebinde parası olmayan işsiz bir baba var. Çaresizlerin içinde, o gün orada erzak dağıtılacağını duyduğu için annesi tarafından okula gönderilmeyen ilkokul
öğrencisi bir çocuk var; o, okulunu
engellediği için annesine kızmıyor,
çünkü yoksulluğun ne demek olduğunu, buradan -eğer başarabilirse- alacağı erzağın kaç gece boyu aş pişmeyen
evindeki küçük kardeşlerini nasıl sevindireceğini biliyor. Başörtüsüyle yüzünü örten bir kadın var aralarında,
utanıyor yoksulluğundan, asıl utanması
gerekenlerin “Allah’a şükür, ülkemizde
her şey yolunda gidiyor” diye sabah
akşam yalan söylediği bir ülkede, o
utanıyor. Emekli bir memur eli de var
ileri uzanmış eller arasında. Belki tansiyonu var, belki kalbi... Biliyor ki,
bu izdihamın arasına girmek onun
için intihar gibi bir şey ama açlık,
yoksulluk da zaten bir çeşit mahkum
edildikleri bir ölüm değil mi? Ekmeğe,
bir torba pirince uzanan yüzlerce el,
kaç yüz kez adaletsizliğin, eşitsizliğin

belgesi olarak kamerelara kaydedildi. Ve daha kaç yüz kez bu sahneyi yaşamaya devam edeceğiz?
Düzen halkın hiçbir sorununa çözüm olmamakta, halkın yoksulluğunu
dahi kendi çıkarları için kullanmaktadır.
Örneğin AKP iktidarı, “yardım” adı
altında, 14 yıllık iktidarı boyunca halkı
kendilerine bağlamışlardır. Oysa halkı
aç bırakan, dilenci konumuna düşüren
kendileridir. Yardım diye verdikleri
paralar zaten halktan kesilen vergilerdir.
Yani halkın kendi parasıdır.
AKP’li holdingler ihale rantlarıyla
kasalarını doldurmaya devam ederken, yoksulluğumuzun büyüdüğünü,
işsizlerimizin sayısının arttığını yine
kendi resmi rakamları söylüyor. Resmi rakamlar gerçeğin tamamını yansıtmaktan uzak olsa da bu iktidara
yalan söylediğini haykırıyor. Evet
bu iktidar ekonomide pembe tablolar
çizerken yalan söylüyor; yoksullukla
mücadele derken yalan söylüyor;
yolsuzlukla mücadele derken yalan
söylüyor; işsizliği azaltacaklarını söylerken yalan söylüyor... Çünkü tüm
bunlar, AKP ile artmaya devam ediyor. Hal böyle olunca, Ramazan ayında iftar çadırları ve sadaka niyetine
yardım dağıtımları ile karşımıza çıkan
politika kurumsal hale getirilmek isteniyor. Yoksul halkımız muhtaç edilmeye, kendi kaderlerine mahkum
edilmeye çalışılıyor.
Düzen yoksul halkımız sorgulamasın diye gözünü hiç kırpmadan
halk çocuklarını katlettiği gibi yozlaştırmaktan da geri durmuyor.

AKP fuhuşu, uyuşturucuyu yaygınlaştırarak ve meşrulaştırarak bir
değil, birçok amaca ulaşmış oluyor.
Fuhuşu yaygınlaştırarak, “ekmek için”
her türlü onursuzluğu, alçalmayı ve
aşağılanmayı kabul etmiş oluyor. Bu
kadar düşürülmüş bir insandan artık
düzene bir zarar gelmez. Uyuşturucuyla, halkın düzene karşı çıkmasının,
yoksulluğunu sorgulamasının, bilinçlenmesinin önünü kestiği gibi aynı
zamanda yozlaştırdığı bir kesim yaratıyor. Yozlaşmaya paralel olarak çeteler ürüyor ve oligarşi onları halka
karşı savaşında kullanıyor.
Halk Meclislerinin temel görevi;
halka yardım etmekle beraber halkı
aydınlatmaktır. Yoksulluğun nedenlerini, sorumlularını göstermektir. Aç
olana balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek, çözümün bu adaletsiz
düzene karşı meclislerde örgütlenmek
olduğunu göstermektir. İnsanlar sorunlarının çözümünün meclislerde
olduğunu, kendi sorunlarını ancak
kendilerinin çözebileceğini yaşayarak
görmelidir. Halk Meclislerinde halk
kendi gücünü yaşamalıdır.
Gazi Halk Meclisi

sesine pencereye kapının önüne çıkan halkla sohbet edildi.
Bahçelerden meyveler toplayıp verenler oldu, çay ikram edenler oldu, kapı önünde
oturan kadınlardan sofralarına buyur edenler oldu. Her
biri ile mahallenin sorunları ve polis terörü ile ilgili konuşuldu. Davulla, sloganlarla, alkışlarla kapılar çalınarak
ajitasyonlar çekilerek yapılan çalışma 3 saat sürdü.
En son Dilek Doğan’ın evine gelindi. Aysel ananın
eli öpüldü, ziyaret edildi. Burada yenilen yemeğin
ardından çalışma bitirildi. Çalışmaya 15 kişi katıldı.

Tüm Yoksul Mahalleler Bizim Olacak!
Gazililer Armutlu’da yapılacak Halk Toplantısı için
12 Haziran'da Armutlu’da kapı çalışması ve sesli çağrı
çalışması yaptı.
Armutlu Cemevi bahçesinde biraraya gelen Gazililer
ve Armutlu gençleri ile yapılacak Halk Toplantısı üzerine
konuşuldu, bilgi verildi. Sloganlarla Cemevi’nden çıkılıp,
Cemevi çevresinden başlanarak kapı kapı evler dolaşıldı.
Armutlu’ya ilk kez gelen Gazililere bir taraftan mahallenin
geçmişi, güzellikleri anlatılırken diğer taraftan davul
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Geçtiğimiz hafta içinde Eskişehir
ve Antalya’da yapmak istediğimiz
‘Yozlaşmaya Karşı Halk Festivali’ valilik tarafından yasaklandı. NEDEN?
Eskişehir’deki yasaklamanın gerekçesi şöyle açıklanıyor: “Yapılacak etkinlik ile ilgili dilekçede ismi geçen
şahıslar hakkında ‘terör örgütüne üye
olmak ve terör örgütünün propagandasını
yapmak’ suçlarından çok sayıda adli
işlem yapıldığı ve aynı yasadışı eylemlere tevessül edilebileceği etkinliğin
terör örgütünü destekleyici ve övücü
mahiyette örgüt propagandasına dönüşebileceği ve muhtemel şiddet olaylarının yaşanabileceği, Grup Yorum’un
konser müracaatları ya da içinde bulunduğu etkinliklerin başta İstanbul olmak üzere diğer illerde de yasaklandığı
değerlendirilmiştir.”
Görüldüğü gibi hiçbir hukuki dayanağı yoktur yasağın. Birincisi; AKP,
kendisine biat etmeyen herkesi (öğrencilere, meslek örgütü veya sendika
üyelerine, çiftçilere, sanatçılara... kısacası halkın bütün kesimlerine düşman olduğu için) sık sık terör demagojisine başvurmakta, herkesi terörist
ilan ederken halka terör uygulamaktadır. Bu yüzden terör söylemlerinin
gerçekliği de inandırıcılığa da yoktur,
hakımıza bunu anlatacağız.
İkincisi; AKP’nin yönetememe krizi büyüdükçe, saldırıları artmakta,
eleştiren gazetecilere, başka siyasi
partililere, liselilere, aydınlara, davalar
açılmış, “terörist, dış mihrakların uzantısı, taşeron” vb. denilerek cezalar verilmiştir. Yani halkın ezici bir kesimi,
bu tarz soruşturmalara, takibata uğramıştır. Yasama, yürütme, yargıyı
elinde bulunduran hükümetin basını
aracılığıyla yaymaya çalışsa da kararları hükümsüzdür.
Üçüncüsü; “dönüşebileceği, yaşanabileceği” gibi ihtimallerle, gerçek-

Bütün Engellemelere, Yasaklara
Rağmen Festivallerimizi
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ!
leşmemiş bir fiil üzerinden böyle
bir karar verilemez. Kaldı ki bugüne
kadar, polis saldırısının olmadığı
hiçbir eylemde veya Grup Yorum
konserinde hiçbir şiddet olayı yaşanmamıştır.
Dördüncüsü; Daha önce Grup Yorum’un konserlerinin gayrımeşru biçimde engellenmiş olması, bundan
sonra yapılacak etkinliklerin yasaklanma gerekçesi yapılması kabul edilemez. Peki AKP neyi hedefliyor, neden yasaklıyor?
Yapılmak istenen festivalin adından
da anlaşıldığı gibi, yozlaşmaya karşı
olduğumuz için bu baskı ve yasaklara
maruz kalıyoruz. Yozlaştırma, faşizmin
halkı teslim almada en sık başvurduğu
yöntemlerden biridir. Bizler de halkın
özüne yabancılaşmasının, kültürünü
kaybetmesinin, bireycileşmesinin karşısında kolektivizmi ve onurlu bir
yaşamı savunuyoruz. Madde bağımlılığının, alkolün, intihar ve boşanmaların,
çocuk istismarının, taciz tecavüz olaylarının neredeyse her gün, hatta devletin
resmi kurumlarında yaşanır hale gelmesi,
bu saldırıların devlet politikası olduğunu
göstermektedir.
Faşizm her dönem sanat ve sanatçı
düşmanlığını ortaya koymuş, salonlar
basmış, heykeller kaldırmış, filmleri
vizyondan kaldırmış, etkinlikler iptal
etmiştir. Halkın sanatçılarını, işkencelerle, tutuklama ve katletmelerle
sindirmeye çalışmıştır. AKP’nin bu
baskıları bize Hitler’in propaganda
bakanı Göbbels’in “Ne zaman kültür
lafını duysam elim silahıma gidiyor”
sözünü hatırlatmalıdır. Biz “Kapitalizmin tek alternatifi sosyalizmdir!”
diyoruz. Festivallerimizle, halkımıza
eğlence anlayışımızla da alternatif olduğumuzu gösteriyoruz. Burjuvazinin,
yoz, pespaye, cinsellik üzerine kurulu
eğlence anlayışına karşı Anadolu Halk
Festivalleri’ni örgütlüyoruz.
Yani baskı ve yasaklamaların ideolojik olduğunu kavramak zorundayız.
Biz yalnızca bir festival yapmıyoruz,

kapitalizmin değersizleştirmesine karşı
halkın ve sosyalizmin değerlerini savunuyoruz. O nedenle sadece yasaklamakla kalmıyor, ‘Güvenlik’ bahanesiyle
katılacak olanları da tehdit ediyorlar.

Baskı Varsa Direnecek,
Düşman Varsa
Savaşacaksın İlkesiyle
Hareket Edeceğiz!
Baskı ve yasakları savuşturmanın
tek yolu direnmektir. Cepheyle özdeşleşen çadır direnişlerini hayata geçirmeliyiz. Çadır sürekliliğimizi ve kazanma
kararlılığımızı ifade eder. Hemen Valilik-Kaymakamlık önlerinde veya merkezi yerlerde çadırlar açmalıyız. Konuyu
özetleyen bildiriler, döviz ve pankartlar
hazırlamalıyız. “Konser Yasaklamak
Suçtur, Yasaklayan Vali-KaymakamPolis Suç İşliyor” tarzında çarpıcı sloganlar olabilir. Protesto için faks metinleri, imza föyleri çıkarılıp dağıtılabilir.
Kapı kapı veya stantlarda imza toplanabilir. İnternet etkin biçimde kullanılarak, haberler yayılabilir; teşhir çalışmaları yapılabilir. Direniş haberleri, en
yaygın ve hızlı biçimde yapılıp dinamik
tutulmalıdır. Yazılamalar, pullar, pankart
sallandırma vb. yöntemlerle şehrin merkezi yerlerinde sürekli halkın gündemine
sokmalı, keyfiliklere boyun eğmeyeceğimizi anlatmalıyız.
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Sonuç olarak;
1- Bugün festival yapma hakkımız
için direnmezsek, yarın çok daha
büyük saldırıları göğüslemek zorunda
kalacağımızı halka anlatalım.
2- Meselenin sadece festival veya
konser olmadığını, iktidarın birliğimiz
ve gücümüzden nasıl korktuğunu, bu
korkuyla onların sonunu getireceğimizi
anlatalım.
3- Direnişimizi, devletin sanıldığı
kadar güçlü olmadığını halka anlatmanın bir aracı olarak görelim. Direnince kazanabileceğimizi, aslında
güçlü olanın halk olduğunu pratikte
gösterelim.
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TEK KİŞİ AMA
BİR ORDU GÜCÜ İLE ÇALIŞMAK

Yine İzmir Güzeltepe’nin sokaklarını adımlıyoruz.
Yanımda bir arkadaş var. Anadolu’da devrimcilik belki
biraz daha zor. Her işi bazen tek kişi olarak yapmak zorundayızdır. Hani İstanbul’da olsan onca sorun da olsa,
bir Gazi’ye, bir Küçükarmutlu’ya gidince insana moral
coşku sağlar bunlar. Anadolu’da ise çoğu zaman tek
kişilik bir ordusundur.
TEK KİŞİ AMA MİLYONLARIN DESTEĞİ VE
ADALET TALEBİ ile aşarsın yolları ve sorunları. EVET
TEK KİŞİ AMA HALKI ARKASINA ALMIŞ BİR ORDUSUNDUR AYNI ZAMANDA…
O gün de, bir elimde Tavır dergisi bir elimde Canan
Kulaksız Alternatif Öğrenci Şenliği afişleri var. KültürSanat komitesinden gelen arkadaşlarla Tavır dergilerini
veriyoruz. Biz de elimizde afişlerle bir eve gitmek için
yola çıkıyoruz, çıkıyoruz ama birlikte yola çıktığım
arkadaş o kadar sorunlu ki iş yapmamanın yolunu yapıyor
aslında. “Ben afiş yapmayacağım sorunlarım çözülene
kadar’’ vb... gibi diyor en sonunda.
Tartışıyorum ama sonuç alamıyorum, konuştukça
daha sertleşiyor tartışma ve arkadaşı gönderiyorum. Ben
de bir kaldırıma oturup o moral bozukluğuyla kara kara
düşünmeye başlıyorum ve aklımdan “al işte kaldık mı

ortada… ne yapayım şimdi ben” diye düşünmeye başlıyorum.
Ve düzen-devrim çelişkisi başlıyor beynimde savaşmaya… Biri “lanet olsun, bırak git sen de her şeyi” diyor… Diğeri “her şeyin kaynağı olan halka gitmeliyim’’
biraz çekinerek Berkin’in vurulduğu yaşta olan bir
ablanın çocuğunu çağırmaya gidiyorum. Abla dergi okurumuz, pek çok sorunumuzda bize destek olan biri.
Selam verip çocuğunun bana afiş asarken yardım etmesi
için izin istiyorum. Abla da izin veriyor. Sonra o arkadaşın
yanına giderek “hadi afişe gidiyoruz’’ diyerek başlıyoruz
fırça sallamaya.
Ve bir kez daha anlıyorum ki; tüm sorunların çözümü
halka gitmek… İşten kaçmak, kolaycılığı seçmek...
bunlar hep küçükburjuva alışkanlıklar. Küçükburjuva
alınganlıklarımızı aşamadığımız zaman savrulmalar başlıyor ve bunlar Harekete zarar veriyor. Aynı zamanda da
nasıl olmayacağını değil nasıl olacağını düşünüp halka
gidip olumlu ya da olumsuz sonuç almanın hem örgütlenmemiz açısından önemli olduğunu hem kendi devrimciliğimizi büyüttüğünü anladım. Ve günlük sorunların
stratejik hedefimizin önüne geçmemesi gerektiğini, en
küçük işte bile büyük düşünmek gerektiğini bir afiş çalışmasında somut olarak gördüm.

Kilis’teki Katliamların Sorumlusu
AKP’dir, Hesap Soracağız!
Tekirdağ Halk Cephesi 14 Haziran’da, aylardır Kilis’e atılan
bombalarla ilgili yazılı bir açıklama
yayınladı. Yapılan açıklamada; “…
Son aylarda defalarca evlere havan
topu mermisi gibi ağır silah çekirdekleri gelmiş, Kilis’te yaşayan
halkımız yaralanmış ya da hayatını
kaybetmiştir. Suriye yönetimi ve
ABD-AKP tarafından var edilip
büyütülüp beslenen İŞID arasında
süren savaşta bugüne kadar 21 kişi
katledilmiştir. Biz bu katliamların
sorumlusunun kim olduğunu biliyoruz.
Kilis valisinin, başbakanın, cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar
'sanki yeni olmuş gibi, sanki sadece
bizim ülkemizde oluyormuş gibi
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büyütüyorlar' demesi ile katliamlarını örtemeyecekler! Biz bu katliamları halkların baş düşmanı
ABD’nin yıllardır Ortadoğu halklarına saldırılarından; katletme, sindirme, asimile etme politikalarından, işgalci zihniyetinden biliyoruz.
ABD işbirlikçisi AKP iktidarı ülkemizde her gün dozunu daha da
arttıran bir saldırı planı yapıyor,
yapmakta. Bu düzen tümüyle çürümüştür, devlet tüm mekanizmalarıyla yöneteme krizindedir. Halkın
güvenliği devrimcilerin elindedir!
Tüm Türkiye halklarını faşist AKP
hükümeti ve halkların baş düşmanı
ABD'ye karşı birlikte ekmek, adalet
mücadelesine çağırıyoruz” denildi.

Dergi Komitelerimizle
Daha Çok Bölgeye Ulaşacağız
Antep Yürüyüş dergisi dağıtımcıları,
12 Haziran’da Yavuzeli ilçesi Kuzu
Yatağı köyü Kırkgöz isimli piknik alanında piknik yaptı. Alan temizliğinden
sonra yapılan kahvaltının ardından “devrimcilik” üzerine sohbet edildi. Ardından
program dahilinde yüzüldü ve öğle yemeği yenildi. Daha sonra Yürüyüş dergisinin önemi üzerine konuşuldu, toplantının sonunda dergi dağıtımı için komite kuruldu. Son olarak doğa gezisi
yapılarak program sonlandırıldı.
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TÜRBİN DEYİP GEÇMEYİN;
BU KAVGA HÜRRİYET KAVGASIDIR-4
Halktan Öğrenen, Halk İçin Üreten;
HALKTAN YANA MÜHENDİSLİK!
Üretmeyi başardığımız rüzgar türbini, bağımsızlık savaşının önemli
bir parçası. Neden? Emperyalizm,
sömürge ülkelerde kendi ihtiyaçları
doğrultusunda görev paylaşımları
yaparak, ülkeleri kendine bağımlı
hale getirir. Bu bağımlılık ilişkisi
sömürge ülkeleri sanayiden tarıma
ekonomiden eğitime kadar etkiler.
Rol yukarıdan biçildiğinden, bu rolü
ve politikayı, sadece kontrol eden
(emperyalist şirket) bildiğinden dolayı
bu politikaların hareket ettirdiği yığınlar, mümkün olduğunca gerçeklerden uzak tutulur. Bu sömürge
etkisi kendisini sanayide apaçık gösterir. Yeni-sömürge ülkelerin sanayisi
yukarıdan aşağıya yabancı sermaye
ve işbirlikçi burjuvazi eliyle kurulur
ve bu tip örgütlenen sanayi şekillerine
montaj sanayii denir. Montaj sanayi
ülkelerinde üretim cılız ve bütünüyle
dışa bağımlıdır. Ağır sanayide ise
emperyalizmin kullanıp eskittiği teknolojileri, bir kez daha keşfetmek
zorundadır. Sömürge ülkelerdeki bilgi
birikim hiçbir zaman bir sistemin
bütünüyle kavranabilmesine müsaade
etmez. Montaj sanayinin tercih edilme
sebebi de budur. Bir bütünün belli
bir kısmının bilgisine sahip olunur
veya hali hazırda kurulmuş bir bant
üzerinden ezberletilmiş bir imalat
yapılır. Bu politikalarla mevcut teknoloji üzerine bir adım ilerisini kurmak bir yana dursun, mevcut teknoloji
dahi puslu camlar arkasından gösteriliyor yeni-sömürge ülkelerde. Böyle
bir sanayi politikasına sahip ülkelerde
bilim ve teknik de bu politika ekseninde gelişiyor. Bilim veya teknik
üretmekten aciz bir ülkede, mühendislik mesleği sadece ara elemanlık
görevini yerine getirmeye denk düşüyor. Montaj sanayii ülkelerindeki
mühendisler; ne yapacağını bilemeyen, yaptığı işte ve konumunda hiçbir
netliği olmayan; patronuna, bilginin
ihraç edildiği yurtdışı firmalarına ba-

ğımlı bir hale geliyor.
Yapacağı işi ve yapacağı işin kime hizmet
ettiğini bilmeme; yaptığı işteki emeğinin
belirsizliği, mühendislik mesleğinin değersizleşmesine sebep
oluyor. Bu değersizleşme sadece mesleki
ölçekte kalmayıp insani bir değersizleşmeyi de beraberinde
getiriyor.
Halkın Mühendis MimarlarıEnerji Komitesi (HMM-EK) olarak
ürettiğimiz Hasan Ferit Gedik Rüzgar
Türbini, böyle bir dünyanın Türkiye’sinde hem bireysel anlamda hem
de halk olarak özgürleşme ve bağımsızlık savaşının önemli bir adımıdır. Bütün parçalarıyla kendi imal
ettiğimiz ve tasarımı bize özgü olan
bir rüzgar türbini üzerinde en açık
şekilde düşünebilecek, olası sorunlarda en etkili çözüm yollarını ortaya
koyabilecek bilgi birikim yine bizim
ellerimizde olacaktır.
Bu sadece bir rüzgar türbini için
dahi olsa bize soluk kanalları açan
bir araç. Piyasadaki rüzgar türbinleri
için malzemeler ve parçalar arasında
bir uyumsuzluk olabilir. Sadece montajda birleştirilmiş veya herhangi bir
parçası ithal edilmiş bir rüzgar türbininde olası bir sorunun çözümü
dışarıdan eklenen her bir kalem için
bağımlılığı da beraberinde getirecektir.
Örnek verecek olursak; HMM-EK
tipinde üretilen bir rüzgar türbininin
bobin sargılarından bir tanesinin
sarım sayısı eksik olabilir. Bu sorunu
sarım yapan kişinin nokta tespitiyle
çözebiliriz. Olmaz ise sarımları tek
tek test ederiz. Bu bizim için 40 gr
bakır ve 1 saatlik vakit kaybına denk
düşer. Ama kazanacağımız bir tecrübe
daha eklenir. Fakat piyasada montajı
yapılan bir rüzgar türbininde böyle

bir sorunda bir alternatör komple
değişmek zorundadır ve sorun tespiti
oldukça zordur.
Bu iki farklı tarz yeni ile eskiyi,
çürümüş olanla gelişmekte olanı ortaya koymaktadır. Eski sistemde akşama kadar; ne işe yaradığını, montajının nasıl yapılacağını bilemeyen
yaptığı teknolojinin gelişim sürecinden haberdar olmayan bir mühendislik
anlayışı var iken bir diğer yanda
bütün bir parça ve süreçle ilgili küçük
detayları dahi özümseyip üzerine üç
beş defa yanılmış, sonunda doğru
olanı yapabilmiş bir mühendislik anlayışı var.
Düzen, yani emperyalizm ve bizim
gördüğümüz ilk düzen temsilcisi olan
patronlarımızın elinde silah olan şey;
bu yalnızlaştırma, izole etme ve sınıflandırmadır. Bu politikayı tepetaklak edip en keskin şekilde önüne
dikilen yöntem ise kendi gücümüze,
bilgimize güvenip yapabileceğimiz
alternatif çözümlerdir. Prometheus’un
özgürlük ateşi şimdi bizim elimizdedir. Bizden ve halkımızdan çalınan
bilgi ve birikimi tekrardan ait olduğu
kaynağa geri teslim etmeliyiz. Mühendislik onuru ve halkımızın bağımsızlık savaşı, bize bunu söylüyor...
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Başarımızın Sırrı:
Kolektivizm
Rüzgar türbini çalışmalarımız, yaklaşık 3 yıl önce başlamaktadır. Daha
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öncesinde de bir adet rüzgar türbini
kurduk mahallemizde. Ancak şimdiki
çalışmalarımızdaki amacımız yaptığımız rüzgar türbinini daha da geliştirmek, daha bilimsel yönleriyle ele
almak ve her bir parçasını kendimiz
yapabileceğimiz duruma getirmek.
Tabii ki bu çalışmaların hem kendi
içimizde hem de bütün insanlarımızın
yani halkımızın yapabileceği açıklıkta
ve basitlikte olması için anlaşılır kılınması gerekiyor. Yoksa yaptığımızın
bir anlamı da olmaz. Amacımız halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda mühendisliğimizi icra etmektir.
Bu çalışmaları geliştirirken farkettiğimiz en büyük ve bizi güçlü
kılan bilgi ise şu oldu; eğer istersek
ve birlikte emek verirsek; inanır isek
kendimize, gücümüze, haklılığımıza
yapamayacağımız hiçbir şey yok.
Bu çalışmaları tek bir kişi yürütseydi
bu kadar başarılı, hızlı, çok yönlü
ele alan bir tarzda ilerleyemezdik.
Bu bilgileri biz en baştan yaratmadık.
Olan bilgileri toparlayıp üstüne kendi
bilgimizi de ekleyip mahallelerimizdeki rüzgar hızlarına uygun rüzgar
türbini oluşturduk. Bizi en çok geliştiren kolektif bir biçimde çalışıyor
olmamızdı. Hiçbir bilgiyi ya da pratik
çalışmayı kimseden saklı kılmadık.
Hep birlikte çalıştık hep birlikte tartıştık. Hepimiz çalışan ve bir sürü
işle uğraşan insanlarız. Ama bu durum
bizi halk için mühendislik yapmaktan
alıkoymadı. Oluşturduğumuz kısıtlı
zamanda birlikte çalışarak, her birimiz
bir ilmek atarak kurduk türbinimizi.
Bazılarımız bazı konularda daha
iyiydi tabi. Mesela makineden anlayan
usta bir abimiz ya da elektronikten
anlayan bir arkadaşımız var. Bazı
arkadaşlar daha az biliyor diye makine
işlerini ya da elektronik işlerini sadece
anlayanlar üzerinden yapmadık. Yapılacak her aşamayı hepimizin öğrenmesi ve yapması üzerine kurduk.
Böylece hem hepimizi daha iyi katmış
olduk çalışmalara hem de aklımızı
bilgimizi farklı açılardan daha da
zenginleştirdik. Bazı konuları çok
iyi biliyor olması o konu hakkında
her yönden bakmasını sağlamaz insanların. Kolektif çalışma bu açıdan
da çok önemlidir. Zenginleştirir, bü-

yütür, iyileştirir, herkesi katar işin
içine. Bireysel olarak kalsaydı eğer
çalışmalar bu halk için değil, ego
tatmini olarak kalırdı. Ayrıca kişi
bazlı olarak kalması işi hem daha da
yavaşlatır ve olumsuzlukların olması
halinde üretimi durdurur.
Sadece internet üzerinden, kitaplardan, türbin üretici firmalardan ya
da kendi bilgimizle de sınırlı kalmadık. Halka da gittik. Halkımızın yaratıcı fikirlerinden de yararlandık.
Bize çok şey kattılar. Bu bilgilerin
biraraya toplanması bizi daha da zenginleştirdi. Bildiklerimizi de saklamadık. Biz açık olduğumuz için ve
amacımızın güzelliği sayesinde hep
daha fazla bilgi edindik. Bilgi ne
kadar artarsa üretimimiz de o denli
iyi olacaktı. O yüzden her birimizin
bütün üretimde eşit bir şekilde bilgi
aktarımı olmasını sağladık. Böylece
birimizin görmeyeceği ya da aklına
gelmeyeceği bir noktayı diğer arkadaşlar ortaya koydu. Daha sağlam
olduk. Daha güçlendik. Ve başardık.
Zafere ulaştık. Kangren olmadı çalışmalarımız. Hep daha ileri adımlar
attık.
Bizleri yozlaştırdılar, bireyselleştirdiler. Kültürümüzü yok etmeye
çalışıyorlar. Biz insan olarak kolektif
yaşardık, üretirdik. Köylerde bu şekilde yaşayanlar vardır hala. Üretimi
kolektif bir şekilde yapmak. Nasıl
oluyor peki? Neden kolektif çalışma
daha güzel ve üretken? İnsanlar hem
çalışmadan zevk alırlar. Çünkü birlikte
emek verirler. Yalnız olmazlar. Birliktelik güçlendirir insanı. Hem de

daha verimlidir kolektif çalışma. Mesela 5 kişi düşünelim. Bir tarlayı
ekip biçsinler. Ayrı ayrı yapacakları
alan çok fazla olmayacaktır. Fakat
bu 5 kişinin birlikte çalıştığını düşünürsek daha fazla ve verimli çalışacaklardır. Hayatımızı paylaşmak üzerine kurmaz isek; sıkıcı, monoton
ve bizi ileriye taşımayan bir biçimde
tercih etmiş oluruz. Oysa ki paylaşarak kolektif bir biçimde daha üretken ve güzel kılmış olacağız her
şeyi.
Bireysellikten arınmamız gerekiyor. Bu bizi yalnızlaştırmaktan ve
küçültmekten başka bir şey yapmaz.
Kendimiz için çalışmak değil bizi
güçlü kılan. Ailemiz, halkımız, insanlarımız için çalışmak, üretmektir.
Biz oluşturduğumuz, edindiğimiz
bilgileri, kurduğumuz rüzgar türbinini
kendimize saklamayacağız. Satmayacağız öğrendiğimiz bilgileri. Kendimiz için kullanmayacağız. Halkımızla paylaşacağız. İnsanlarımıza
anlatacağız. Daha da büyütmek istiyoruz çünkü, daha güçlü kılmak.
Herkes yararlansın istiyoruz. Biliyoruz ki daha da gelişecek daha da
zenginleşecek. Biz buna inanıyoruz.
İnancımız ise haklılığımıza olan güvenimiz. Biliyoruz ki insanların hakkıdır emperyalizme bağımlı kalmadan
enerji üretmek. Bize kullandığımızın
bile 3 katı fazla parayla satıyorlar
enerjiyi. Bir de bu şekilde sömürülüyoruz.
Rüzgar türbinini yapmanın zor
olmadığını, bilgiye ulaşıldığı takdirde
herkesin yapabildiğini anladık bu
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çalışmada. Ve biliyoruz ki bilgi saklanmadığı zaman sorunlarımızı ortadan kolaylıkla kaldırabileceğiz. Bu
kadar çok emek verip sadece yaşamda
kalabilecek kadar kazancımız değil
bizim hakkımız. Birlik olursak rüzgar
türbinini kurduğumuz gibi adaletli
eşit bir dünya da kurabiliriz. Yapılan
politikaların tümü birlikteliğimizi
yıkmak için. Çünkü kendi kar ve
kazançlarını düşünüyorlar sadece.
Bizi bilgi saklamaya, bireysel kazanma hırsına büründürüyorlar. Ve
biliyorlar ki bu şekilde yok edebilirler
ancak bizi. Yetenek yüklüyorlar bize.
Üretimin, emek vermenin, buluşun
sebebi yetenek değildir. Bilgidir. Öğretildiği takdirde, paylaşıldığı takdirde
herkes bir şeyler katar, böylece büyür
her şey. Böylece çok daha ileri sonuçlar kazanılır.

Halktan Öğrenen,
Halk İçin Üreten;
Halktan Yana
Mühendislik
Gerçek halk sevgisinin ne olduğunu tam anlamıyla somutlaştırabilen
kocaman bir ailenin fertlerinden olma
sorumluluğu ve bilinciyle çıktık yola.
“Halkımız Sizi Çok Seviyoruz” diye
haykıran, halk sevgisinin vücut bulmuş halinden, sevginin onurla harmanlandığı cüretten güç alarak atıyoruz adımlarımızı. Rüzgar türbini
çalışmalarımız halk sevgisinden ayrı
değil evet. Çünkü mühendisliği ve
mimarlığı halk için yapıyoruz. Şimdi
yeni rüzgar türbini çalışmalarımız
ve birlikte süregelen heyecanımız
doludizgin ilerliyor. Biz de halkla
birlikte öğrenip halktan öğrenerek
ilerliyoruz. Bu yüzden attığımız adımlar ne güvensizce ne de kaygan zeminde atılıyor. Adımlarımız yeri göğü
sarsıyor, sarsacak diyoruz. Yeni rüzgar
türbini çalışmalarımıza, Anadolu’da
kendi ihtiyacına yönelik üretim yapan
insanları ziyarete giderek başladık.
Bilgimize arındırılmış bilgiler katan,
çokça teknik ayrıntı öğrendiğimiz
ve kar hırsından, bilgiyi saklama
bencilliğinden uzak olan halkımız
yapmak istediklerimize güvendi. Bu
inançla tecrübe ve deneyimlerini bi-

zimle paylaştı. Gittiğimiz yerlerden
aldığımız ve topladığımız tüm teorik,
pratik ve deneysel yöntemleri bir
bilgi havuzunda sakladık. Anadolu
insanının nasırlaşmış ellerinin, düşünceli gözlerinin ürünü olan el yapımı türbinlerin çalışma prensiplerini
inceledik. Yapım süreci tamamlanmış
ve çalışır vaziyette olan bu türbinleri
daha çok stator, rotor, alternatör,
kuyruk ve kanat yapısı üzerinde yoğunlaşarak inceledik. Sonrasında ön
model olarak tasarladığımız yatay
eksenli ilk rüzgar türbini için, uzun
bir teorik ve bilimsel bilgi araştırma
sürecine giriştik. Bu süreç içerisinde
Enerji Komitesi olarak, ilk yaptığımız
düşey eksenli rüzgar türbini faaliyetimizin eksikliklerini yakaladık. Şu
anda yürütmüş olduğumuz güçlü bir
kolektif çalışma aktivitesi ve sağlam
temeller üzerine oturtulmuş araştırma
sürecimiz, şimdiki çalışmalarımızın
başarısının birer somut kanıtıyken,
eski yöntem ve tarzımızı da mahkum
eden biçimsel bir süreçtir. Daha
yoğun katılım ve emekle, daha fazla
özveriyle ilmek ilmek işliyoruz türbinimizi. Emek doğru adımlarla bütünleştiğinde başarı kaçınılmaz oluyor
ve “biz de başaracağız” diyoruz. Bizleri vurdumduymaz, hantal ve bencil
bireyler olmaya iten ve çepeçevre
kuşatarak aptallaştırma amacı güden
bu soysuz düzen, bilimsel bilgiyi de
saklayarak bizi tamamen çaresiz kıldığını zannediyor. Oysa devrimci
mühendis mimarlar, halk için mühendislik mimarlık yapanlar da var.
Bizden koparılmak istenen üretme
arzusu ve gücünü birbirimizden güç
alarak tırnakla sökülüp koparılacak
olan teknoloji ve bilimin belki de
ilk tarihsel adımları bunlar. Evet o
kadar iddialıyız. Çünkü bugün eğitim
ve öğretim ticarileştirilmişken, özellikle kapitalist ülkelerde, emperyalizmin boyunduruğunda bulunan yenisömürge ülkelerde parası olanın yararlanabildiği bir hizmete dönüştürülmüşken halkın çıkarlarını gözeten
mühendis ve mimarlar olarak bizler
bu iddiamıza parmak da basarız.
Çünkü bilim ve teknoloji ancak insanlığın yararına olduğunda gayesine
ulaşır. Bugün yüksek öğretim fakül-

teleri ya da üniversiteler dahi sermaye
sahibi sanayicilerle işbirliği içindeyken biz de bu iddiamıza yalnızca
parmak basmaz, altını kızıl kalemlerle
çizerek tarihe de yazarız. Eğer bu
direniş denizinde bir damlaysak şimdi,
ileride kasırgalar yaratan dev dalgalar
haline dönüşeceğiz. İnancımızı ısrar
ile disiplin ile harmanlıyoruz. Kendi
elektriğini üretme konusunda kafa
yoran mühendislere, teknikerlere,
öğrencilere, rüzgar türbini ile ilgilenen
herkese sesleniyoruz. Gelin, Küçükarmutlu semalarında kanatlarını
açan ve yıldızları kucaklayan yeni
türbin üretim aşamalarımıza katkıda
bulunun. Alın terinizin ısısı, elektrik
enerjisine dönüşsün. Rant politikalarının hüküm sürdüğü sanayi toplumlarının birer uzvu olmak yerine,
gerçek üretimin bir parçası olun.
Halkın Mühendis Mimarları Enerji
Komitesi olarak halkına yabancılaşmış, fikri sömürülmüş insan modellerini mahkum ederek, Nazım Hikmet’in şiiriyle yazımızı sonlandırıp
çalışmaya geçiyoruz.
Makinalaşmak istiyorum
Nazım Hikmet- 1923
trrrrum,
trrrrum,
trrrrum!
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!
beynimden, etimden, iskeletimden
geliyor bu!
her dinamoyu
altıma almak için çıldırıyorum!
tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,
damarlarımda kovalıyor
oto-direzinler lokomotifleri!
trrrrum,
trrrrum,
trak tiki tak
makinalaşmak istiyorum!
mutlak buna bir çare bulacağım
ve ben ancak bahtiyar olacağım
karnıma bir türbin oturtup
kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!
trrrrum
trrrrum
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum..!
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HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL
CELLADI OLACAĞIZ!
Amerikan İşbirlikçisi Tayyip Erdoğan

Ho Amca’yı Ağzına Alamaz!
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14 Şubat 2016 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin gündem sayfasında “Vietnam Mayasının
Şifreleri” başlıklı haber dikkat
çekiyordu. Sadece haber değil
haberin fotoğraf köşesinde, bir
köşede Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın resmi, bir köşede
Vietnam devriminin önderi Ho
Amca’nın resmi. Tayyip Erdoğan halkımızın değimiyle yine
“neler saçmalıyor” Erdoğan’dan “Saçmalar’dan Seçmeler”
diyenler de olmuştur. Ama şu unutulmamalıdır ki faşizmin hiçbir politikası
boş değildir.
Tayyip Erdoğan diyor ki; “Yüreğimize
Batacağız Böyle Yürüyeceğiz. Eğer mesele sadece teknoloji olsaydı Kurtuluş
Savaşı farklı sonuçlanırdı. Vietnam farklı
sonuçlanırdı. Afganistan farklı sonuçlanırdı. Biz karşımızdakilerin ve onların
arkasındakilerin cesaretine değil, kendi
vicdanımıza, doğruluğumuza yüreğimize
bakacağız”. Bunlarla da kalmıyor Erdoğan, Vietnam devrimine, devrimin
önderi Ho Chi Minh’e övgülerde bulunuyor.
İşbirlikçi AKP iktidarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD’ye göndermeler yapıyor. Amerika’ya karşı Vietnam devrimini kullanarak Amerika’ya
en zayıf, en hassas yerinden vurmaya
çalışıyor. Efendisiyle arasındaki it dalaşı
büyüyünce şuursuzca hareket ediyor Erdoğan. Son dönemlerde “Ey Amerika”
diyerek Obama yönetimini özellikle
PYD’ye verdiği destekten dolayı eleştirirken sözüm ona efendisine saldırmaya,
kafa tutmaya çalışıyor. Biliyoruz Erdoğan’ın “Ey Amerika” sözlerinin arkasında
da geleceğine dair kocaman bir korku
vardır. Bu sözler der ki; amaç halkı kandırmak, halka Erdoğan’a bak Amerika’ya
bile kafa tutuyor düşüncesini verdirmek
içindir. Bunların hepsi işbirlikçi iktidarlar
arasındaki danışıklı dövüştür.

Bir kez daha diyoruz ki; Amerika’nın işbirlikçisi Tayyip Erdoğan Vietnam Devrimini, Ho Amcayı ağzına
alamaz. Neden? Çünkü Ho Amca emperyalizme karşı savaşan önderdir.
Kimdir Ho Amca? “Ulusların tarihinde
hayat ve eserleri ülkelerinin tarihindeki
şanlı aşamalara sıkı sıkıya bağlı büyük
insanlar vardır. Bu kimseler, çoğu zaman halkların en köklü faziletlilerini
sembolize ederler, bütün bu hayatları
boyunca halklarının özgürlüğü, mutluluğu için mücadele ederler ve onların
en içten dilek ve isteklerini dile getirirler. İşte başkan Ho Şi Minh böyle
bir insandır.” (Ho Şi Minh / Milli
Kurtuluş Savaşımız sf. 5)
Tayyip Erdoğan dünya halklarının
katili baş düşmanı Amerika’nın bir dediğini ikiletmeden yapan bir işbirlikçidir.
İşbirliği yapmakla da kalmaz, ülkemizde
Vietnam’daki gibi bağımsızlık, sosyalizm
mücadelesi veren devrimcilerin Ho
Amca gibi önderlik eden önderlerin katilidir. Halk düşmanıdır Erdoğan. Ülkemizi dünyada ezilen, sömürülen halklarında en az emperyalistler kadar katilidir. Savaşın neresinde olursa olsun işbirlikçilik hainlik alçaklıktır-şerefsizliktir.
Tayyip Erdoğan bir halk düşmanıdır. Kapitalizm gibi kendi geleceğini
korumak için oturduğu ağacı dahi
keser. İktidarını ayakta tutmak uğruna
her türlü yola, yönteme ihtiyaç duyar.
İlk kez böyle alçalmayan Erdoğan za-

“BİR CEZA İSTİYORUZ

man zaman kürsülere çıkıp Nazım
Hikmet şiirleri okur. Gün gelir Ahmet
Kaya’nın özgürlük türkülerini söyler.
Erdoğan şunu unutmasın ki ne yaparsa
yapsın o bir halk düşmanıdır. Safları
ve halkın gözündeki düşmanlığı yok
edemez. Hatta devrimci ülkeleri, önderleri, sanatçı-şairleri kullandıkça halkın gözündeki düşmanlığı bin kat büyüyor. Çünkü halkın saflarında çok
nettir.

Vietnam Direnişinin
Zaferi! Ho Amca’nın
Önderliği Bugün de
Dünya Halklarına
Yol Göstermeye
Devam Ediyor
Tarihin hiçbir döneminde az adamla
ve malzemeye sahip bir ülkenin karşısında böylesi bir zafer görül-memiştir.
Bu zafer Vietnam devriminin önderi
Ho Amca’nın yazdığı şiirde şöyle anlatılıyor.
“Nasıl?
Peki şu Vietnamlılar
Nasıl dövüştüler böyle uzun uzun
Amerikalılara karşı?
Doğdukları toprağı seven Vietnamlılar
Çocuğunu nasıl severse bir ana
Ama istilacı Amerikalı
Güçlüdür kuvvetlidir!
Olsun Kaplan da öyle
Düşleri korkunç
Tırnakları yırtıcıdır.
Ama bir avuç arı
Haklamaya yeter kaplanı”
Evet zafer Ho Amca’nın ve savaşın
askeri komutanı Vo Nguyen Giap’ın
önderliğinde Vietnam halkının yiğit evlatlarının zaferidir. Vietnam’ın bağımsızlığı için halk, misal yerindeyse canını
dişine takarak zaferi kazanmıştır. Vietnam
halkı 7’den 70’e yaratıcılığını sonuna
kadar zaferi kazanmak için kullanmıştır.

Zehirli bomba kazıklarından yapılmış
bir bubi tuzaklarıyla onlarca, yüzlerce
işgalci Amerikan askerlerini öldürerek
zafer kazanılmıştır. Bugün dünya halklarına halen şu yalanı söylemeye devam
eder Amerika. Vietnam zaferini hiçbir
zaman kabul edemez. Çünkü Vietnam,
emperyalizmin de nasıl yok olacağını
en iyi şekilde anlatmaktadır. Vietnam
halkı zaferi baştan kazanacaklarını
şöyle ifade etmiştir. “Bize çok sorun
çıkaracaklar, ama düşmanın sorunu
daha fazla olacak! Amerikalıların doları çok ama parayla moral satın alamaz”. En güzel sözü her zaman direnenler söylemiştir. Vietnam da en
onurlu tarihi yazan, en güzel sözleri
söyleyen olmuştur.
Ho Amca Bugün Amerikan Emperyalizminin İşbirlikçilerinin Korkulu Rüyasıdır!
Neden? Çünkü emek sömürüsü ve
katliamlar dışında ürettikleri çözümleri

yoktur. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin her çözümü suç ve vahşet üretmektedir. Korkuyorlar. Çünkü sistemlerini sürdürmekte gün geçtikçe zorlanıyorlar. Bunun için de Erdoğan
“sosyalist söylemlere” ihtiyaç duyuyor.
Bunun için Ho Amca’ya övgüler yağdırıyor. Çünkü çaresizler, biliyor ki
Erdoğan, bilimsel gerçek emperyalizmin yıkılacağını ilan ediyor. Nasıl
ki toplumların gelişim aşaması kapitalizmden sonra sosyalizm diyor buna
inanıyorsak! Emperyalizm de ne kadar
güçlü görünürse gürünsün “Kağıttan
Bir Kaplandır”.
“Vietnam halkı yalnız kendi özgürlüğü için savaşmadı” diyor Ho
Amca. “Halkımız yalnız kendi özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna dövüşmüyor. Fedakarlık yapmıyor, aynı
zamanda tüm dünya halklarının özgürlüğü bağımsızlığı içinde dövüşüyor, fedakarlık yapıyor. Amerikan

saldırganlara karşı verilen savaşın
ilk hattında Vietnam halklarının görevi ağır fakat şereflidir. Böyle onurlu,
şerefli bir miras bırakmıştır bizlere
Vietnam devrimi. 2. Dünya Savaşı’ndan bugüne kendini dünyanın
efendisi sanan, yıkılmaz bir güç olarak gören katil, işgalci Amerikan
emperyalizmi tarihin en iğrenç en
kanlı savaşı karşısında Vietnam devrimi Amerikan emperyalizmine ve
tüm emperyalist, işbirlikçi ülkelere
dersini vermiştir.”
Sonuç olarak;
Bugün emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı bizim zaferimiz
de Vietnam’ın zaferi gibi olacak!
Emperyalizmin ileri teknolojisi,
akıllı silahları, gelişmiş robotları,
en güçlü karargahlarını yok ederek
zaferi kazanacağız!

Yaktınız Yıktınız Kurşunladınız Ama
Pir Sultanı Bitiremezsiniz! İşte Buradayız!
Gazi Halk Meclisi 10 Haziran’da bir açıklama yaparak,
tehditlerin Gazi halkını bugüne kadar yıldıramadığını,
bundan sonra da haklı mücadelesinden vazgeçiremeyeceğini belirtti. Açıklamada: “10 Haziran’da Zübeyde
Hanım Mahallesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği’ne zırhlı araçları ile intikal eden Gazi Karakolu
polisleri Sultangazi PSAKD başkanı Göksel Fidan’a
seslenerek tahrik etmiş, bu yetmemiş ‘Burayı başınıza
yıkacağız, Burayı size yaptırmayacağız.’ vb. tehditlerde
bulunmuştur… Halkın tepkisi ile karşılaştığını görünce
arkasına bakmadan kaçmışlardır.
PSAKD Gazi Şehitleri Cemevi inşaatımızı başımıza
yıkmakla tehdit eden ve günlerdir Cemevimizi taciz
eden, Gazi Karakolu’nun polisi cemevi inşaatımızı engelleyemeyecektir.
Yüzyıllar önce Pir Sultan; dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm halk kesimlerinin tepkilerini dile getirmiş,
kardeşçe bir düzen için mücadele vermiş ve bundan
dolayı da dönemin egemenleri tarafından katledilmiştir… Binlerce kez öldük, binlerce kez yeniden ayağa
kalkarak dikildik zalimin karşısına. Sivas da bekledikleri
etkiyi yapmadı. Bu yüzden Gazi’yi yarattılar. Yine yanıldılar. Pir Sultanlar, zalime başkaldırı geleneğini sürdürenler, her ölümde yeniden dirildiler.
Biz de Halk Meclisi olarak diyoruz ki;
Halkımızın değerlerine aykırı hareket edenler, halka
zarar verenler, halkın adaletinden kurtulamaz!
Halkımız; yaşadığımız her gün, yaşam koşullarımız bir

önceki güne göre daha da zorlaşıyor. Mahallemizdeki kaldırımda yürürken dahi hatta evimizin balkonunda polis
terörü ile karşı karşıyayız can güvenliğimiz kalmadı.
AKP, kendisine karşı mücadele edip halkın onurlu
değerlerini sahiplenip yaşatanları, baskı ve zor ile engellemeye çalışıyor. Diğer yandan, halkın geçmişten
gelen ne kadar olumlu değeri varsa, onu yok etmeye yönelmiş.
Bir halk türkümüzde geçtiği üzere
“bunu gören yürek İdil Halk Tiyatrosu
nasıl dayana” diyerek Gazi Ekibi
çıkmalıyız sokaklara
teslim etmemeliyiz Çalışmalarına
kan ve can bedeli kaDevam Ediyor
zandığımız mevzileİdil Halk Tiyatrosu Gazi Ekibi
rimizi polisin saldı11 Haziran'da bir araya geldi.
rıları karşısında.
Akşam yapılacak dersten önce,
Mevzilerimizi koruyapılan kekler yenildi, çaylar
mak, bugün daha faziçildi. Tabi ki bu arada kısa bir
la sahiplenmekten
toplantı yapıldı. Bu toplantıda
geçer. Gazi Halk
yeni dönem kayıtları için program
Meclisi olarak bu
oluşturuldu. Drama çalışması yatehditle karşı karşıya
pılan derse 8 kişi katıldı. Ayrıca
kalan Alevi halkımıbir sonraki derste yazılan skeçzın yanında olduğulerin oynanacağı hedefi konulmuzu belirtmek isdu.
teriz” denildi.
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Öğretmenler! Çok Çalışarak Değil,
Mücadele Ederek Yoksulluktan Kurtulabiliriz!
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5 Haziran 2016 tarihli bir haber,
biz öğretmenlerin geldiği durumu
gayet net açıklıyor. Haber şöyle:
“Geçtiğimiz günlerde 4 milyondan
fazla öğrencinin yararlandığı ücretsiz
devlet kurslarının yaz tatilinde de devam edeceğini açıklayan Milli Eğitim
Bakanlığı’nın bu uygulaması, öğrenci
ve velilerin yanı sıra öğretmenleri de
sevindirdi.
Ders yılı içinde okulda verdiği dersler sebebiyle kısıtlı oranda kurslarda
ders verebilen ve çok fazla kazanç elde
edemeyen öğretmenler, yaz tatilinde
kurslarda daha fazla derse girerek ek
gelir elde edebilecek.
Bu kapsamda görevlendirilecek kişilerden, alanı atölye, laboratuar ve
kurs öğretmenliği olanlara haftada 44,
diğerlerine haftada 30 saate kadar çalışma izni verilebilecek. Kurslarda ders
başına da 18 lira ücret verilecek. Böylece
haftada 30 saatten, ayda 120 saat ders
veren bir öğretmen; maaşının yanında,
2 bin liradan fazla ek gelir elde edebilecek.
Destekleme ve yetiştirme kursları
2015-2016 eğitim yılında, ortaokul
ve lise öğrencileri ile mezunların kazanımlarını pekiştirmek için; 38 bin
384’ü ücretli, 253 bin 494’ü kadrolu,
toplam 291 bin 878 öğretmen müracaat etmişti.”
Hatırlayacağımız üzere 2013’te
oligarşi içi it dalaşı sonucunda dershanelerin kapatılması gündeme gelmiş
ve ardından da şartları uygun olanlar
özel okula dönüşmüştü. Elbette özel
okullar AKP’nin emperyalist babalarının üzerinde önemle durdukları eski
ve daimi çalışmalardan biriydi.
17 Aralık’ta yolsuzlukları ortaya
saçılan AKP, hem bu politikaları uygulamak hem de “paralel yapı”cı dostlarından intikam almak(!) için bu
fırsatı kendince iyi değerlendirdi. Böylece bir taşla iki, hatta daha fazla kuş
vuracak, aynı zamanda yoğun mesailerden düşünmeyi unutan kamu emek-

çilerine ek gelir sağlama fırsatı vererek
“sosyal devlet” vazifesini yapacaktı.
Başta, neresinden tutsan elinde kalacak
olan bu uygulamanın öğrenci-öğretmen-veli açısından tehlikeli ve kabul
edilmemesi gerektiğini belirtmek gerekir.
Birincisi ve –bize göre en önemlisi- öğrenciler açısından yani çocuklarımız açısından doğuracağı sonuçlardır. Çocuk tanımına girmeyeceğiz.
Şairin şu dizeleri her şeyi anlatmaya
yetiyor:
“Koşuyor altı yaşında bir oğlan,
uçurtması geçiyor ağaçlardan,
siz de böyle koşmuştunuz bir zaman.
Çocuklara kıymayın efendiler.”
Çocuklarımız, düzenin okullarında
yeterince tek tip hale getiriliyor. 4+4+4
eğitim sistemi ile bu daha da arttı. Haftalık ders saatleri 30’dan 36-37’ye çıkartıldı, okula başlama yaşı düşürüldü,
sınavlar azalmadı, aksine arttı ve daha
2. sınıftan itibaren özel ders-dershaneetüt gibi ekstralarla çocuklarımız hayattan
koparıldı. Niteliği itibariyle zaten gerici
olan eğitim sisteminin bu şekilde yoğunlaştırılması tesadüf değildir. Ki devlet
okullarında okuyan yoksul halkımızdır,
kendi çocukları değil. Sermayenin ihtiyacı olan gençliği bu şekilde yetiştirecektir.
Öğretmenler ise günlük maişet derdinden, ne iş yaptığını unutur hale
gelmiş durumda. Ders saati fabrikadaki
bir üretim saatine benzetilemez. Ek ders
alacağım diye insanüstü bir performansla
çıkıyoruz çocukların karşısına. Karşımızdakinin bizden beklentilerini önemsemeyecek kadar yoruluyoruz. Hepimiz
şunun farkındayız; ne kadar çok ek
ders alırsak alalım enflasyon karşısında
tuzla buz oluyor kazandığımız. Bir ders
saati 10 TL gibi gülünç bir rakam. Aldığımız maaş 2 bin 500-3 bin arasında
iken yoksulluk sınırı 4 bin 590 TL.
Daha ne kadar çalışacağız. Boğazımıza
kadar borçlandık bankalara, geleceğimiz
ipotek altına alınmış adeta. Eskiden öğ-

retmenlerin tatili vardı, fakat bir yıldır
o da yok. Çünkü hafta sonları kurslarımız
var, çünkü borçlarımız var. Daha yaşımız
genç iken çalışıp bir ev bir araba alalım
diyoruz. Fakat unutuyoruz ki bu şekilde
bırakalım nitelikli bir eğitimci olabilmeyi,
sosyal olan doğamızı bile koruyamıyoruz. Bir sinema, bir tiyatro, bir konser,
bir gezi, bir piknik vb.ne gidemememizin
kısacası, biraraya gelemememizin nedeni
oluyor destekleme ve yetiştirme kursları.
Özellikle ataması yapılmayanlar bu
sömürüyü daha fazla yaşayacak. Bir
yandan atanmak için kurslara para dökerken diğer yandan para kazanmak
için yaz kurslarında ter dökecekler. Sömürü düzeninin çarkı hep böyle döner.
Önce allanıp pullanır, sistem oturtulduktan sonra ise o hakkı kazanmak
daha fazla bedel ister. Tıpkı Aile Hekimliği uygulaması gibi. Hekimler daha
fazla ücret alacak, nöbet tutmayacak
denildi şimdi ise nöbet tutmadılar diye
soruşturma geçiriyorlar.
AKP halkı sömürmek için iktidarda
bırakılan bir partidir. AKP’nin yapacağı
her düzenleme tekellerin karını arttırmaya dönüktür. Doğaldır ki tekellerle
halkın çıkarları hiçbir zaman ortak
olamaz, olmamıştır da.
Kamu emekçileri, eğitimciler, halkımız; çalışmayı arttırarak, geleceğimizi
sömürücülerin eline bırakarak hiçbir
hak kazanamayız. Aksine sahip olduğumuz haklar da birer ikişer elimizden
alınır. Sadece 13 yıllık AKP dönemine
bakarak bile rahatlıkla görebiliriz vatanın
nasıl satıldığını, emeğimizin ne kadar
değersizleştirildiğini. Haklarımızı korumak, emeğimizin karşılığını alabilmek,
çocuklarımızın geleceğini kurabilmek
için mücadele etmekten başka bir yol
yok. Yazın kurslarda değil ailelerimizle,
dostlarımızla vakit geçirelim, eğitim
sadece dört duvar arasında değildir, çocuklarımızı topraktan, güneşten, çocukluklarından koparmayalım.
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Ülkemizde Gençlik

G ençlik Federasyonu’ndan
TUTSAK DEV-GENÇ’LİLERİ ZULMÜN HÜCRELERİNDEN ALACAĞIZ
Ülkemiz üniversitelerinde yıllardır
süren bir kavga var. Bu kavga işbirlikçi
gerici iktidarlar ve tekeller dışında;
işçisi, öğrencisi, öğretim üyesi ve personeliyle tüm üniversite kitlesinin ortak
özlemini ifade eden demokratik üniversite kavgasıdır.
AKP faşizmi; yönetememe krizini
üniversitelerde de gösteriyor. Duyarsız
öğrenciler, düşünemeyen beyinler yaratmak istiyor, kendisine muhalif gelen
herkesi ya katlediyor ya tutukluyor.
Ama bu ülkenin en onurlu, en soylu
damarı olan Dev-Genç’liler zulmün olduğu her yerde faşizmin karşısına dikiliyor.
Zulme karşı direnmek, karanfil olanlarımızın yüreklerinin acısını dindirmek
bizlerin lütfuna bırakılmış bir şey değil,
namus borcumuz olmuştur.
Bugün “parasız ve bilimsel eğitim’’
istediği için şehidimiz Dev-Genç’li
Berna Yılmaz 11 ay zulmün zindanlarında kalmıştır. Dışarıdaki yoldaşları
11 ay imza kampanyaları, 24 saatlik
oturma eylemleri, basın açıklamalarıyla
Berna’mızı zulmün kalesinden almayı
başarmıştır.
Okullarda, anfide, gençliğin içinde
en önde, mücadelenin her alanında
DEV-GENÇ vardır. AKP faşizmi DevGenç’lilerden korkusunu tutuklayarak
somutluyor. O çok korunaklı sandıkları

karakollarında yaptıkları ’90’lardan kalma (falaka, elektro şok verme, ıslatıp
dövme, taciz etme) gibi alçakça işkencelerin izlerini gizlemek için 2 saatte
tutuklayıp F tiplerine gönderiyor. Gençliği her yandan kuşatıp, teslim almaya
çalışan bir iktidardır AKP!
AKP iktidarı devrimcileri okullardan uzaklaştırmak için elinden geleni
yapmaktadır, okulları polis karakolu
haline getirmektedir; AKP iktidarı
katliam politikalarını gençlik üzerinde
de uygulayacağını açıkladı.
Dev-Genç olarak diyoruz ki; SAVAŞINIZ KABULÜMÜZDÜR!
AKP, yönetememe krizini tüm ülkede sıkıyönetim uygulayarak gidermeye çalışıyor fakat nafile. Kürdistan’da direnen, savaşan Kürt halkımız
gibi, biz de direnecek ve adaletsizliğe
karşı savaşacağız.
Şafak Yayla’nın mezarına giden 2
Dev-Genç’liden korkan hükümet Giresun’a onlarca polisini, jandarmasını, askerini, itini, MİT’ini yığmıştır Giresun’a.
Bu korku halk korkusudur. Bu korku
halk düşmanlığı yapmanın korkusudur.
Korkularınızda haklı olabilirsiniz. Korkun, mezar anmalarımızdan korkun!
Mezar anmasına katılmanın suç olduğu
hangi yasada, hangi tarihte yazar? AKP,
kendi yasalarını tanımıyor suç işliyor.
Mezar anmasını bahane ederek 2 Dev-

Genç’li arkadaşımızı tutuklayıp işkence
hanesinde günlerce tecrit etmiştir.
Hapishanelerdeki tutsak DevGenç’liler durduk yere tutuklanmamıştır.
Onlar gençliğin akademik-demokratik mücadelesini verdikleri için tutuklandılar. Eğitimi daha çok paralı
hale getirerek; yoksul halk çocuklarına
üniversitelerin kapatılmasına karşı parasız bilimsel eğitim istedikleri için
tutuklandılar.
Faşist yasalara, genelgelerle gençlik
üzerinde oluşturulan faşist teröre karşı
direndikleri için tutuklandılar.
Tarihin en büyük yönetememe krizini yaşayan AKP’nin korkularını büyüttüğü için tutuklandılar. Tutsak DevGenç’lilere sahip çıkmadan, onların
özgürlüğünü istemeden, gençlik üzerinde estirilen terör durdurulamaz.
AKP iktidarının yasalarını tanımıyoruz!
Tutsak Dev-Genç’liler korkularınızı
büyütmeye devam edecek!
TUTSAK DEV-GENÇ’LİLER
SERBEST BIRAKILSIN
ÖĞRENCİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ
YAŞASIN DEV-GENÇ
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER
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Gençlik Sinema Günlerinde Buluşmaya Devam Ediyor
Dev-Genç’liler 9 Haziran İstanbul Dağevleri Mahallesi’nde “Çark” filminin gösterimini yaptı. Gösterim öncesi mahallede
çağrı için evlere kapı çalışması yapıldı ve
20 ozalit farklı yerlere asıldı, 100 bildiri
dağıtıldı. Havanın soğuk olmasına aldırış
etmeyen halk, Dev-Genç’lileri yalnız bırakmadı, ellerinde çay ve bisküvilerle
gelerek film gösterimine katıldı. 40 kişinin
katıldığı film gösteriminin sonunda değerlendirme yapılarak program sonlandırıldı.
Gazi Dev-Genç; 8 Haziran’da Gazi Mahallesi’nde Dev-Genç dergisinin tanıtımını
ve 12 Haziran’da, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde
yapılacak olan film gösteriminin çalışma-

larını yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında
Nalbur, Dörtyol Bölgesi’nde kafelere girilerek çağrı yapıldı ve 150 bildiri dağıtıldı,
70 afiş farklı yerlere asıldı. Ayrıca 23 adet
Dev-Genç dergisi gençliğe ulaştırıldı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
(MSGSÜ); Dev-Genç’liler 3 Haziran’da
MSGSÜ’de okulun Sosyoloji Bölümü dersliğinde “Zvezda (Yıldız)” filminin gösterimini yaptı. Gösterim öncesi okul yönetimi,
konferans salonu başvurusunu son gün reddetti. Film gösterimi günü okula giden ve
nedenini soran Dev-Genç’lilere mezuniyet
ödül törenini bahane etti. Konferans salonu
boş olmasına rağmen, salonu vermemek
için “hazırlık var” yalanını söylendi.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Katil AKP; İşbirlikçi, Zorba, Baskıcı Müdürlerinizi Okullarımızdan Çek!

BİLİMSEL, DEMOKRATİK EĞİTİM İSTİYORUZ!
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Katil AKP, gençliğe uyguladığı
baskı politikalarını birkez daha kanıtlamış oldu. Cağaloğlu Lisesi müdürü
kendi düşüncelerinin karşısında duran,
okula getirmiş olduğu baskıcı düzen
karşısında sivrilen öğrenciler hakkında
notlar almış, hatta bazı öğrencilerin
isimlerinin üzerine çarpı atmıştır. Bu
durum öğrenciye yalnızca gözetlenme
hissi vermekle kalmamış öğrencinin
okuldaki motivasyonunu ve başarısını
doğrudan etkilemiştir.
İstanbul Bahçelievler’de bulanan
Dede Korkut Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine, ilçe müftüsü de davet
edilmiş, müftü, kendine kürsüden tanınan söz hakkında öğrencilere dua etmiş,
konuşmasının sonunda öğrencilere
Fatiha okutmuştu. Dede Korkut Anadolu
Lisesi’nin, mezunlarından bir grup,
mezuniyet töreninde yaşanan bu durumun genç öğrencilerde bir önyargı
yarattığını ve laik bir ülkede böyle
uygulamaların yaşanamayacağını belirterek bu durumu protesto etti.
İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray
Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde
öğrencilerin, yandaş idarecilere ve
AKP’nin gerici, dinci karanlığına karşı
başlattığı isyana, Bornova Anadolu
Lisesi (BAL) ve Vefa Lisesi de katıldı.
Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri,
BAL mezunlarına ve Türkiye’nin tüm
liselerine çağrı yaparak okullarındaki
dincilik, baskı, cehalete karşılık “Gelin
padişah yalakalarına hep birlikte sırtımızı
dönelim” dediler. Liselilerin protestoları
Vefa Lisesi’nde de yerini aldı. 14 senedir
düzenlemekte oldukları geleneksel şenliklerin gerçekleştirilmesi, tutar yanı
olmayan bahanelerle okul müdürleri
tarafından engellenmiş, eğitim topluluğunda bir geçerliliği olmayan kişi ve
kuruluşların yanlı düşüncelerini öğrencilere empoze etmek amacıyla vermek
istedikleri konferanslar okul müdürleri
tarafından desteklenmiş, bütün okulun

katılımı zorunlu tutulmuştur. Her bireyin
hür iradesiyle hareket etmesini destekleyen
öğrenciler, okul müdürü tarafından kılık
kıyafet konusunda bir takım tehdit ve aşağılamalarla baskı altına alınmak istenmiştir.
‘‘Bütün dayatmalara, tehditlere, aşağılamalara karşı, Vefa’lı öğrencilerin senelerdir
oluşturduğu ilkeler doğrultusunda, çizgimizden asla sapmadan bu sorunlara tüm
Vefa camiası olarak tepkimizi ortaya koymaktayız. Benzer sorunlardan yakınan
diğer okullarla beraber karanlığa sırtımızı
dönmeye hazırız!’’ dediler.
AKP iktidarı yıllardan beri liselilerin
üzerlerinde her türlü politikalarıyla liseli
geçliği teslim almaya çalışmıştır. Gerici,
ezberci eğitim sistemiyle gençliğin tamamen sorgulamamasını, baş kaldırmamasını istiyor. Ülkesinde yaşadığı sorunlara
duyarsız kalmasını, okuyup kendi işinde,
gücünde, kendi derdinde olmasını istiyor.
Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak
AKP’nin bu politikalarını tanımıyoruz.
AKP’nin yaratmak istediği bir gençlik
olmayacak, ülkemizde yaşadığımız sorunlara duyarsız kalmayacağız. Okullarımızda
bulunan faşist müdürlere, eğitim sistemine
boyun eğmeyeceğiz. Bizler Liseli DevGenç’liler olarak Cağaloğlu Lisesi, Dede
Korkut Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek
Lisesi, Galatasaray Lisesi, Bornova Anadolu
Lisesi ve Vefa Lisesi öğrencilerinin protestolarının yanındayız.
Liseliler!
Bu sorunlarımızı ancak birlik olarak,
örgütlenerek çözebiliriz. Sizleri okullarımızda bulunan müdürlerimizin uyguladıkları politikalara karşı çıkmaya, yaşadığımız sorunları çözmeye Liseli Dev-Genç
saflarına örgütlenmeye çağrıyoruz!..
SELAM OLSUN BAŞEĞMEYEN
LİSELİ GENÇLİĞE !
YAŞASIN DEMOKRATİK
LİSE MÜCADELEMİZ !
ÖĞRENCİYİZ, HAKLIYIZ,
KAZANACAĞIZ !
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Ülkemizde Gençlik

Korkularınız “Bu Kavgada Biz de Varız” Diyen Liselilerdir!
İstanbul Erkek Lisesi’nde müdüre sırtını dönme şeklinde başlayan eylemler birçok ilde yankısını buldu. İstanbul’dan Eskişehir’e, Eskişehir’den İzmir’e, İzmir’den
Samsun’a birçok lisede eğitimin gericiliğini ve idare
baskısını protesto eden bildiriler yayınlandı. Yayınlanan
bu bildiriler ayaklanma şeklinde birçok lisede yayıldı,
yayılmaya devam ediyor. Bundan dolayı 13 Haziran'da
Samsun Anadolu Lisesi Terörle Mücadele polisleri tarafından basıldı. Bununla ilgili Liseli Dev-Genç yaptığı
açıklamada şunlara değindi: "Korkunuz düzenin gerici
eğitimine boyun eğmeyen, öfkesini gerici eğitime ve
idare baskısına karşı bileyen liselilerdendir. Getirdiğiniz
bu düzen politikalarıyla liselileri apolitikleştirerek yozlaşmaya, bireyci düşünmesini, haksızlıklara ses çıkarmamasını istiyorsunuz. Liseliler yaşları, bulundukları
konum itibariyle her şeye açıktır, öğrenmeye can atarlar,
her türlü bilgiye açıktır. Liseliler halkın en coşkun, en
militan ve en cüretli damarı olarak kavgada öncüdür.
İşte bu yüzden liselilere uyguladığınız her türlü baskı
politikası nafiledir.

Liselilerin ayaklanmasından korkan Tayyip Erdoğan;
'Yaşanan bunca hadiseden ders almayan birilerinin halen
liselileri ve üniversitelileri kaşıyarak, toplumun ulaşabildikleri her kesimini tahrik ederek yeni huzursuzluklar
peşinde koştuğunu biliyoruz' diyor. Bildiği ve korktuğu
şey şu: Devrimciler, Cepheliler öncülüğünde liseliler,
üniversiteliler ve bir halk onun iktidarını yıkıp yerine
halk iktidarını kuracak. Bu korkularını gerçeğe çevirmenin
bir adımıdır bu ayaklanmalar. Diğer adımı ise örgütlenmektir. Liselileri Liseli Dev-Genç saflarında örgütlenmeye
çağırıyoruz.”
O

% Dev-Genç: Mezar Anmalarına
Katılmak Suç Değildir!
Dev-Genç mezar anmalarına katılan yoldaşlarının hukuksuzca tutuklanması ve gözaltına alınması ile ilgili 15
Haziran’da yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada
mezar anmalarına katılmanın suç olmadığını vurgulayan
Dev-Genç kısaca şöyle devam etti: “…Mezarın, taş, toprak
ve iskeletten ibaret olmadığını faşizm de iyi bilir. Bu
yüzden mezarlarımıza, mezara giden arkadaşlarımıza ve
anmalarımıza saldırır. Bir örnektir; Mersin Silifke’de şehit
düşen Ali Tarık Koçoğlu’nun mezarına anmaya giden arkadaşlarımız her sene gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.
Aynı şekilde şehidimiz Günay Özarslan, Uğur Bülbül’ün
mezarına gittiği için tutuklanmıştı ve Uğur Türkmen’in
mezar anmaları da aynı şekilde. Şafak Yayla, yaptığı
eylemle dünyayı sarsmıştır. Ona dair yapılan her şeye
saldırdı. Şafak Yayla’nın dünyaya verdiği adalet dersinden
dolayıdır. Faşizmin adaletsizliğini en güzel şekilde teşhir
ettiği içindir. Tutuklanan arkadaşlarımız tecrit hücrelerine
konulmuş, hapishaneden hapishaneye sürülmüşlerdir. Bu
yapılanlar kuşkusuz bir politikanın eseridir. Faşizm öldürür,
öldürdüğüyle kalmaz, mezarına saldırır, kurşunlar, mezarına
gidenleri gözaltına alır, işkence eder, mezar taşıyla birlikte
tutuklar ve tecrit eder. Mezar anmalarına gitmenin suç olmadığını herkes bilir. Ölüye saygı tüm toplumlarda vardır.
Bu hiçbir hukuka sığmaz. Yasalarda bile böyle bir şeyin
suç olmadığını söylemeye gerek yok. Devlet gözünde söz
konusu devrimciler, onların bedenleri ve düşünceleri olduğu
zaman tüm yasalar, insan hakları ortadan kalkar. Faşizm
kendi koyduğu yasaları tanımaz. Biz nerede bir adaletsizlik

olursa orada biteceğiz, adaleti alacağız. Hukuksuzca tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Mezar anmasına gitmek suç değildir”.

İşkenceci Köpekleri
Mahallemizde İstemiyoruz!

Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016

Liseli Dev-Genç’liler 8 Haziran’da ve 10 Haziran'da
Okmeydanı’nda, AKP’nin katil polislerinin yaptıkları
işkenceleri halka teşhir etmek için toplam 200 adet
afiş asıp, 200 adet bildiri dağıttılar. Ayrıca 50 adet
Berkan Abatay-589 Spor Salonu afişi astılar... AKP’nin
katilleri, halkın gerçekleri duymasını engellemek için
Liseli Dev-Genç’liler afiş asarken S-48 No’lu zırhlı
akrep aracı ile liselilere hakaret edip, taciz ettiler.
Ardından araçlarından inerken Liseli Dev-Genç’lileri
gözaltına almaya çalışırken, katil polisler hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar ve Liseli Dev-Genç’liler
polislerin tacizine ve gözaltına almaya çalışmalarına
havai fişeklerle cevap verip halka ajitasyon çekerek ve
“katil polis mahalleden defol ”sloganlarıyla katilleri
bir kez daha halka teşhir ettiler.
Liseli Dev-Genç’lilerden korkan katiller destek çağırarak sokak sokak Okmeydanı’nda Liseli Dev-Genç’lileri aramaya başladılar. Liseli Dev-Genç’liler polislerin
tacizlerine aldırış etmeden çalışmalarına devam ederek
halka gerçekleri anlatmaya devam ettiler.
Liseli Dev-Genç: “AKP, liselileri baskı yaparak ve
korkutarak teslim almak istiyor. Ancak yaptıkları baskılarla Liseli Dev-Genç’lilerin onurlu mücadelesini engelleyemeyecekler” açıklaması yaptı.

ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ”
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Ülkemizde Gençlik
“Adım Adım Adaletin Peşine Düşen
Halkın Avukatlarına Bin Selam Olsun!

Defalarca adalet ve
özgürlük için yürüdüğümüz İstanbul-Ankara arasındaki yolları şimdi avukatlarımız adımlıyor. Tarihe birçok ilkleri armağan etmiş olan yoldaşlarımız, avukatlarımız zalimin zulmüne karşı güçlü bir darbe vururken, tüm
dünyaya da adalet mücadelesini salonlardan sokaklara
taşımanın en güzel örnekleri oluyorlar.
İşkencelerin, infazların, katliamların, haksızlık ve
adaletsizliklerin hesabının içinde zırnık adalet olmayan
saraylardan çıkmayacağını gösteriyor her bir adımları.
Adımlarınızda Şafak’ın kuvveti, yüzünüzde Elif’in gülüşü,
benliğinizde Bahtiyar’ın sadeliği dolsun. Gayrı Çiğdem
kokulu çiçekler yolunuza yoldaştır. Halkın avukatlarına
bin selam olsun. Halkın Avukatları Onurumuzdur!”

Liseli Dev-Genç'liler 12 Haziran'da bir açıklama yaparak, Adalet Yürüyüşü yapan halkın avukatlarına olan
desteklerini ifade ettiler. Açıklamada şunlar ifade edildi:
“Yürümek;
yürümeyenleri
arkanda boş sokaklar gibi bırakarak,
havaları boydan boya yarıp ikiye
bir mavzer gözü gibi
karanlığın gözüne bakarak
yürümek!..”
Adaletin uğramadığı salonlardan çıkıp, sokaklarda
adım adım adaletin peşine düşen halkın avukatlarına bin
selam olsun… Adaleti, ensesi kalın yargıçların sağlamayacağını bilen, halkın adaletine inanan ve güvenen halkın
avukatlarına bin selam olsun…
O

Katil AKP; İşbirlikçi, Zorba, Baskıcı Müdürlerinizi
Okullarımızdan Çek!
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Bilimsel, Demokratik Eğitim İstiyoruz!
Liseli Dev-Genç, 10 Haziran’da
bir açıklama yaparak, katil AKP’nin
gençleri tehdit ederek korkutma çabalarına sessiz kalmayacaklarını ifade
etti. Liseli Dev-Genç’liler açıklamada:
“Katil AKP, gençliğe uyguladığı baskı
politikalarını bir kez daha kanıtlamış
oldu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü kendi düşüncelerinin karşısında
duran, okula getirmiş olduğu baskıcı
düzen karşısında sivrilen öğrenciler
hakkında notlar almış, hatta bazı öğrencilerin isimlerinin üzerine çarpı
atmıştır. Bu durum öğrenciye yalnızca
gözetlenme hissi vermekle kalmamış
öğrencinin okuldaki motivasyonunu
ve akademik başarısını doğrudan etkilemiştir.
İstanbul Bahçelievler’de bulanan
Dede Korkut Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine ilçe müftüsü de davet
edilmiş, müftü, kendine kürsüden tanınan söz hakkında öğrencilere dua
etmiş, konuşmasının sonunda öğrencilere Fatiha okutmuştu. Dede Korkut
Anadolu Lisesi’nin mezunlarından bir
grup mezuniyet töreninde yaşanan bu
durumun genç öğrencilerde bir ön
yargı yarattığını ve laik bir ülkede
böyle uygulamaların yaşanamayacağını
belirterek bu duruma protesto etti.
İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray

Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin, yandaş idarecilere
ve AKP’nin gerici, dinci karanlığına
karşı başlattığı isyana, köklü okullar
Bornova Anadolu Lisesi (BAL) ve
Vefa Lisesi de katıldı. Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri, BAL mezunlarına ve Türkiye’nin tüm liselerine çağrı yaparak okullarındaki dincilik, baskı, cehalete karşılık “Gelin
padişah yalakalarına hep birlikte sırtımızı dönelim” dediler. Liselilerin
protestoları Vefa Lisesi’nde de yerini
aldı. 14 senedir düzenlemekte oldukları geleneksel şenliklerin gerçekleştirilmesi, tutar yanı olmayan
bahanelerle okul müdürleri tarafından
engellenmiş, eğitim topluluğunda bir
geçerliliği olmayan kişi ve kuruluşların yanlı düşüncelerini öğrencilere
empoze etmek amacıyla vermek istedikleri konferanslar okul müdürleri
tarafından desteklenmiş, bütün okulun
katılımı zorunlu tutulmuştur. Her bireyin hür iradesiyle hareket etmesini
destekleyen öğrenciler, okul müdürü
tarafından kılık kıyafet konusunda
bir takım tehdit ve aşağılamalarla
baskı altına alınmak istenmiştir. “Bütün dayatmalara, tehditlere, aşağılamalara karşı, Vefa’lı öğrencilerin senelerdir oluşturduğu ilkeler doğrultusunda, çizgimizden asla sapmadan
bu sorunlara tüm Vefa camiası olarak

tepkimizi ortaya koymaktayız. Benzer
sorunlardan yakınan diğer okullarla
beraber karanlığa sırtımızı dönmeye
hazırız!” dediler.
AKP iktidarı yıllardan beri liselilerin üzerlerinde her türlü politikalarıyla liseli gençliği teslim almaya
çalışmıştır. Gerek baskıcı, zorbacı
politikasıyla gerekse liseli gençliği
yozlaştırma araçlarıyla, gerekse okullarda öğrencilerin üzerinde baskı uygulayan faşist müdürleriyle. AKP
bunu neden yapıyor sorusuna gelirsek,
gençlik gelecektir…
Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak
AKP’nin bu politikalarını tanımıyoruz.
AKP’nin yaratmak istediği bir gençlik
olmayacak, ülkemizde yaşadığımız
sorunlara duyarsız kalmayacağız. Okullarımızda bulunan faşist müdürlere,
eğitim sistemine boyun eğmeyeceğiz.
Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak
Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Dede Korkut Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek
Lisesi, Galatasaray Lisesi, Bornova
Anadolu Lisesi ve Vefa Lisesi öğrencilerinin protestolarının yanındayız.
Liseliler!
Bu sorunlarımızı ancak birlik olarak, örgütlenerek çözebiliriz. Sizleri
okullarımızda bulunan müdürlerimizin uyguladıkları politikalara karşı
çıkmaya, yaşadığımız sorunları çözmeye Liseli Dev-Genç saflarına örgütlenmeye çağırıyoruz!” denildi.

“BİR CEZA İSTİYORUZ

Ülkemizde Gençlik
Cizre’de Halk Düşmanları Bir Çocuğu Daha Katletti!
AKP Çocuk Katilidir Hesap Soracağız !
Aylardır sokağa çıkma yasaklarıyla
katliamların yaşandığı, insanların evlerin bodrumlarında canlı canlı yakıldığı, anne karnında bebeklerin katledildiği, günlerce sokak ortasında
cenazelerin kaldığı Şırnak’ta 7 Haziran’da halk düşmanları zırhlı araçla
“Bünyamin Bayram” adında 6 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Bünyamin Bayram kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetti. Çocuk katillerinden Bünyamin’in de hesabını soracaklarını
belirten Liseli Dev-Genç 11 Haziran’da
bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Akrepler, TOMA’lar, kirpileri, kobraları… Zırhlı araçların halkın güvenliği
için değil halka zulmetmek için kul-

landıklarını bir kez daha gösterdiler.
Her yıl güvenlik güçlerine ayrılan
bütçeleri kalın puntolarla, manşetlerle
açıklıyorlar. Halkın sömürülen, karşılığını alamadığı emekleri işte bu
katliamlar için kullanılıyor. Vergi diye
aldıkları paralarla masum halk çocuklarını katlediyor. Savaşın yasalarına
dahi uymayan faşizm zulmünü kat
kat arttırarak 16 yaşındaki Mehmetleri
işkencelerden geçiriyor. Elektrik vererek, cinsel tacizde bulunarak halk
çocuklarını adalet mücadelesinden
koparacaklarını zannediyorlar. Bu yapılan katliamlar, işkenceler çocuklarımızın daha çok öfkesini biliyor,
adalet mücadelesini kat be kat arttırı-

yor. Bu ülkede 14 yaşında Berkin’ler
katlediliyorsa, Uğur Kaymaz’lar katlediliyorsa, Bünyamin Bayram’lar
zırhlı araçların altında eziliyorsa halkında bir adalet anlayışı vardır. Halk
çocukları bu yapılan katliamların, işkencelerin hesabını tek tek sormak
için dağlarda Onur ve Çayan, şehirde
Elif, Şafak, Bahtiyar, Çiğdem, Berna
olup halk düşmanlarının beyninde
patlayacaktır. Bu yüzden halk düşmanlarının işkence, katliam sindirme
politikaları boşadır.
Halkımız Berkinler’in, Uğur Kaymazlar’ın, Bünyamin Bayramlar’ın…
Katledilen tüm çocuklarımızın hesabını sormak için silahlanıp Cephe
saflarında gerillaya katılın!” denilerek
Kürdistan’da katledilen Kürt halkının
yalnız olmadığı vurgusu yapıldı.

O

“Bu Kavgada Biz de Varız!”
Liseli Dev-Genç’liler 8 Haziran’da Sarıgazi’de “Bu
Kavgada Biz de Varız”, “16 Yaşında Mehmet Manas İşkence Gördü, Tutuklandı Duydunuz mu?” yazılamaları
yaptı.
OOO

Parasız Eğitim Talebimizden
Vazgeçmeyeceğiz!
Liseli Dev-Genç’liler 14
Haziran’da 3 farklı yere
‘’Parasız Eğitim İçin Gerillaya Katıl’’ yazılı pankartları astılar. Pankartlar
Mecidiyeköy, Çağlayan ve
Okmeydanı’na eş zamanlı
asıldı.
OOO

Geleceğin Umudu Liseliler,
Direnen İşçilerin Yanında
Liseli Dev-Genç’liler 12 Haziran’da Okmeydanı’nda
akşamüzeri T 100 yoluna bağlanan bir alt geçidin ayaklarına 12 Mayıs’tan beri işini geri isteyen Polyak işçileri
için “Direnen Polyak Maden İşçilerinin Yanındayız” ve
“Parasız Eğitim İçin Gerillaya Katıl” yazılaması yaptı.
Aynı zamanda mahallenin içine de aynı içerikte 2 adet
yazılama yapıldı.
OOO

“Parasız Eğitim İçin Gerillaya Katıl”
Liseli Dev-Genç’liler 10 Haziran’da Okmeydanı’nda
“Parasız Eğitim İçin Gerillaya Katıl-Liseli Dev-Genç”

imzalı 60 adet yazılama yapıp,
100 adet gerillaya çağrı bildirileri dağıttılar.
OOO

Şöyleşi Çalışması

Kadıköy’de 10 Haziran'da
yapılacak Halkın Mühendis
Mimarlarının "Hasan Ferit
Gedik Rüzgar Tribünü" için
yapılacak söyleşi için 9 Haziran'da 4 saat kafelerde ve
apartmanlarda bildiri dağıtımı
yapıldı. Halka, “rant için değil
halk için mühendislik” anlatıldı. Ucuz maliyetlerle
ücretsiz elektrik üretilebileceği anlatıldı. 3 Dev-Genç'linin
katıldığı çalışmada 156 bildiri dağıtıldı.8 Haziran'da 70
adet afiş asıldı. 400 bildiri dağıtıldı.Bildiri dağıtımı
sırasında halkla rüzgar tribünü hakkında sohbet edildi.
Halktan bildirileri apartmanına dağıtmak isteyen,
çevresine ulaştırmak isteyenler oldu. Yapılan çalışmaya
6 Dev-Genç'li katıldı.
OOO

Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016

Yeni Mevzilerimizi Dayanışma ve
Coşku ile Çoğaltacağız
İstanbul Kartal Liseli Dev-Genç’liler 14 Haziran’da,
1 Mayıs Mahallesi’nde açılan Şükrü Sarıtaş Aile Çay
Bahçesi’ne dayanışma ziyareti yaptı. Mahalle gençleriyle
beraber sohbet edildi, halay çekildi ve voleybol turnuvası
düzenlendi. Coşkulu geçen günün sonunda çay içip vedalaşarak ayrıldılar.

ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ”
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Ülkemizde Gençlik
güzel günlerin, adaletli
bir dünyanın yolunun
gerilladan geçtiğini anlatıyor. Kurtuluşumuz
için, özgür ve eşit bir
gelecek için ezilen
halklarımızı adalet için
savaşmaya dağlara çağırıyor; “Umut Geril-

Bilimi Halkın Yararına,
Faydasına Kullanıyoruz

lada” diyor.

Dev-Genç'liler 10 Haziran Kadıköy’de Halkın Mühendis
Mimarlarının yapmış olduğu "Hasan Ferit Gedik Rüzgar
Türbini ve Halk İçin Mühendislik Mimarlık" söyleşisini
yaptı. Söyleşide Halkın Mühendis Mimarları kapitalizme
alternatif projeler geliştirmenin öneminden ve rüzgar türbininin bugün halkın en yakıcı sorunlarından biri olan
elektrik sorununa çare olduğundan bahsedildi. Düzene alternatif olarak geliştirdikleri projelerden ve bu projelerin
nasıl yaygınlaştırılacağından bahsedildi. Son olarak dinleyenlerin soruları cevaplandı. Söyleşiye 22 kişi katıldı.

Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016

Özgür Gelecek, Özgür Vatan İçin
Liseliler Okuma Günlerinde Buluşuyor
Liseli Dev-Genç’liler 10 Haziran’da Okmeydanı Anadolu Parkı’nda, "Okuma Grupları" ve Liseli Dev-Genç
kampanyaları kapsamında masa açtı. Açılan masanın
çevrelerine 20 adet "Okuma Grupları" afişi asıldı ve 50
adet okuma grupları bildirisi dağıtıldı. Ayrıca 100 adet
Liseli Dev-Genç Korosu’na çağrı bildirisi dağıtıldı ve
anket yapıldı. Aynı zamanda masada 3 adet “Adımız
İsyan”, “Bizim Felsefe” kitapçığı, 2 adet “Demokratik
Lise Programı” ve Dev-Genç dergisi verildi.
Şişli Liseli Dev-Genç;
10 Haziran’da Liseli Dev-Genç’liler bir araya gelerek
okuma gruplarında birleşti. 2.yapılan okuma gruplarını
bir daha yapmak üzere konuşup çalışmayı sonlandırdı.
Anadolu Yakası Liseli Dev-Genç;
9 Haziran’da Kartal, 1 Mayıs ve Sarıgazi Mahallesi
Liseli Dev-Genç’liler, 1 Mayıs Mahallesi’nde bir araya
gelerek “Gazi Halktır Gazi Devrimdir” kitabını bir buçuk
saat boyunca okudu. Okuma bittikten sonra kitap üzerine
değerlendirmeler yapıp, sohbetler edip okuma grupları
çalışmasını sonlandırdı.

Sarıgazi Gençliği
Onur’una Sahip Çıkıyor
Sarıgazi gençliği, Dersim’in doruklarında adalet için
toprağa düşen halk savaşçısı Onur Polat’ı 11 Haziran’da
dövizlerle selamladı. Nazım Hikmet ve Pir Sultan Parkı
ile Aşık Veysel Caddesi’ne asılan Onur Polat’ın, elindeki
mavzeriyle çekilmiş fotoğrafları Sarıgazi halkına gelecek
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Liseli Dev-Genç’ten Okullarda
Sırt Dönme Eylemine Çağrı
Gerici, faşist okul yönetimine, anti-bilimsel eğitim
sistemine, karne gününde SIRTIMIZI DÖNÜYORUZ!
Berkin’in katillerine bir ceza istiyoruz!
Liseli Dev-Genç

Beraber Okuyalım,
Umudu Beraber Büyütelim!
Liseli Dev-Genç’liler 10 Haziran’da bir araya gelerek,
bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda neler yaptıklarını,
yapacaklarını tartışan, okuma günü ve toplantı günü
kararı alan lisesiler, Muharrem Karademir Tepesi’nde
düzenli dergiye çıkma kararı da aldı. Liseliler toplantıda
şunları ifade etti: “Bizler Liseliyiz! Bizler Gençliğiz!
Adalet mücadelemizi anlatacağız, devletin tecrit politikalarına karşı tutsaklarımıza mektup yazacağız. Tecriti
kıracağız. Tutsaklarımıza yazılan her mektup tecrite
vurulan bir darbedir”.
Toplantıda kitap okuma gruplarına bütün gençliği
katmayı hedefleyen liseliler, herkesi kitap okuma gününde
buluşmaya çağırarak: “AKP’nin okumayan, üretmeyen
gençlik yetiştirme çabasına karşı bizler okuyacağız.
Bizler düşünen, yöneten ve üreten gençlik olacağız. Bildiğimiz kadarıyla öğretmen bilmediğimiz kadarıyla
öğrenci olacağız” dediler.
Toplantıdan sonra Liseliler Gazi duvarlarına ”Şafak
Yayla Yaşıyor Dev-Genç Savaşıyor!” diyerek umudu
nakşettiler.

Umudun Çocuğu Berkin'i Asla
Unutturmayacak Katiller
Hesap Verene Kadar
Halkın Adaleti Enselerinde Olacak
Okmeydanı Anadolu Parkında Liseli Dev-Genç'liler 14
Haziran’da masa açtı. Açılan masada 16 Haziran’da Berkin’in
vurulduğu sokakta yapılacak olan anmaya çağrı yapıldı.
Masada 10 adet Yürüyüş dergisi, 9 adet Dev-Genç dergisi
ve 500 bildiri halka ulaştırıldı. Halka, Berkin’in katillerinin
hala yargılanmadığı katilleri halkın adaletinin yargılayacağını
anlatan konuşmalardan sonra masa kapatıldı.
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Katliamlarla Kürt Halkını Nasıl Sindiremediyseniz,
Bizleri de Sindiremeyeceksiniz
Örgütlenmeye, Direnmeye Devam Edeceğiz
Amed Özgürlükler Derneği'nin
polisler tarafından basılması devrimcilerin örgütlenmesinden ve halka
ulaşmasından dolayıdır. Bu konuyla
ilgili polisi kınayan ve Amed Özgürlükler Derneği’yle dayanışma
açıklamaları yapıldı. Açıklamalar kısaca şu şekildedir:
Amed Halk Cephesi ;
"13 Haziran'da öğleden sonra
AKP’nin eli kanlı katil polisleri
Amed’in Bağlar ilçesi Kaynartepe
Mahallesi’nde bulunan Amed Özgürlükler Derneği’ni bastılar. 2 ranger
tipi araç, 4 akrep tipi araç ve 3 sivil
araçla derneğimizi hukuksuzca bastılar. Onlarca polis halktan korkularını
bir kez daha ortaya koydular. Derneğimizin kapısı koçbaşıyla kırılmış,
eşyalarımız ortalığa dağıtılmış durumdaydı. Baskın sırasında arkadaşlarımız derneğe geldiklerinde
AKP’nin polisleri hızlıca toparlanıp
mahalleyi terk ettiler. Amed Özgürlükler Derneği olarak bizler sizin
bütün saldırılarınıza rağmen mücadelemize devam edeceğiz. Katlettiğiniz insanların hesabını soracağız
sizden. Halkımıza reva gördüğünüz
baskı, zülum ve sindirme politikalarınızı boşa çıkartacağız. Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğü’nün bu korkusu
nedensiz değildir. Kürdistan’ da,
Amed’de yaptığınız katliamların hesabını bir bir soracağız. Bizler Amed
Halk Cepheliler olarak çalışmaları-

mıza devam ediyoruz. Korkularınızı
gerçekleştireceğiz Amed’in bütün
yoksul mahallelerini örgütleyeceğiz.
Mahallelerimize böyle elinizi kolunuzu sallayarak giremeyeceksiniz.
Sizleri o etrafını beton bariyerlere
kapladığınız binalarınıza hapsedeceğiz." denildi.
Dev-Genç:
"... AKP faşizminin yönetememe krizi derinleştikçe devrimcilere
devrimci kurumlara
daha çok saldırmış, halkı ve devrimcileri birbirinden ayrıştırmak istemiştir, ama bunda başarılı olamamıştır. Amed halkı yıllardır devletin
baskınlarına, tutuklamalarına, katliamlarına karşı direnmiş, devrimcilerin
yanında olarak direniş destanları yazmışlardır. Amed halkı yıllardır kan
can pahasına faşist devlete karşı savaşmış nice yiğitlerini bu adaletsiz
düzene karşı şehit vermiştir. İşte bu
sebepten AKP’nin eli kanlı katil polislerini uyarıyoruz. O kanlı ellerini
derneklerimizden çekin. Derneklerimiz yoksul emekçi halkımızın evidir.
Bizler Cepheliyiz! Derneklerimize
yapılan her türlü saldırıların hesabını
misliyle sizden soracağız! Değil derneğimize gelmek Amed sokaklarında
bile dolaşamayacaksınız."(14 Haziran)

Amed Halkın Hukuk Bürosu:
"...Diyarbakır / Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi’nde bulunan Amed
Özgürlükler Derneği Mart ayında
ilan edilen sokağa çıkma yasağı döneminde de basılmış, tamamen tahrip
edilmiş, kapıları – pencereleri kırılmış,
zarar vermek için büyük – küçük
tüm eşyalar parçalanmıştı. Yine aynı
zihniyetle polis Amed Özgürlükler Derneğini tekrar
basmış ve yine derneği tahrip etmiştir. Polis 600 kişilik
ordu halinde mahalleye saldırmış, mahallede terör estirmiştir. Yapılan açıkça halka tehdit ve gözdağıdır. Mahallede katledilen 16 gencin
kanı kurumamıştır. Durum buyken polis halka saldırılarına devam
etmektedir. Nasıl olsa AKP iktidarının
sonsuz desteği vardır. Bu nedenle
yasa hak getire. Geçmişte Hitler faşizmi de böyle davranmıştı. Hiçbir
yasayla bağlı ve sınırlı değildiler.
Bugünün polislere de hiçbir yasaya
bağlı ve sınırlı değiller. Ansızın kapımızı kırıp evimize, derneğimize
dalma hakkını kendilerinde görmekteler. Hayır, böyle bir hakları yok.
Polislere mevzuattaki yasalara uymayı
da biz öğreteceğiz. Öğrenecekler.
Yasal hakkımızı kullanıp basılan dernekle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Sonucunu da hep beraber
göreceğiz.”
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Dersim’de Düşene,
Dövüşene
Bin Selam!
Dersim’de 9 ayrı bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karşı DevGenç’liler, 2 Haziran’da DHKC gerillalarını selamlayan pankart astı. DevGenç’liler; “Özel güvenlik bölgesi ilan
etmek demek katliam hazırlığı demektir.
Dersim’de katliama izin vermeyeceğiz!”
açıklaması yaptı.
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Saldırılarla Direnişimizi Kıramayacaksınız
Direnecek ve Mutlaka Kazanacağız
Polyak Madencilik’ten "İş İstiyoruz"
şiarıyla direnen işsiz madenciler, 14 Haziran'da şirketin önüne çadırlarını kurup,
pankartlarını asarak sloganlarıyla iş istediklerini bir kez daha haykırdılar. FİBA
Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye’nin en zengini, dünyanın 220. zengini
Hüsnü Özyeğin’in sahip olduğu Polyak
Madencilik yetkilileri kapısının önünde
"İş İstiyoruz" diye direnen madencileri
“özel mülkiyetimize girdiler” diyerek
jandarmaya şikayet etti. Direnen üç madencinin yanı sıra işçilerden Halil Oğuz’un
oğlu ile annesi ve destek için orada olan
iki kişi, toplam yedi kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Gözaltılar
22.00’da Kınık Jandarma Karakolu’ndan
serbest bırakıldılar.
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İşimize Sahip Çıkmak,
İşsizliğe Karşı
Direnmekten ve
Örgütlenmekten
Başka Çaremiz Yok
Soma Katliamı’nın ardından işsiz
kalan ve bir aydır Polyak Madencilik
önünde " İş İstiyoruz"şiarıyla direnen
işsiz madenciler, 10 Haziran'da Kınık
Kaymakamlığı önünde aileleriyle bir
araya gelerek eylem yaptılar. Açıklamada,
Soma Katliamı’nın ardından binlerce madencinin işsiz bırakıldığını, Soma’da bulunan maden şirketlerinin Kınıklı işçi almadıklarını, Kınık’ta bulunan Polyak
Madencilik’in "üretim yok işçi alamıyoruz" dediğini, Kaymakam’ın ise, "ben iş
bulma kurumu değilim" diyerek işçileri
kendi kaderine bıraktığını söylediler. Madenciler, bunun kasıtlı bir politika olduğunu
vurgulayarak, “bizleri işsizlikle terbiye
etmeye çalışıyorlar, çünkü katliama sessiz
kalmadık. Ne yapsaydık? Kader mi deseydik? Hayır biz, bize yakışanı yaptık,
susmadık” dediler. Kaymakam’a seslenen
madenciler; “Kaymakam’ın görevi nedir?
Bir ilçede yüzlerce işsiz varsa bu sorunu
çözmeyecek de hangi işi çözecek? Bize
bir açıklama yapmalıdır” dedi.
Madenciler, Polyak Madencilik’in sahibi aynı zamanda FİBA Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in ülkenin
en zengini, dünyanın 220. zengini oldu-

ğunu hatırlatarak, şirketin önce buranın
insanlarını işe alacaklarının sözünü
vermesine karşın, sözlerinde durmayarak diğer illerden hatta Çin’den
bile işçi getirerek kendilerini dışladıklarını anlattılar. Bu yüzden direnmekten başka çarelerinin olmadığının
altını çizdiler.
Açıklamanın son bölümünde işsiz
arkadaşlarına seslenerek; “Oturup,
icazet bekleyerek iş sahibi olamazsınız.
Bu sorun hepimizin sorunu. 3-4 aylık
yevmiye işlere giderek ya da geçici
Kınık dışında gittiğiniz işlerle işsizlik
sorununuzu çözemezsiniz. Ancak
günü kurtarırsınız. Gelin bu sorunu
köklü olarak birlikte çözelim. Gelin
birlikte direnelim” dediler. "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız", "Direne Direne Kazanacağız" sloganları eşliğinde eylem
sonlandırıldı.

Direnen İşçileri Yalnız
Bırakmayacağız!
"İş İstiyoruz" şiarıyla Polyak Madencilik önünde direnen madencilerin çadırını
7 Haziran'da ziyaret eden Halk Cephesi,
ertesi gün maden önünde eylem yaptı.
Öncelikle toplu bir şekilde direnen işçiler
işe alınsın yazılı işe başvuru formları
doldurulup güvenliğe verildi. Ardından
direnen işçilerin ve Kınıklı madencilerin
de katılımıyla basın açıklaması yapıldı.
Servis araçlarının çıkışına denk getirilen
açıklamayı işçiler araçların içinden seyrettiler.
“Polyak İşçisi Yalnız Değildir, İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” yazılı pankart
arkasında yapılan eylemde; “Emekçilere
işsizlik dayatılıyorsa bunun karşısına
direnişle çıkanlar da vardır. Evine ekmek
götürebilmek için, çocuklarını okutabilmek için direniyor işçiler. Bu direniş
bu yüzdendir. Yalancı Özyeğinler bu
bölgenin insanlarını işe alacağız diyerek
kandırmış, Çin’den dahi işçi getirdiği
halde buranın yerli insanlarını işe almamıştır” denildi. Halk Cephesi olarak
bu direnişin yanında olduğumuzu belirtilerek, “Yaşasın Polyak Direnişimiz",
"İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız", "Direne
Direne Kazanacağız” sloganları atılarak
açıklama sonlandırıldı.
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Emperyalizmden ve Uşağı
AKP İktidarından
Zulüm ve Katliamların
Hesabını Soracağız
Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği 12 Haziran'da Kilis'te yaşanan saldırı ve katliamlarla ilgili açıklama
yaptı. Açıklamada: "Emparyalizm dünya
halklarının kanını dökmeye devam ediyor.
Emperyalizm Suriye halklarını teslim almak için AKP eliyle IŞİD’i besledi. Şimdide AKP’nin IŞİD’e yolladığı bombalar
ve silahlarla bizim Kilis halkını katlediyorlar. AKP faşizminin kendi halkını katlettiğine bir örnektir. Aynı Soma'da, Ermenek'te olduğu gibi Berkin’i, Dilek’i
katlettiği gibi Kilis halkını katletmeye
devam ediyor... AKP kimini bombalarla
kimini gaz bombalarıyla kimini yerin altında kimini hapishanelerde diri diri yakarak kimini de işsiz bırakarak katlediyor.
Soma Katliamı’ndan sonra 301 arkadaşımızın hesabını vermeden en az bir o
kadarını da açlıkla terbiye etmeye çalışıyor.
İmbat’ta öncülük yapan bizleri işten
atarak bunu denedi ama bizim buna cevabımız direnmek ve kazanmak oldu.
Bu zafer açlıkla teslim alınmaya çalışılan
işsiz madenci arkadaşlarımıza da örnek
oldu onlarda Polyak Madenin önünde
AKP’nin halkı bombalarla ve açlıkla teslim alma sindirme politikalarına karşı
direniyorlar. Biz biliyoruzki zulmün olduğu yerde direnmek haktır, Kilis halkıda
bu saldırılara karşı direnmelidir..." denildi.

Kafa Karışıklığına Gerek Yoktur!
Bugün İşi İçin Direnen Oya Baydak’ın Yanında Olun....
Bu açıklamayı “Bu eylemin altında
başka şeyler var” iddialarına karşı
“Oya Baydak eylemi nedir? Oya Baydak kimdir?” sorularına açıklık getirmek için yapıyoruz.
Devrimci İşçi Hareketi, haksız yere
işten atılan bir işçiyi rengi, dini, dili,
cinsiyeti, siyaseti, milliyeti ne olursa
olsun destekler ve sahiplenir. Oya
Baydak’da haksız yere işten atılmış
bir işçidir. Devrimci İşçi Hareketi de
Oya Baydak’a bu nedenle destek vermiştir, verecektir, ta ki işe geri alınana
kadar.
Oya Baydak, Eminönü Belediyesi’nde çalışırken Eminönü Belediyesi’ni
Genel-İş Sendikası’nı örgütleyen işçilerden biridir. 2009-2010 yıllarında
Eminönü Belediyesi Fatih Belediyesi
ile birleştirilince Fatih Belediyesi tarafından görev tanımına uymayan işlerde çalıştırılmak istenmiş ve çalıştırılmıştır. Sendika yönetimi, Oya Baydak’a belediyenin kendisine verdiği
her görevi kabul etmek zorunda olmadığını söylemiş ve “görev tanımındaki işler şunlar (görev alanı sekreterlik veya yazı işleri olmasına rağmen belediye Oya Baydak’ı çöpe vermiş ve burada da 1.5 yıl çalışmış)
bunu yap öbür işleri yapma” diye talimat vermiştir. Sendika Fatih Belediyesi’ne noterden ihtar çekmiştir. Oya
Baydak’da örgüt disiplinine uygun
davranıp sendika avukatlarının söylediği işleri yapmış ve diğerlerini yapmamıştır. Sendikayı da uyarmış “böyle
yaparsam beni işten atarlar” diye. Sendika yöneticileri de “Atamazlar” demişlerdir. Belediye ihtardan 25 gün
sonra Oya Baydak’ı verilen işi yapmadığı için tazminatsız işten atmıştır.
Oya Baydak, işten atılan her sendikalı
işçi gibi sendikası Genel-İş’e gelmiş
ve kendisinin haksız yere işten atıldığını
ve belediyeye karşı eylem yapmak istediğini söylemiştir. Sendika yöneticileri
bu talebe “AKP’li belediyelerde sadece
Fatih’te örgütlüyüz, sen direnirsen üyeleri
kaybederiz” gerekçesiyle direniş yaptırmamıştır. Genel-İş Sendikası yöneticileri, tazminatsız işten atıldığı için ve
buna kendileri neden olduğu için Oya
Baydak’a 13 ay sonra Genel-İş’te iş

vermişlerdir. Bu arada
da Oya Baydak emeklilik dilekçesini vermiş
ve emekli olmuştur.
Genel-İş Sendikası Oya
BAYDAK’ı emekli olduğunu bilerek işe almıştır. Kaldı ki şu anda
bile Genel-İş Sendikasının birçok çalışanı
emeklidir. Emekli olmayı işten atılmanın
haklı nedeni saymak Türkiye’deki emeklilerin gerçeğini bilmemektir.
Oya Baydak’ın Fatih Belediyesi’nden atılmasına ilişkin davayı Genel-İş Sendikası avukatları kaybetmiş
ve Oya Baydak 23 yıllık tazminatını
sendikanın hatası yüzünden kaybetmiştir.
Oya Baydak sendikada 4 yıl 4 ay
kadar çalışmıştır. 30 Haziran 2015 tarihinde yıllık izini bittikten iki gün sonra,
o zaman hem Genel-İş Sendikası’nın
başkanı hem de DİSK Başkanı olan
Kani Beko ve Remzi Çalışkan imzası
ile işten atılmıştır. 8 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar sendika tarafından
işe geri alınması için direnişini sürdürmektedir. Bu direniş süresince patron
sendikacıları direnişi kırmak için birçok
karalama ve linç saldırısı yapmıştır. Sendika direnen işçisine kapısını kapalı tutmuştur. Sendika linç saldırısını meşrulaştırmak için direnenlerin DİSK’in kapısına kilit vurdukları yalanını söylemiştir… Bütün yalanları DİSK’ten ve
Genel-İş Sendikası yöneticilerinden dinleyen, koca koca demokratik kitle örgütü
olduğunu söyleyen ve birçoğu kendini
devrimci demokrat gören, hatta kadın
hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan bu kurum yöneticileri gelip bu
ortamda bırakılan kadınlara ve direnen
Oya Baydak’a ve sonrasında linç yaşayan
devrimcilere, “siz orada o gün ne yaşadınız” diye sormamıştır. Bu kurumlar
devrimcileri ve direnen işçiyi kınama
yarışına girmeyi ihmal etmemişlerdir.
Ama burada yaşananları tarih yazdı. Ve
kayda geçti.
Linçten sonra devrimcileri kınama
yarışına girenler, DİSK ve Genel-İş
Sendikası’na “bu sorunu diyalog yolu

ile çözmeyi neden denemediniz” diye
bir soru bile sormamıştır. Gelip linç
edilenlere neler yaşandığını sormamışlardır. Daha sonra bununla ilgili
TTB, TMMOB ve KESK’e gidilmiş,
direnen Oya Baydak için destek istenmiş ve linç anlatılmaya çalışılmıştır.
Bu kurumlar devrimcilere kapısını kapatmıştır.
KESK yöneticilerinden genel sekreter ile bir görüşme yapılmış olay
anlatılmıştır. KESK sekreteri orada
bir linç görmediğini “o tespit size ait
biz öyle bir şey görmüyoruz” diyebilmiştir. “Oya BAYDAK işe geri alınmalı, ama biz orada bir linç görmüyoruz” demiştir.
Bu eylem ile ilgili “Bunların amacı
farklı, bu işin altında başka bir şey
var” diye demagoji yapılıyor.
Biz devrimciyiz, başka amacımız
var ise onu da açıkça söyleriz. Bu
gün yaşananlar bir işçinin işe geri
dönüş mücadelesidir. Biz tabii ki patron
sendikacılığı ile mücadele edeceğiz.
İşçilerin emek ve fedakarlığıyla yaratılmış sendikaların işçiye yabancılaşmış
bir kast tarafından kullanılmasını tabii
ki mahkum edeceğiz. Yaptığımız her
işçi eyleminde patronu geri adım attırmak için birçok yöntem kullanacağız.
Bunların başında da teşhir en önemli
silahıdır direnenlerin. Biz bu yöntemi
kullanıyoruz.
... Bu arada Oya Baydak eyleme
başladığı anda da Genel-İş Sendikası’nı
mahkemeye vermiştir. Yani işe geri
dönüş davası açmıştır. Davayı kazanmıştır. Yani faşizmin mahkemeleri bile
Oya Baydak’ı haklı bulmuştur. Burada
şöyle bir demagoji yapılmamalıdır: “faşizmin mahkemelerinden medet mi umu-
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yorsunuz?” Hayır, faşizmin mahkemelerinden medet ummuyoruz.
İş mahkemeleri sınıf mücadelesinde
kazanılmış bir haktır. Yani işçi sınıfının burjuvaziye dayattığı bir
haktır. Yani milyonlarca işçi sınıfının
kanı canı pahasına kazandığı bir
haktır. Burjuvazi tarafından sunulmuş bahşedilmiş bir mahkeme değildir. İşin vahim tarafı, sendika
patronlara da emsal oluşturacak
bir tutum içine girmiş ve şu an bu
kararı bile uygulamıyor.
Şu an eylemin tek talebi bu
kararın uygulanması ve Oya Baydak’ın işe geri alınmasıdır.
Neden bu kadar ısrar etmek
gerekiyor? DİSK kendisi 1 Mayıs
kürsülerinden faşist iktidara “iş
mahkemelerinde işçilerin lehine
çıkan kararları uygula” diyor.
Düşman şu demagojiyi yapmayacak mı: “Sen kimsin, senin kapında dünyanın en uzun işçi eylemlerinden biri var, üstelik burada
işe geri dönüş davasını kazanmış
bir işçi var ve sen bu kararı kendin
uyguladın mı”?
Şu anda Genel-İş Sendikası
patronların eline büyük bir koz
veriyor ve emsal oluşturacak bir
duruma neden oluyor. Faşist iktidara karşı kazanılmış olan bir
hakkı uygulamayarak ellerini güçlendiriyor. Öküzün altında buzağı
aramaya gerek yok. Eylem Ankara’da. Kapımız açık. Her kurum
gelip ziyaret edebilir. Oya Baydak’a yaşadıklarını sorabilir…
Gelelim eylemin Ankara ayağına. Eylem sürerken yöneticiler
İstanbul’daki DİSK binasını taşımış, yani eylemden kaçmıştır.
Bu nedenle Oya Baydak, eylemini
Ulus Çankırı Caddesi’nde bulunan
Genel İş Genel Merkez binasının
önüne taşımıştır.
23 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’ya taşınan eylem basın açıklaması ile başlamıştır. Eylemin
Ankara’daki üçüncü günü eyleme
destek veren devrimciler önce
sendikanın genel başkanı Remzi
Çalışkan tarafından taciz edilmiştir. Arkasından Genel-iş çalı-

şanları (korumalar da denilebilir)
afiş astı diye bir devrimciye saldırmıştır. Sosyal tesislerinin sorumlusu olan Emin Yıldırım tarafından devrimci bir kadına ağza
alınmayacak küfür edilmiştir, yine
sendikanın yöneticilerinin ihbarı
ile bir arkadaşımız polise gözaltına
aldırtılmıştır.
Gözaltından çıkıp Genel-İş
Sendikası’nın önüne tekrar gelen
devrimci arkadaş, Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı
Ozan Ergün Doğan öncülüğünde
10 kişi ile linç edilmiştir.
Linç saldırısı, Ankara’daki eylemin 4. günü sendika önünde
basın açıklaması ile kınanmıştır.
Bu kınamadan sonra yine sendikanın şikayeti üzerine 5 devrimci
gözaltına aldırtılmıştır.
Eylem devam etmektedir. Bugün Oya Baydak “İşimi geri istiyorum” diyor ve biz Devrimci
İşçi Hareketi olarak direnişe destek veriyoruz.
Sürekli bu eylemin altında bir
şey arayanlara sesleniyoruz: Bu
eylemin tek talebi var: Oya BAYDAK ile ilgili mahkeme kararı
uygulansın.
Yok, sendikadan oda istediler,
yok işgal etmek istiyorlar gibi söylemler eylemi sahiplenmek isteyenlerin soracağı bir soru olmamalı.
Ortada işten atılmış bir işçi var ve
ona destek veren devrimciler var.
Sendikaların öncelikli işi işçileri
sahiplenmektir. Sınıf mücadelesi
bunu gerektiriyor. Oda istemek,
yer istemek bu eylemin konusu
değildir. Bu eylem, bir işçinin
patron sendikacılarına karşı hak
ve onur mücadelesidir ve bu yanıyla
onların gerçek yüzünü ortaya koyan
bir eylemdir.
Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Kafa karışıklığına
gerek yoktur. Net sorular sorunuz:
Oya Baydak’ı işe neden geri almıyorsunuz ve işçinin lehine verilmiş mahkeme kararını neden
uygulamıyorsunuz?”
Devrimci İşçi Hareketi
11 Haziran 2016

Patron Sendikacılığı
Yapmanıza İşçinin
Sırtından Geçinmenize
İzin Vermeyeceğiz

Genel-İş Sendikası'nın önünde devam
eden “Oya Baydak İşe Geri Alınsın, Mahkeme
Kararı Uygulansın” konulu eylem 11 Haziran'da 19. gününü geride bıraktı. 341 gündür
işimi bana geri verin diyen Oya Baydak direnişe devam ediyor. Dünyada iki sınıf vardır.
Proletarya ve burjuvazi. Bunun arası yoktur.
Yani ezen ve ezilen. Ezilenlerin örgütüyüm
deyip ezenin yanında ve onlar gibi davranıyorsanız siz onlardansınız, yani patronların
yanındasınız, sınıfınız da burjuvazinin yeridir.
Bu nedenle patron sendikacılığı yapıyorsunuz.Faşizmin mahkemeleri bile bir karar vermiştir. İşçi mahkemeleri işçilerin kanı ile kazanılmış haklardır. Bu kararı uygulamayarak
patronların elini güçlendirmeye, 60 bin işçi
üyesi olan bir sendikanın hakkı yoktur. Bunun
hesabını işçi sınıfına veremezsiniz. Her eylem
bir okuldur. Bu okuldan işçi sınıfı bunu öğrenecek. Gelin bu hatadan dönün. Bir an
önce mahkeme karını uygulayın.
Dersim: Yaklaşık 1 yıldır işi ve emeği
için direnen ve en son olarak direnişini Ankara
Genel-İş önüne taşıyan Oya Baydak için Dersim'de ozalit asıldı. 13 Haziran'da iki adet
“Oya Baydak İşe Geri Alınsın Mahkeme
Kararı Uygulansın/ Devrimci İşçi Hareketi”
yazan ozalit DİSK'in olduğu binanın girişine
ve DİSK'in kapısına asıldı.

Teşhirimiz Oya Baydak İşe
Geri Alınana Kadar Sürecek
İzmir Devrimci İşçi Hareketi ve Halk
Cepheliler, bütün İzmir’e Oya Baydak’ı linç
ettiren patron sendikacılarını teşhir ediyor.
Yüzlerce pullama, 13 Haziran’dan başlanarak
İzmir’in sokaklarına asılmaya başlandı. Patron
sendikacıları gittikleri her yerde Oya Baydak
direnişiyle karşılaşacaktır.

“BİR CEZA İSTİYORUZ

Tecrit Zulmüyle Katlettiğiniz Tüm Şehitlerimizin Hesabını Soracağız

RIZA YILDIRIM ÖLÜMSÜZDÜR!
Taksim Galatasaray Lisesi önünde
11 Haziran'da toplanan TAYAD’lı Aileler, F tipi hapishanelerde sürdürülen
tecritin en son kurbanı Özgür Tutsak
Rıza Yıldırım için eylem yaptı. "Tecrit
İşkencedir Tecrite Son" yazılı pankartla
eylem yapan TAYAD'lı Aileler "Rıza
Yıldırım Ölümsüzdür", "Katil Devlet
Hesap Verecek", "Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın" sloganları atıldı. Basın
açıklamasını TAYAD’lı Aileler adına
Nagehan Kurt okudu. Açıklamada;
"Rıza Yıldırım rahatsızlığından kaynaklı defalarca tedavi olmayı talep
etmesine rağmen gardiyanların, Bolu
F Tipi Hapishane idaresinin, hapishane
doktorunun ve Bolu Devlet Hastanesi'ndeki doktorunun ihmal, keyfiyet
ve hatalarından kaynaklı beyin kanaması geçirmiş ve şehit düşmüştür. Tedavi edilmeyen tutsakların her birinin
takipçisi olacak ve hesabını soracağız”
denildi. Eylemin devamında, Özgür
Tutsakların TAYAD’lı Ailelere gönderdiği mektuplardan derlenen son
altı aylık hak ihlalleri raporunun özeti
açıklandı. Buna göre son altı ayda
öne çıkan hak ihlalleri şöyle sıralandı;
"10 saatlik sohbet hakkının hiçbir hapishanede tam olarak uygulanmaması,
son altı ayda 1000’e yakın tutsağın

çeşitli hapishanelere sürgün edilmesi,
keyfi bir şekilde verilen mektup ve
görüş “cezaları”, slogan atma, anma
yapma vb. gerekçelerle tutsakların infazlarının dörtte bir oranında uzatılması,
hücrelerdeki yaşama dönük saldırılar
sonucu tutsakların eşyalarının gasp
edilmesi, tutsakların tedavi haklarının
türlü şekillerde gasp edilmesi, tutsaklara
görüşçü ve aileleri dışında kimsenin
para, eşya yatıramaması." Hak ihlali
raporunun özetinden sonra TAYAD’lı
aileler tecrite karşı başlattıkları kampanyaya devam edeceklerini ve devletin saldırılarına karşı evlatlarının
önünde siper olacaklarını belirterek
açıklamalarını sonlandırdılar. Eyleme
25 kişi katıldı.

Yoldaşımız Rıza’nın Katili Devlettir!
Hesabını Soracağız!
Gazi Halk Cephesi tecrit hücresinde
bilinçli bir şekilde ölüme terk edilerek
katledilen yoldaşları Rıza Yıldırım ile
ilgili 10 Haziran’da yazılı bir açıklama
yayınladı. Açıklamada kısaca şu sözlere
yer verildi; “…F Tipi işkencehanesi
gün geçmiyor ki tutsakları ölüme terk
etmesin. Katil devlet 16 yıldır binlerce
tutsağın katliamına imza atmıştır. Rıza
Yıldırım da tecridin yarattığı işkence
sonucunda katledilmiştir. 21 yıldır yüzlerce kez işkence, sürgün, hücre cezalarıyla yıldırılmaya, teslim alınmaya
çalışılmıştır ama yoldaşımız Rıza asla
teslim olmamış düşüncelerini her daim
ölümüne korumuştur. 'Üreterek direniyor,
direnerek üretiyoruz' şiarını hep yaşatmıştır. Şiirleriyle kavgamızın SİCİMİ’si*
olmuştur. Özgür Tutsağımız Rıza Yıldırım’ın katili AKP devletidir. Yıllardır

F Tipleri’nde tutsakların nasıl işkence
ile katledildiklerini biliyoruz. Engin Çeber’i nasıl katlettiğinizi biz unutmadık
ama sizde Engin için gelenlerin Rıza
için geleceklerini unutmayın. *(Rıza
Yıldırım yazdığı şiirlerinde kendine SİCİMİ adını veriyordu)”.
Mersin Halk Cephesi;
“Dışarıda yalan, demagoji ve terörle
dünya halklarını yönetmeye çalışan emperyalizm Türkiye’de 2000 yılında F
tipi hapishaneleri gündemine getirdi.
Halkları teslim alamayan emperyalizm
ve onun uşağı oligarşi devrimci tutsakları
tecrit ederek teslim alabileceğini sandı.
Ama 7 yıl süren ölüm orucu direnişi
hesaplarını bozdu ve tecridi kabul edip
tutsakların taleplerini kabul etmek zorunda kaldılar. Tedavi hakkının engellenmesi, hücreden çıkarken zorunlu ola-

Duyuru: Bolu Hapishanesinde Katledilen Rıza Yıldırım’ı Anmaya Sivas’a
Gidiyoruz!
Bolu F Tipi Hapishanesinde tecrit
işkencesi sonucu şehit düşen Rıza Yıldırım için Pazartesi günü Bolu hapishanesi önünde eylem yapacağız. Ardından da Sivas- Yıldızeli ilçesinde bulunan
mezarı başında anma yapacağız.
Tecrit her 38 saatte bir mahkumu
öldürüyor. Rıza Yıldırım bunun en son
örneği oldu. Tecrite karşı mücadelemizi
yükselteceğiz. Faşist AKP’nin evlatlarımızı katletmesine izin vermeyeceğiz.
Bunun için Rıza Yıldırım’ı sahiplenmek
için 20 Haziran Pazartesi Bolu Hapishanesi’ne 21 Haziran Salı Sivas’a tüm
dostlarımızı bekliyoruz.
İletişim: 0545 898 98 37
tayadmail@gmail.com
TAYAD’LI AİLELER
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rak ayakkabı çıkarılmasının dayatılması
gibi tutsakların iradelerini kırarak ve
onları inançlarından soyutlayarak teslim
almaya da çalışıyorlar. Hastalığının
teşhisi yanlış konulup uygun olmayan
ilaçlarla "tedavi" edilmeye çalışılan, fenalaşınca bekletilip bilinçli olarak zamanında müdahale edilmeyen Rıza Yıldırım katledilmiştir. Hala ağır hasta
olup tedavi bekleyen onlarca devrimci
tutsak var bu ülkede. Durum böyleyken
demokrasi, eşitlik, hak, hukuk, adalet
gibi kelimeleri ağızlarına almaktan çekinmeyen egemenler de var bu ülkede.
Bizler asla inançlarımızdan vazgeçmedik,
vazgeçmeyeceğiz. Başta Rıza yoldaşımızın hesabı olmak üzere halka karşı
işlenen tüm suçların, çekilen acıların
hesabını soracağız!”

ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ”
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Yürüyüş Dergisi Tarihin En Onurlu
Sayfalarını Halka Ulaştırmaya Devam Edecek
Halk Cephesi bulunduğu bölgelerde halkın sesi
olan Yürüyüş dergisinin muhabiri Kadir Durukan Adıyan’ın kaçırılıp komplolarla tutuklanması üzerine yazılı
açıklama yayınladı. Yapılan açıklamalardan derlediklerimiz şu şekilde;
Okmeydanı Halk Cephesi;
“AKP’nin katil polisleri, 11 Haziran sabahı, Yürüyüş
çalışanlarına iki kez saldırmıştır. İkinci saldırıda,
Yürüyüş muhabiri Durukan Adıyan gözaltına alınmıştır.
Yürüyüş dergisi çalışanları ve okuyucuları, 30 yıllık
yayın tarihi boyunca sayısız kez saldırıya uğramıştır.
Ve her saldırıdan güçlenerek çıkmasını bilmiştir. Çünkü
her saldırı; devrimci değerlere daha sıkı sarılmamızı
getirmiştir. Çünkü her saldırı; öfkemizi büyütmüş,
daha çok çalışmamızı sağlamıştır. Çünkü her saldırı;
düşmanın korkusunu ve dergimizin önemini göstermiştir.
Ve bu saldırılar, doğru yolda olduğumuzun ve halkın
umudunu daha da büyütmek için emeklerimizin boşa
gitmediğinin kanıtıdır…”
Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016

1 Mayıs Halk Cephesi;
“…Yürüyüş dergisi halkın dergisidir susturulamaz!
AKP’nin yandaş basınını kullanarak yanlış haberlerle
halkı kandırmasına karşı, 3 kuruşa satırlarını satan
burjuva yazarlarına karşı halkın doğrularını halkın
gerçeklerini yazan Yürüyüş dergisi susturulamaz. Sizin
hazmedemediğiniz, 27 günde 2 kere azgınca basılmasına,
talan edilmesine rağmen çalışmalarına aynı hızda
devam etmesidir. Hiçbir baskı hiçbir gözaltı bizi yıldıramaz. Kadir Durukan Adıyan’ın başına gelebilecek
her şeyden katil devlet sorumludur. Hesabını sorarız!”
Adana Halk Cephesi
“…Yayın hayatı iki gerçeklik üzerine kurulu birincisi
ezilen dünya haklarının sesi soluğu vicdanı-adaleti
ikincisi ise emperyalizme karşı yoksul haklarının mücadelesinde olmazsa olmaz meşru yayın organıdır.
AKP’nin polisi dergimizin bu gerçekliğini adı gibi
bilir. Çünkü AKP ve emperyalistler biz yoksul hakların
alınterinden çaldıklarıyla besleniyor. Anadolu’da tüm
yoksul halklarımıza sizlerin bu kirli işgalci yüzünüzü
anlatacağız. Bugün Durukan’ı tutuklamış olabilirsiniz
yerine yeni Durukanlar koyacak Yürüyüş dergisini
elden ele halkımıza ulaştıracağız.”
Eskişehir Halk Cephesi;
“…Yürüyüş halktır susturamazsınız. Yürüyüş halk
adına hesap soruyor. Berkin’in katilini açıklayın diyor.
Yılmaz’ın, Dilek’in, Günay’ın ve Kürdistan’daki katliamların hesabını verin diyor. Biz halkız ve haklıyız.
Yürüyüşümüzü durduramayacaksınız.”

48

Bahçelievler

Tutuklamalar Devrim
ve Adalet
YÜRÜYÜŞ’ümüzü
Durduramayacak!
Her sayımızda bahAdana
settiğimiz gibi “bizi yıldıramayacaksınız!”
525. sayımız matbaa
aşamasında iken katil polislerin
hazımsızlığı yine yüzünü gösterdi. Dergi emekçimiz olan
Kadir Durukan Adıyan yoldaşımız işkenceyle kaçırılarak,
komplolarla tutuklandı. Tabi
tekrar ediyoruz, zafere kadar
da devam edeceğiz “Yürüyüş
Dergisi Susturulamaz!”. Şu
ana kadar yaptığınız baskınlara,
tacizlere, gözaltı, tutuklama,
katletme… hepsine bir bakın
hangisinde sizin için olumlu
bir sonuç çıktı katil polisler?
Tabi ki hiçbirinde, çünkü siz
sadece okyanustan bir damlayı
çekip aldınız, ama bakın her
yerde, ummadığınız bir yerde
yeni dergi emekçileri, dağıtan
gönüllülerimiz çıkıyor. İşte gönüllülerimizin geçtiğimiz hafta
dağıttığı, halkımıza ulaştırdıkları Yürüyüş dergisi şu şekilde;
ANADOLU
Mersin: Halk Cepheliler 12
Haziran’da, halkı aydınlatmak
için Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Kazanlı ilçesinde esnaflara yapılan çalışmada birçok
esnafın ikramları çevrilmeyip

“BİR CEZA İSTİYORUZ

çaylar içildi, sohbetler edildi. Bu sohbetler de emperyalizmin Suriye’ye yönelik çıkarları
üzerine konuşulup, savaşta tayin
edici gücün kurtuluşu kendi ellerinde bulunduran Suriye halklarında olduğu vurgulandı. Faşizme karşı dikkatli olunması
konusunda halk dağıtımcıları
uyardı. Ve halktan bir kişi ”Sizler
iyi ki varsınız” diyerek duygularını ifade etti. Yapılan çalışmada 25 dergi halka ulaştırıldı.
Adana: Halk Cepheliler 13
Haziran’da Akkapı Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisinin dağıtımını
yaptı. Bir saat süren çalışmada
24 dergi halka ulaştırıldı.
Amed: Halk Cephesi 10 Haziran’da Ofis semtinde kafeler
ve esnaflara dergi dağıtımı yaptı.
Ziyaret edilen iş yerlerinde yapılan sohbetlerde AKP’nin katliam politikaları üzerine sohbet
edildi. Yapılan çalışmada 35 dergi halka ulaştırıldı.
Hatay: Halk Cepheliler 11,
12, 13 Haziran’da Samandağ
Merkez, Değirmenbaşı, Serin-

yol’da Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Halk artık televizyonlarda duyduklarına inanmadıklarına Yürüyüş dergisi sayesinde gerçekleri okuduklarına
vurgu yaparak desteklerini sundu.
Ve dağıtım sırasında halkla derginin
içeriği, dergiye uygulanan baskılardan
bahsedildi. Emperyalizmin yaydığı
yozlaşma ve uyuşturucu çeteleriyle
girdiği çatışmada şehit düşen Recep
Hasar hakkında bilgi verildi. Yapılan
çalışmalarda toplam 200 dergi halka
ulaştırıldı.
İSTANBUL
Bahçelievler: Halk Cepheliler 11,
12 Haziran’da Zafer Mahallesi’nde
Pazar Pazarı’nda Yürüyüş dergisi standı
açtı. Yapılan çalışmada halka sesli çağrılar yapılıp Kürdistan’da yapılan katliamlar ve AKP’nin terörü halka anlatıldı. Halkın ilgisi yoğundu. Çalışma
esnasında zabıtaların pazarcılara tezgah

açtırmaması üzerine zabıtaları tecrit
edip “burada bizler varken siz ve
AKP’nin paralı uşaklarının halkımıza,
esnafımıza müdahale etmesine izin
vermeyiz” denilip zabıtalar mahalleden
gönderildi. Ardından pazarcılar tezgahını açtı. Ayrıca Soğanlı Komitesi yaptıkları esnaf ziyareti sırasında esnafların
sorunlarını dinledi, bunun üzerine esnaflar ziyaretten ve onların sorunlarıyla
ilgilenilmesinden memnun kaldıklarını
dile getirdi. Yapılan çalışmalarda toplam
135 dergi halka ulaştırıldı.
İkitelli: Halk Cepheliler 15 Haziran’da İkitelli Cemevi bölgesinde kapı
çalışması yaparak Yürüyüş dergisi dağıtımı ve mahallede yapılacak olan
film gösterimine halkı davet etti. Dergi
dağıtımında, ilk kez alanlardan biri
dağıtımcıya “kızım korkmuyor musunuz? Dikkat edin iti köpeği var” diyerek sahiplenme duygusunu gösterdi.
Ayrıca yoksul mahallelerde uyuşturucu

kullanımı üzerine değinilerek buna bir
çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.
Yapılan çalışmalarda 16 dergi halka
verilirken, 16 Haziran’da İkitelli Özgürlükler Derneği önünde gösterimi
yapılan “Kung Fu Panda” filminin duyurusu yapıldı.
Gençlik Halkın Gerçek Sesini
ve Gençliğin Sesini Ulaştırmaya
Umut Olmaya Devam Ediyor
Liseli Dev-Genç’liler 8, 9, 10
Haziran’da yaptıkları çalışmalarda,
Küçükarmutlu, Bakırköy, Taksim,
Hacıahmet’te Yürüyüş ve Dev-Genç
dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmalarda halka gündemi aktarırken,
Okmeydanı’nda katil polis tarafından
kaçırılıp işkence edilen Liseli DevGenç’liye yapılanlar anlatıldı ve işkenceci katil polisler teşhir edildi.
Yapılan çalışmalarda toplam 242
dergi halka ulaştırıldı.

Zafer Bizim Olacak
Köle Değil Emekçiyiz, İş Güvencemizi İstiyoruz Alacağız!
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İstanbul

Antalya

İstanbul: Kamu Emekçileri Cephesi
(KEC) iş güvencelerine sahip çıkmak
için okulları ve iş yerlerini gezmeye
devam ediyor. 6 ve 14 Haziran tarihleri
arasında yapılan çalışmalar kapsamında
Sarıyer ve Kağıthane ilçelerindeki dört
okul, Çağlayan’da Vasfi Çobanoğlu
İlkokulu ziyaret edildi. Ayrıca Şişli,
Kadıköy, Maltepe Belediyeleri’nde iş
çıkış saatlerinde bildiri dağıtımı yapıldı.
Şişli Belediyesi önünde bildiri dağıtmak
isteyen KEC’lilere özel güvenlik müdahale ederek engel olmaya çalıştı.
Bunun üzerine KEC üyeleri “broşür
dağıtımının hem yasal, hem de meşru
haklarının olduğunu, demokratik haklarını kullandıklarını” söyleyerek, müdahale edenlerin suç işlediğini vurguladı.

Bu söz üzerine Terörle Mücadele
(TEM) polisleri çağrıldı, binaya girip
görüşen TEM’cilerin ardından ÖGB
gelerek “dağıtabilirsiniz” dedi. Bunun
üzerine yapılan açıklamada “Kendisine
‘demokratım, solcuyum’ diyen bir belediyenin polisle işbirliğinin en somut
örneği olan bu olay, CHP’nin ne kadar
demokrat olduğunu bir kez daha bizlere
göstermiş oldu” denildi. Yapılan engellemelere rağmen toplam 300 bildiri
halka ve memurlara ulaştırıldı.
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC)
üyeleri 12 Haziran’da İstanbul Rumeli
Feneri’nde kahvaltıda buluştu. Kahvaltının ardından yapılan konuşmalarda,
AKP’nin genel saldırıları ve iş güvencesi üzerine vurgu yapıldı ve birlikte

mücadele etme çağrısı yapıldı. Son
olarak program dahilinde Rumeli Feneri
İskelesi ve Kalesi gezilerek 60 memurun
katıldığı program sonlandırıldı.
Antalya: Antalya Kamu Emekçileri
Cephesi (KEC) “Köle Değil Emekçiyiz
İş Güvencemizi İstiyoruz – Alacağız!”
talebiyle 9 Haziran’da Kışlahan Meydanı’nda imza standı açtı. AKP’nin
tüm çalışanları sözleşmeli köle olarak
çalıştırmak için haklarına saldırdığı,
kamu emekçilerinin iş güvencesini
gasp ederek; esnek, kuralsız, taşeron
olarak çalıştırarak, kadrolu istihdamı
ortadan kaldıracağı ifade edildi. Konuyla ilgili hazırlanan bildiri ve broşürler
halka dağıtıldı. İmza standına halkın
ilgisi yoğundu.

ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ”

49

içimizden birinden

İnsan, İnsanın Kurdu mudur Gerçekten?
“İnsan insanın
Kurdudur” diyor
Bir düşünür
Ve ekliyor:
“Bellum omnium cantra omnes”
Yani
Yatkındır savaşa
Birbiriyle herkes...
Şu sonuç çıkar
Bu saptamadan:
Doğası gereği
Savaşçıdır insan...

Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016
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İnsan doğası gereği savaşçıdır,
evet ama kurdu mudur gerçekten?
İlk insandan bu yana var olma mücadelesinde insan emek ve mücadele
ile var olmuştur. Doğaya karşı hep
bir savaş vermiş ve verdiği savaşlar
sonucunda ayakta kalmış bu güne
gelmiştir.
Peki nedir bizi kurttan ayıran
özellik? Akıl olmalı ve tabi üretkenlik.
Hep birlikte omuz omuza verilen
mücadele, üretilen ürün, hep birlikte
bütün güzellikleri ve zenginlikleri
var etmek.
İnsan emeğinin karşılığını alır,
ürünü görürse yüreği sevinçle dolar.
Hep birlikte yaratmanın mutluluğu
da başkadır tabii… Emektaş olmanın
mutluluğuyla oturmak dost sofrasına… Peki şimdi de diyebilir miyiz
“insan insanın kurdudur” diye?
Nasıl gelmiştir insanlık bu güne
ya da hep böyle mi olmuştur?
İnsanın doğası böyle midir? Bireysellik insanın doğasında yoktur.
Bize ait olmayan alışkanlıklar ve
özelliklerdir bunlar.
İnsanın doğasında paylaşmak, dayanışmak, bölüşmek vardır. Bizim
doğamızda, birlik, beraberlik ve kolektivizmin yaşam kültürü vardır.
Tarihsel sürece bakalım örneğin:
İlkel komünal toplumda insanlar
ortak avlanır, ortak tüketir. Kısacası,
yaşam ortaktı. Bireysellik, bencillik
özel mülkiyetin yani sınıfların ortaya
çıkmasıyla oluştu, geliştirildi… Bireysellik burjuvazinin kitlelere da-

yattığı ve zorla empoze ettiği bir
kültürdür.
Bireysellik, kendinden başkasını
düşünmeyen, sormayan, sorgulamayan: Yani toplumun ortak üretimin,
kolektif bir yaşamın bir parçası olmaktan çıkıp burjuvazinin dayattığı
gibi sadece kendisi için üreten, “yaşayan” kişilik halidir. Sadece kendini
düşünen, başkaları için emek harcamayan, harcanan emeğe saygı duymayan sahiplenmeyen kişiler yaratmaktı amaç.
Özellikle kitle iletişim araçlarıyla
kitlelere sürekli bireysellik öğütleniyor. Diziler, müzikler, filmler ve
hatta kitaplar hep tek kişilik dünyalar.
Tüm bunlarla bizlere mesaj verilip
tek kişilik dünyamızın kralı olmamız
sağlanıyor. Her şey ona göre şekilleniyor. Hatta evler bile… Eskiden
evlerimizde hep fazladan yataklar,
misafirler için odalar olurdu peki ya
şimdi öyle mi? Şimdi tüm yeni binalar
tek kişi, 2 kişi ya da en fazla 3 kişiliktir. Başkasına yer yoktur bu dünyada… Bir sen, bir ben, bir de bebek
işte mutluluğun kapıları…
Öyle mi gerçekten? Toplumun
bölüne bölüne en küçük parçaya
kadar bireye kadar indirgendiği bu
sistemde mutlu muyuz gerçekten?
Dakikada 4 boşanmanın geçtiği, psikologların, evlilik danışmanlarının
en çok para kazandığı dünyada, tablo
mutluluğu göster miyor. Her gün
cinnet geçiren kişiler, intihar haberleri
duyuyoruz. İntiharı düşünen kişi sayılarını veriyor haberler…
Görünen o ki; mutlu değiliz öyle
bir başına…
Bunlar bizleri yalnızlaştırmak,
sömürülerini dizginsiz hayata geçirmek için, halkın geri duygularına
hitap edip, değerlerine saldırarak,
yozlaştırarak teslim alma çalışmasıdır.
Mutluluk eşitlikte, hakkını alabildiğin bir düzendedir. Peki eşitlik
insanlar arasındaki tüm FARKLILIKLARIN ortadan kaldırılması mı?
İnsanların toplumsal-sınıfsal durum-

larından dolayı karşılaşabilecekleri
koşullara ve ayırımlara son vermektir.
Hayatın tüm nimetlerinden yararlanma ve kendini geliştirmede HERKESİN eşit olanaklara sahip olmasıdır.
Marx; “en yüksek eşitlik; çalışmada, elde edilen maddi değerler ve
tüketim konusunda hiçbir eşitsizlik,
hiçbir ayrımcılık getirmediği zaman
var olacaktır” der.
Toplumsal farklılıklar ve eşitsizlikler ancak sınıfsız bir toplumda
ortadan kalkar.
Sınıfsal farklılıkların giderilmesi,
toplumdaki sonsuz çeşitlilik için de
insan kişiliğinin gelişmesi için sınırsız
ufuklar açar.
Birimizin iyi olması, diğerimizin
kötü olmasına neden olmaz, tam tersine birbirimizi zenginleştirmemizi
sağlar.
Bir örnek vermek gerekirse ;
“Her yıl yapılan ‘en iyi buğday’
yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.
Çiftçi:
-Benim sırrımın cevabı, kendi
buğday tohumlarımı komşularımla
paylaşmakta yatıyor, dedi.
-Elinizdeki kaliteli tohumları rakiplerinizle mi paylaşıyorsunuz? Ama
neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz? diye sorulduğunda,
-Neden olmasın, dedi çiftçi.
-Bilmediğiniz bir şey var; rüzgâr
olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni
alır ve tarladan tarlaya taşır.
Bu nedenle, komşularımın kötü
buğday yetiştirmesi demek, benim
ürünümün kalitesinin de düşük olması
demektir.
Eğer en iyi buğdayı yetiştirmek
istiyorsam, komşularımın da iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmam
gerekiyor.”
Görüldüğü gibi birlikte olduğumuzda hem işimiz kolaylaşır, hem
de daha iyi sonuçlar elde ederiz.
“Yarin yanağından başka her
yerde ve şeyde hep beraber.”
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Katil Polis
Mahallemizden
Defol!

Dost ve Düşman Bilsin ki
Armutlu Halkına Baş Eğdiremeyecekler!
Armutlu’da 3 Temmuz'da yapılacak olan
konserin çalışmasını yapan bir Halk Cepheliyi
15 Haziran'da sivil bir araç yanında durup taciz
etti. Hiçbir şey yokken karakoldan gaz atıldı.
Bunu yapan polislere Halk Cepheli taşla karşılık
verdi. Bunun üzerine sivil araçtan inen katiller
hedef alarak 8-9 el ateş etti. Halk Cephelinin ölmemesi çok büyük bir şanstır. Bundan sonra
katil polisler cemevinde göz taraması olduğu
halde cemevinin kapısına zırhlı araçlarıyla gelerek
cemevi bekçisi Veli İşeri’yi 2-3 metre mesafeden
gaz fişeğiyle ayağından vurdu ve kadınların çocuklarında bulunduğu bir ibadethaneyi küfürler
ederek gaza boğdu. Halkın tepkisiyle karşılaşan
katiller 5 dakika sonra tekrar geldi ve cemevinin
önünde arabadan inerek halka ve devrimcilere
hakaret ettikten sonra halkı tehdit etti. Daha
sonra Armutlu meydandaki kahvelere girerek
arama yapılmış ve halka "Artık silah kullanacağız.
Hepinize boyun eğdireceğiz" demiş, halka ve
esnaflara gözdağı vermek için birkaç esnafın da
önünde beklemişlerdir.

Mahallemizi Adaleti Savunur
Gibi Savunacağız
Armutlu Halk Cephesi 12 Haziran’da, Armutlu
Direniş Tepesi’nde Halk Toplantısı yaptı. Toplantı
öncesi mahallede davul eşliğinde sesli çağrı yapılarak halkın katılması sağlandı. Toplantı alanı
hazırlandı ve akşam saatlerinde toplantı başladı.
İlk söze başlayan Halk Cephesi temsilcisi “Dilek
Doğan Adalet Çadırı’nın bizim evimiz, namusumuz olduğunu ve çadırın adalet istemekteki
ısrarımız olduğunu, çadırı sahiplenmek mahalleyi
sahiplenmek” olduğunu vurguladı. Ardından mahallede yaşanan sorunların çözümü için mahallede
bulunan 4 bölgede de komiteler kurulması için
kimlerin gönüllü olduğu soruldu ve gönüllü olan
insanlarla komiteler oluşturuldu. Coşkulu ve verimli gecen toplantıya 170 kişi katıldı.

Sorunlarımızın Çözümü
Örgütlü Mücadelede,
Halk Meclislerinde!

Çayan Mahallesi’nde
Halk Cepheliler 8 Haziran’da, mahalledeki polis terörüne karşı yürüyüş yaptı.
30 kişinin katıldığı eylemin
başında yapılan basın açıklamasına katil polisin kitleyi
taciz etmesine rağmen yürüyüş gerçekleşti.

Uyuşturucu
Satmak

Esenyurt- Yeşilkent Halk Meclisi'nin çalışmasını yaptığı göz taraması uygulaması 11
Haziran'da yapıldı. Halk Meclisi tarafından
çağrılan doktorlar mahalleye geldikten sonra
Halk Meclisi çalışanları tarafından mahalle
evleri, esnaflar ve kahveler ziyaret edilerek
göz taramasına çağrı yapıldı. Yapılan çalışmalar
mahalle halkı tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Göz taramasından geçenler Halk Meclisi
çalışanları ve doktorlar eşliğinde ücretsiz
detaylı göz muayenesi için hastaneye yönlendirildi. Halk Meclisi tarafından çalışmaların
Yeşilkent Mahallesi'ndeki ihtiyaçlara göre şekilleneceğine dair konuşmalar yapıldı.

İstanbul, Alibeyköy’de
26 Mayıs’ta, Cepheliler Gazi’de uyuşturucu çetelerine
karşı mücadele ederken şehit
düşen Recep Hasar için yazılama yaptı. Ne pahasına
olursa olsun uyuşturucuya ,
çeteleşmeye izin vermeyeceklerini belirten Cephe Milisleri, “Çetelerden Hesap
Soracağız” dedi.

Halka Alternatif Alanlar
Sunmaya Devam Edeceğiz

Kumar Oynatmak

1 Mayıs Halk Meclisi öncülüğünde Şükrü
Sarıtaş Aile Çay Bahçesi 12 Haziran'da halka
açıldı. Açılışa 80 kişilik katılım sağlandı.
Halkın büyük ilgisi ve coşkusuyla halaylar
çekilip, türküler söylendi. Futbol maçı ve voleybol turnuvası düzenlendi. Halk bir araya
geldiğinde Halk Meclisi’nden bir kişi açılış
ile ilgili konuşmasını yaptı. Bütün yabancılaştırma politikalarına karşı birlik olunması
gerektiğini halkın gücünün, birliğinden ve
örgütlülüğünden geldiğini bunun için de çay
bahçesinde buluşulması gerektiğini vurguladı.
Özellikle yoksul mahallelerde katillerin halkı
yıldırmak için türlü türlü yollar denediğini
ancak birlik olunursa bunun üstesinden gelinebileceği ve her alanda birbirlerine destek
olunması gerektiğini söyledi. Açılış konuşması
sonrası halkla beraber tekrar halaylar çekildi,
çay sohbetleri yapıldı.
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Suçtur!
Gazi Halk Meclisi kumara karşı kampanyası çerçevesinde 9 Haziran’da Nalbur bölgesinde yaklaşık 50
kahvehane ve çeşitli iş yerinin camına, yakınlarına sigara makineleri ve para makinelerinin kaldırılması ile
ilgili alınan kararı içeren A4 boyutunda duyuru kağıtları
astı. Olumlu karşılayan, destekleyen pek çok kişi ile karşılaşıldı. Halk Meclisi’nin
başlattığı “Kumar Oynatmak
Suçtur” kampanyası anlatıldı.
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Yaz Kamplarında... Tatillerde... “Boş Zamanı”mızı
Dinlenerek, Eğlenerek, Öğrenerek Örgütlüyoruz!
Dinlenmek, Eğlenmek, Öğrenmek Halkın Hakkıdır!
Her Açıdan Alternatifiz!
Çünkü Kurmak İçin Savaştığımız,
Halkın İktidarı İddiamız Var!
Uğruna Canımızı Feda Ettiğimiz
Sınıfsız-Sömürüsüz Sosyalist Bir Düzen Hayalimiz Var!
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Bizim olduğumuz her yer, kurmak
istediğimiz sosyalist düzenin, yaratacağımız sınıfsız, sömürüsüz bir
dünyanın parçası olmalı. Bizi yansıtmalı. Mücadelemizin propagandasını yapmalı. Her alanda alternatif
olduğumuzun ifadesi olmalı.
Her yıl düzenlediğimiz yaz kamplarımızı da bu anlayışla düşünmeli
ve örgütlemeliyiz.
Yaz kamplarımızı ne için yapıyoruz? Ne için yapmalıyız?
Dinlenmek için,
Eğlenmek için,
Öğrenmek için,
Kendi kültürümüzü, ideolojimizi
yaymak için,
Tüm bunları hep birlikte, kolektif
tarzda yapmalıyız.
Dinlenmek, eğlenmek bizim de
hakkımızdır. En çok da bizim hakkımızdır. Çünkü biz halkız, emekçiyiz, üreten biziz. Çünkü biz halkın
en değerli evlatlarıyız; devrimcileriz.
Halk ve vatan için seve seve veriyoruz
canımızı. Özgür bir vatan için, halkın
kurtuluşu için savaşıyoruz.
“Bunca işin gücün arasında, bunca
yoğunluğun arasında, sorunlarımız
üst üste yığılmışken ve hayat bizden
çözümler beklerken ve halkımız tatil
için böylesine bir zamanı, olanağı
bulamazken bizim “tatil” yapmamız,
dinlenmeye, eğlenmeye zaman ayırmamız ne derece doğrudur?” diye
de düşünülebilir.
Tatilden, dinlenmekten, eğlenmekten ne anladığımıza bağlıdır bu.
Dinleneceğiz, eğleneceğiz ama
nasıl?
Dinlenip eğlenirken neleri nasıl

öğreneceğiz?
Her şeyden önemlisi bizim yaz
kamplarıyla hedefimiz nedir?
Bu soruları doğru cevapladığımızda neyi neden yaptığımız da
doğru anlaşılacaktır.

Burjuvazinin Tatil
Anlayışı; Tembel Tembel
Yatmaktır, Daha Çok
Tüketmektir, Hazırcılıktır
Burjuvazinin Tatili Parası
Olanlar İçindir
Hayat boşluk tanımıyor. Bizim
bıraktığımız her boşluğu düzen dolduruyor. Bu, “tatiller”, “boş zamanlar”
için de geçerlidir.
Daha çok sömürmek, daha çok
kar etmek için halkı, emekçileri kölece çalıştıran ve boş zaman tanımayan sömürü düzeni, emekçilerin bu
ihtiyaçlarını bir şekilde karşılayacağını, karşıladığını bildiğinden bu
alanı boş bırakmaz, doldurur. Kendi
sömürü düzenine hizmet etmesi temelinde doldurur. Hatta kendi sömürücü, yoz kültürü temelinde özel
olarak da teşvik eder.
Sömürü düzeni; teşvik ettiği tatillerinde halka yoz kültürü aşılayan,
tüketimi amaç edinen, beyinlerini
uyuşturan, içkili ortamlarla, cinselliği
ön plana çıkaran ve yaşamı bundan
ibaretmiş gibi gösteren; bizi eğitimsiz,
bilgisiz, cahil bırakan, dahası çarpık,
yoz, hayattan kopuk bilgi yığınlarıyla
beyinlerimize saldırıyor. Tatiller boş
zaman olarak değerlendiriliyor. Boş
zamanda; insanın kendini yeniden

üretmesi için, geliştirmesi için değil,
sistemin elinde iyice oyuncaklaştırılması, kişiliğinin son kırıntılarının
sistemin dişlilerine ezdirilmesi için
türlü programlar uyguluyor düzen.
Sömürü düzeni her şeyde olduğu
gibi yaz tatillerini, boş zamanları da
kendi yoz, çarpık düzenine hizmet
etmesi için çalışır. Yozlaşmanın, bencilleştirmenin bir aracı olarak kullanır.
Tatil denilince insanlarımızın aklına
öğlene kadar yatılan, akşamları tıka
basa yenilip içilerek geçirilen bir zaman gelir. Eğlence adı altında gürültülü müzikler dinlenir, emperyalist
kültürün empoze ettiği müzik ve
danslarla sabahlara kadar içilir, yaz
aşkları edinilir.
Tatil yapmak, dinlenmek; tembel
tembel yatmak oturmaktır. Üretmeden, düşünmeden hazırcılık yapmaktır. Yıl boyu biriktirilen ya da
borçlanarak gelinen tatilde para ile
her şeye ulaşmaktır. Burjuvazi paran
varsa tatilin en iyisini yaparsın, her
şey senin hizmetindedir, beş yıldızlı
otellerde tüm güzellikler(!) ayaklarına
serilir düşüncesini vermektedir. Dolayısıyla insanlarımız hep daha fazlasını elde etme hırsı ile yıl boyunca
çalışıp çabalamakta. Kendi ile aynı
sınıftan olan insanları kendisine rakip
görmektedir. Bu düşüncenin sonunda
burjuvazinin özendirdiği gibi bir tatil
yapmanın hayaliyle çevresinde olan
bitenlere uzaklaşmakta bencil, bireyci
insanlar oluşmaktadır.
Sömürü düzeni; tatil boyunca kafanızı dağıtın, hiçbir şeyi düşünmeyin
dert etmeyin demektedir bizlere.
Böylece düşünmeyen, sorgulamayan
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insanlar yaratmaya çalışıyor.
Sömürü düzeninin eğlenme-dinlenme anlayışı;
- ÜRETMEYİ AMAÇLAMAZ.
DAHA ÇOK TÜKETİMDİR.
- EMEKÇİLER İÇİN HAK OLARAK GÖRMEZ. EMEKÇİLERİ,
HALKI SOYMAYI AMAÇLAR.
- TEMBEL TEMBEL YATMAK
VE HAZIRCILIKTIR.
- ORTAK BİR RUH, ORTAK
BİR KÜLTÜRÜ YARATMAYI, BİRLEŞTİRMEYİ AMAÇLAMAZ. BİREYCİLEŞTİRİR, BENCİLLEŞTİRİR.
- HALKIN İHTİYACI OLANI
DEĞİL, KENDİ İHTİYAÇ GÖRDÜĞÜNÜ DAYATIR, ÖZENDİRİR.
Tatiller bir anlamda boşa geçen
zamana döner. Tatilden, eğlence ve
dinlenmeden geriye ne kaldı? Diye
sorulursa, sadece “O AN” kalmıştır.
Yani bir “HİÇ” kalmıştır. Aslında
“hiç” değil, düzenin “bencil, bireyci,
çarpık, yoz tüketim anlayışı” kalmıştır
geriye.

“Tatillerimiz” Yeniyi
Yaratmanın Bir Adımı
Olmalıdır
Bizim tatillerimiz burjuvazinin
bu yoz, bencil tatil kültürüne alternatiftir.
Evet, dinlenmek, eğlenmek sosyal
bir ihtiyaçtır. Halkın, çalışanların,
emekçilerin en temel hakkıdır. Biz
devrimciler böyle bakıyoruz.
Bizim tatillerimiz kafa dağıtılan,
bohem yaşanan yerler değildir. Üretilen, yeniden öğrenmenin, kendini
yenilemenin yaşandığı bunun adımlarının atıldığı yerlerdir.
Bu konuda Marks şöyle demiştir:
“Serbest zaman yalnızca insanların
dinlenmeye ve yeniden güç toplamasına ayrılan saatler değildir. Dinlenme, tatil; insanların kişiliğini geliştirmek için, kendini yeniden üretmesi için verilen aradır.”
Burjuvazi her şeyin değerini para
ile ölçer. Bizim değer ölçümüz para
değil, emektir. Yani bir tatil yeri ne
kadar pahalıysa, tatilde ne kadar pahalı, ne kadar lüks hizmet satın alırsak
tatilimiz iyi anlamına gelmiyor. Bizim

için ölçü bu değildir. Bizim ölçümüz
kolektivizmi ne kadar hayata geçirdiğimizdir. Bizim ölçümüz ne kadar
hizmet satın aldığımız değil, ne kadar
yaratıcı, emek veren olduğumuzdur.
Ne kadar üretken olduğumuzdur.
Çünkü emeğin, üretkenliğin olmadığı
yerde asalaklık, sömürü vardır.
Boşa geçirecek zamanımız yoktur.
Her anımızda öğrenmeliyiz. Kendi
kültürümüzü, yaşam tarzımızı uygulamalı ve göstermeliyiz.
Tatil, eğlenme, dinlenme hakkımızı ve ihtiyacımızı; koşullarımıza,
gerçeğimize, mücadelemizin ihtiyacına en uygun şekilde ele almalı ve
iradi tarzda örgütlemeliyiz.
“Boş zamanları” düzene bırakmamalıyız. İnsanlarımızın eğlence
anlayışını da biz belirlemeliyiz. Her
şeyi ama her şeyi devrime kanalize
edeceğiz. Devrimin propagandasını
yapacağız. Sosyalizmin güzelliklerini
yaşamımızla göstereceğiz.
Ve biz sömürü düzeninin saldırı
politikalarına karşılık alternatif bir
politika üretmek zorundayız. Eğlence,
dinlenme, boş zamanları değerlendirme anlayışımız kendi hedeflediğimiz toplum düzenine, sosyalizme
uygun olmalıdır.
Bunun somuttaki karşılığı nedir?
Bir, kamplarımız HALKÇI OLMALIDIR.
İki, İHTİYACIMIZI KARŞILAMALIDIR.
Halkçı olması, ihtiyacımızı karşılaması demek, düzenin dayattığı
kültüre teslim olmamak demektir.
“Ne yapalım insanlar böyle istiyor”
demek değildir. “İnsanlar eğlenmek,
dinlenmek istiyor, bırakalım istediklerini yapsınlar” demek değildir.
Devrimci insan bilinçli insandır.
Devrimci insan hedefli insandır. Devrimci insan, gerçekçi insandır, hayatın,
halkın gerçeğini dikkate alır ve onu
ileri taşımayı esas alır. Geriliğe teslim
olmaz.
Buna göre yaz kamplarımız;
EKONOMİK olmalı,
ÜRETKEN olmalı,
EĞİTİCİ-ÖĞRETİCİ olmalı,
KOLEKTİF olmalı,
ORTAK BİR RUH ve KÜLTÜR
yaratmalı,

HER ŞEYİYLE DEVRİMCİ OLMALI...
Nasıl dinlenecek, nasıl eğleneceğiz? Nasıl ve neler öğreneceğiz?
Kendimizi nasıl geliştirecek, kavgayı büyütmek için enerjimizi, moralimizi biriktirmek için nasıl düzenleyeceğiz kamplarımızı?
Bunlara net cevaplar verebilmeli
ve yaz kampı pratiğimizi buna göre
şekillendirmeliyiz. Çünkü asla unutmamamız gereken bir gerçeklik var:
Hayatın her alanında İKİ İDEOLOJİ,
İKİ SINIF sürekli bir savaşım halindedir. Haliyle devrimcilerin bıraktığı
boşluğu düzen doldurur. Bu nedenle
düzenin tüm kurumlarına ve politikalarına karşı alternatif yaratmalıyız.
Tatillerimizde ve diğer boş zamanlarımızda da durmayacağız. Her
anımızı değerlendirecek, kendimizi
ve çevremizdeki insanları geliştirmek
için kullanacağız. Bizim tatil anlayışımız da bencilliğe karşı dayanışmayı büyüten, bireyciliğe karşı kolektivizmi esas alan, öğrendiğini öğreten, bilmediğini birlikte öğrenen,
“BİZ” duygusunu büyüten; öte yandan da tartışma konularıyla, süreç
değerlendirmeleriyle, ne yaptık ne
yapmalıyız konularını; hep birlikte
konuşan, değerlendiren; panellerle,
toplantılarla da, kendini geliştiren,
ufkunu geliştiren ve misyonumuzu
yeniden hatırlayarak, hissettirerek
önümüzdeki günlere daha donanımlı
daha güçlü girmeyi hedeflemelidir.
Dinlenme ve eğitim iç içe geçmelidir...
Halk, kitleler, bir tatilin nasıl olması gerektiğini önce bizde görecekler. Burjuvazinin sürekli reklamını
yaptığı, yoz ve ahlaksız tatillere karşı
kendi alternatifimizi yaratacağız.
Halkla iç içe, mütevazi, tüketim çılgınlığının karşısına, birlikte üretmenin
ve paylaşmanın güzelliğiyle çıkan
programlarımızla, hem dinlendiren,
eğlendiren, hem de düşündüren, motive eden alternatif kamplar düzenlemeliyiz.
O halde her ayrıntıyı bu anlayışımıza uygun tarzda düşünüp örgütleyeceğiz.
Kampı nerede, hangi ortamda yapacağımızdan; eğitim, tartışma prog-
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ramlarına, kültürel, sportif faaliyetlere,
yarışmalara; akşam yatıştan sabah
kalkışa, yemek yapmaya, ortak faaliyetlere katılmaya, üretim faaliyetlerine, çevremizle kuracağımız bağlara, ortak ve bireysel ihtiyaçlara vb.
kadar her şeyiyle örgütlü ve devrimci
tarzımıza uygun düşünmeliyiz.

Sömürü ve
Değersizleşmeye
Alternatiftir
Bizim Tatillerimiz!
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Burjuvazi parası olanın tatil yapabileceğini söyler. Biz bu söyleme
hayır diyoruz. Tatil sadece parası
olanın yapacağı bir faaliyet olmamalıdır. Bu düşünceye alternatifiz.
Yani tatil yoksul halkımızın da hakkıdır. Peki paranın hüküm sürdüğü
bu kapitalist sistemde yoksulların
tatil yapması nasıl olacaktır, bu ajitatif
bir söz değil midir diye düşünülebilir.
Hayır bu sadece bir söylem değildir.
Hayatta karşılığını dayanışma, emek,
yaratıcılık ile verebileceğimiz bir
durumdur.
Evet hiçbirimizin tatil yerlerine
vereceği parası yok. Ama bu tatil
yapmayacağımız anlamına gelmez.
Nasıl yapacağız? Bir tanıdığımızın
yazlığı, yayla evi, köy evi vardır
mesela. Ya da köyü tatil yapmamıza
elverişlidir. Tatil yeri olarak burayı
kullanabiliriz. Yiyeceklerimizi yine
dayanışma yolu ile temin edebiliriz.
Yatacak yerimizi yaratıcılığımızı koşullara göre kullanarak yapabiliriz.
Yani bir tatilde gerekli tüm maddi
ihtiyaçları elimizdeki olanakları birleştirerek sağlayabiliriz. Bunu başardığımızda milyonlarca liramız olmadan da tatil yapabileceğimizi görürüz.

En Güzel Tatili Milyonları
Olanlar Değil;
Emeğini, Olanaklarını
Birleştirenler Yapabilir!
Maddi ihtiyaçlar dışında tatillerimiz için insanın kendini yenilediği,
yeniye adım attığı yerler olmalıdır
dedik. Yani tatilimizin genel amacı
dışında özelde de bir amacı hedefi
olmalıdır. Bunu tatil yaptığımız ki-
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şilerin, örgütlülüğün ihtiyaçları, bizim
onlar üzerindeki amacımıza göre belirlemeliyiz. Tatilimizin özeldeki hedefini de belirledikten sonra bir program yapmalıyız. Bir planı programı
ve disiplini olmayan tatil amacına
ulaşamaz, yeniyi yaratamaz.
Yatış kalkış saatleri belirlenmeli,
yemek saatleri, yemek nöbetçileri,
güvenlik nöbetçilerimiz olmalıdır.
Hep birlikte geçirilecek eğlenilecek zamanlar, eğitim yapılacak kitap
okunacak saatlerimiz belli olmalıdır.
Yani sabah kalkıştan, akşam yatışa
kadar olan tüm saatler planlı programlı olmalıdır.
Ancak bu şekilde örgütlenen bir
tatil, insanların kendilerini yeniden
yaratmasını sağlar.
Tatillerimizde unutmamamız gereken önemli noktalardan biri de
düşman gerçeğidir. Düzene alternatif
bir tatil yapıyoruz, bu düşmanın
kabul edeceği bir durum değildir.
Bu nedenle tatil havasına kapılıp
düşman gerçeğini unutmamalıyız.
Bunun için güvenlik önlemlerimizi
almalıyız. Düşmanın tacizlerine ve
her türlü saldırısına karşı tatil yaptığımız insanlarımızı, tatil yaptığımız
çevreyi hazırlamalı düşmandan önce
davranmalıyız her konuda.
Düşman tatilimiz konusunda spekülatif haberler yayabilir. Buna karşı
tedbirli olmalı etrafımızdaki insanlarla
ilişkilerimiz olmalı ki insanlar düşmanın yalanlarına aldanmasınlar.
Halk bizi tanırsa düşmanın yalanlarına
inanmayacak, bizi düşman karşısında
savunacaktır. Biz bunu bilerek ilişkiler
kurmalı kendimizi herkese anlatmalıyız.
Tatil, eğlenme, dinlenme anlayışımızla da sömürü düzeninin alternatifiyiz.
Bireyci, bencil, tüketen kültüre
karşı; ortak, paylaşımcı, üretken,
emekçi anlayışımızla kamplarımızı
örgütleyelim. Tatillerimizde yeniyi
yaratmada bir adım atalım.
- KAMPLARIN HAZIRLIK SÜRECİNDEN BİZZAT KAMP SÜRECİNE HER ADIMI ÖRGÜTLÜ
OLMALIDIR. KAMP KOMİTEMİZ, KAMPLAR İÇİNDE HER İŞ
VE GÖREV İÇİN ALT KOMİTE-

LERİMİZ OLMALIDIR.
- KAMPLARIMIZDA İÇKİ
İÇİLMEZ.
- KAĞIT OYUNU, TAVLA,
LUNA PARKA GİTMEK GİBİ DÜZENİN EĞLENCE ANLAYIŞI
OLAN DEĞİL, KENDİ ÜRETTİĞİMİZ ORTAK KOLEKTİF EĞLENCELER ESAS ALINIR.
- TV HABER DIŞINDA DİZİ
VB İZLENMEZ.
- OTELLER DEĞİL DAHA
HALKÇI ORTAMLAR TERCİH
EDİLİR.
- HAZIR ŞEYLERİ DEĞİL, YEMEKLERİMİZİ KENDİMİZ YAPMAYI TERCİH ETMELİYİZ.
-HER ŞEY PAYLAŞTIKÇA
GÜZEL
UMUDUN KAMPINA
SEN DE GEL
-PAYLAŞTIKÇA BÜYÜR
YÜREKLERİMİZ
ÜRETTİKÇE GÜÇLENİR
BİLEKLERİMİZ
TARTIŞTIKÇA AYDINLANIR
BEYNİMİZ
UMUTLU BİR KAMPADIR DAVETİMİZ
-YAZ BİZİM KIŞ BİZİM
DENİZ BİZİM DAĞ BİZİM
OLDUĞUMUZ HER YERDE
HAYAT BULUR KOLEKTİVİZM
-DİNLENMEYE, ÜRETMEYE,
PAYLAŞMAYA, KAYNAŞMAYA
BİRKEN BİZ OLMAYA... YAZ
KAMPLARINDA BULUŞMAYA...
-DİNLENMEK DÜŞÜNMEYİ
BIRAKMAK DEĞİLDİR... HALK
VE VATAN SEVGİSİYLE ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ...
-DİNLENMEK İÇİN DEĞİL
DİNLENME HAKKIMIZI ELDE
EDECEĞİMİZ GÜNLERE VARMAK İÇİN KAMPTAYIZ.
-KAMPIMIZ DAĞIN SOLUĞUNU, ŞEHRİN GÜCÜ VE İDEOLOJİSİNİ HARMANLADIĞIMIZ
YERDİR.

“BİR CEZA İSTİYORUZ

Avrupa’da
Almanya’nın Gladbeck şehrinde yapılacak olan 5.
Büyük Grup Yorum Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
Festival çalışmaları, Avrupa'nın bir çok kentinde bir yarış
halinde devam ediyor. Alman emperyalizminin engelleme
yasaklama çabalarını bu çalışmalar bu coşku boşa çıkaracak.
Londra Dev-Genç Türkiyeli halkların yoğun yaşadığı
Woodgreen Mahallesi’nde Grup Yorum konseri afişlerini
Türkiyeli hakların dükkânlarına ve otobüs duraklarına yapıştırdık 45 tane Bizim Gençlik dergisi haklara ulaştırıldı.
Londra: 12 Haziran günü Grup Yorum üyeleri ve gönüllüleri söyleşilerine Almanya’nın Münster şehrinde
faaliyet yürüten Alevi Kültür Merkezi’nde devam etti. Beraber yapılan kahvaltı ve sıcak sohbetin ardından, Grup
Yorum’un 31 yıllık, işkence, baskı ve engellemelerle dolu
tarihinden köşe taşları anlatıldı. Bu köşe taşlarından birisinin
de Alman Devleti’nin Gladbeck’te yapılacak olan Festivali
engelleme çabaları olduğu anlatıldı.
Londra Geleneksel Alevi Festivali’nde Irkçılığa Karşı Tek
Ses Tek Yürek Grup Yorum konseri için stant açıldı. Söylenen
Yorum ve halk türkülerinin ardından, 40 kişinin katıldığı
etkinlik sona erdi.
Belçika: Belçika Limburg Festival Komitesi Irkçılığa
KarşıTek Ses Tek Yürek Festival çalışmasına devam ediyor.
Pazar günü iki saat boyunca Heusden-Zolder, Houthalen

PEDALLAR YASAKLARA KARŞI ŞEHİRLERİ DOLANIYOR,
KAPILARI ÇALIYOR
Grup Yorum yasaklarına karşı bisiklet turu 3 Haziran
2016 Cuma günü tüm hızıyla Hamburg'un Mümmelmannsberg Bölgesinde devam eti. Aileler ziyaret edildi, çat
kapılar yapıldı. Grup Yorum'u halkımızın sahiplenmesi
bisiklet turuna katılan Dev-Genç’lileri coşkulandırdı. Çok
sayıda imza toplandı, çat kapılar sonrası afişler asıldı.
Mümmelmansberg'de afiş çalışmaları açlık grevinde olan
Gülistan ile birlikte coşkuyla asıldı.
Bisiklet turunun 16. gününde onlarca imza toplandı, 5
bilet satıldı ve yaklaşık 200’e yakın afiş asıldı.

FİLM İZLEMEK GEÇMİŞİN VE GELECEĞİN HAYALİMİZDE
CANLANMASIDIR
Belçika Limburg Festival Komitesi Irkçılığa Karşı Tek
Ses Tek Yürek Festival hazırlığında Cuma günü Ham şehrinde “Çizgili Pijamalı Çocuk” filmi izlendi. Film sonrası
Festival Komitesi’nin Alman Devletinin tüm engellemelerine
karşı yürüttüğü mücadele anlatıldı. 20 kişinin katıldığı
film gösterimi yapılan sohbetlerle sona erdi.

"BİZİM GENÇLİK" GENÇLERİN SESİDİR
Londra’da her sene gerçekleşen Alevi Festivalinde

EMEK VE COŞKUYLA
FESTİVALE HAZIRLANIYORUZ
Sanayi Bölgesi, Haselt Üniversiteler, İstasyon bölgelerine toplam 50 adet festivale çağrı afişi
asıldı.
Duisburg: Avrupa DevGenç’liler 10 Haziran Cuma
günü Almanya’nın DuisburgHamborn ve Pollmann bölgelerinde festival çalışması yaptılar. 6 Dev-Genç’li gün boyunca afiş astı, bildiri dağıttı, pullamalar yapıştırdı. Türkiyeli
esnafların yoğun olduğu Pollmann’da esnaflar teker teker
gezildi ve günün sonunda Duisurg-Marxlöh Alevi Kültür
Merkezi ziyaret edildi. Esnaflara ve AKM ziyaretinde biletler
satıldı, afişler asıldı ve bildiri bırakıldı.
Gelsenkirchen: 10 Haziran 2016 günü Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinin çarşısında Grup Yorum Gönüllüleri
esnaflara yönelik çalışma yaptılar. Çarşıda tek tek girilerek
festival anlatıldı ve bilet satıldı. Daha sonra Alevi derneğine
gidilerek orada festivalle ilgili sesli duyuru yapıldı, toplamda
16 bilet satıldı ve 10 adet Alevi Bektaşi Derneği’ne satılmak
üzere bırakıldı.
İsviçre: İsviçre’de Grup Yorum Gönüllüleri 9 Haziran'da
festival bileti satmanın yanı sıra festival afişlerini de şehrin
belli yerlerine asıyorlar.
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Londra Dev-Genç Bizim Gençlik Dergisi dağıtımı yapıldı,
yaklaşık 3 saat süren çalışmada 80 dergi halklara ulaştırıldı.
Anadolu Halk Kültür Merkezi’nin hukuksuz şekilde kapatılmasıyla ilgili başlatılan imza kampanyası için de imza
toplandı.

İNGİLTERE EMPERYALİZMİ
DEVRİMCİLERİ YILDIRAMAZ
İngiltere Devleti’nin Türkiye faşizmiyle yaptığı ticari
ve siyasi anlaşmalar gereği, 6 Nisan’dan beri saldırılar
devam ediyor. Açılan direniş çadırına katlanamayan devlet,
31 Mayıs’ta çadıra saldırmış, ikisi çocuk yaşta yedi
insanımızı işkencelerle gözaltına almıştı.
Saldırıları protesto etmek ve devletin “demokrasinin
beşiği” maskesinin arkasındaki gerçek yüzlerini teşhir
etmek için bir yürüyüş yapıldı.
11 Haziran saat 15:00’da Edmonton’da başlayarak
çadıra doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş boyunca dillerde
sloganlar ve zılgıtlar eksilmedi. Türkçe ve İngilizce hiç
durmadan öfkeyle atıldı sloganlar. “Baskılar Bizi Yıldıramaz,
Türkiye Faşizmiyle İşbirliğine Son” yazılı Türkçe ve
İngilizce iki ayrı pankartın ve kızıl bayrakların taşındığı
yürüyüş boyunca etrafta biriken halklara bildiriler verildi,
saldıranlar teşhir edildi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı yürüyüş, alkışlar zılgıtlarla direniş çadırı önünde son buldu.
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“Hareket benim için sabırlı bir öğretmeni, kaya gibi güçlü bir
iradeyi ve yeni bir yaşamın yaratılmasını ifade ediyor. Hareket
benim için saflığı, temizliği ifade ediyor. Halkımızın kurtuluşunu
ve bu kurtuluşa giden yolda tek tek insanların kurtuluşunu ifade
ediyor. Emeği ve alınterini özgürleştirmeye çalışırken harcanan
emeği ifade ediyor. Hareket benim için adaleti ifade ediyor...”
Eyüp Beyaz

27 Haziran - 3 Temmuz
Perihan DEMİRER: 1973 Çorum doğumluydu. 28 Haziran 1991 tarihinde Beşiktaş’ta
bulunduğu ev polis tarafından basılarak katledildi. Perihan, Devrimci Sol’un bir üyesi,
Silahlı Devrimci Birlikler’in bir savaşçısıydı.
İşçi sınıfı içinden gelen bu genç devrimci,
Perihan Demirer devrimci kavgaya katıldıktan sonra da hep bir
emekçi gibi çalıştı, çabaladı. Yaratıcı ve üretken
özellikleriyle SDB içinde başarılı oldu. Kaldığı eve yönelik
polis baskınını fark ettiğinde, o an tek düşündüğü kendisinin
değil, yoldaşlarının güvenliğiydi. Yoldaşlarının ölüm mangalarının tuzağına düşmesini engellemek için cüretle direndi.
18 yaşında, katiller sürüsüne karşı kahramanca direnerek
şehit düştü.
Yüksel MUNZUR: 1980 öncesi Liseli
Dev-Genç içerisinde yer aldı. Cunta öncesinde tutsak düşerek Alemdağ Hapishanesi’nde kaldı. Cunta sonrasına da uzanan
tutsaklığının ardından 1984’te İTÜ İnşaat
Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ne
Yüksel Munzur girdi. Bu dönemde Öğrenci Derneği çalışmalarına katıldı. Gençliğin kitlesel mücadelesinin içindeydi. Devrimci hareketin bir taraftarı idi.
Yüksel’i 1989 Temmuz ayında İstanbul’da geçirdiği bir
trafik kazasında kaybettik.
Eyüp BEYAZ: Hapishanelerde süren katliamın
sorumlusu, uygulayıcısı Adalet Bakanlığı’na
karşı giriştiği feda eylemi sırasında, AKP iktidarının emrindeki ölüm mangaları tarafından
katledildi. Ardahan Çıldır İlçesi Gölbelen
Köyü doğumlu Eyüp Beyaz, 25 yaşındaydı.
Eyüp Beyaz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim
Fakültesi mezunu bir öğretmendi. 1999’da
henüz öğrenciyken devrim mücadelesine katıldı. Mezun olduktan sonra da halkının öğretmeni olarak devam etti kavgasına.
Gençlik örgütlenmesi içinde sorumluluklar üstlendiği dönemde
defalarca gözaltına alınıp işkencelerden geçirildi. Hep başı
dik çıktı. Öğrenmeye açık, fedakar, mütevazi yapısı, militan
kişiliğiyle daha ileri görevlere hazırdı. Silahlı birlikler içinde
istihdam edildi. Oligarşi onu ele geçirmek için özel ekipler
kurmuş, adını, resmini afişe etmişti. Ama o yeraltı faaliyetlerini
serinkanlılık ve disiplin içinde sürdürdü. Son üstlendiği
görevde, 1 Temmuz 2005’te cüretin, fedakarlığın, adaletin
adı olarak hesap sormak için yola çıktı. Zalimlerin en çok korudukları üslerine girerek, üzerine doğrultulan namlulara
meydan okuyarak ölümsüzleşti.

Zehra Kulaksız

Zehra Kulaksız: 3 Mart 1978 Rize doğumludur. İstanbul’da büyüdü. Lise yıllarında mücadeleye katıldı.
1997’de İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’ne girmesiyle mücadelesini İYÖ-DER içinde sürdürdü. Giderek gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi.
Gençliğin önderlerinden, yol göstericilerinden biri
olarak 29 Haziran 2001’de ölümsüzleşti.

1 Mayıs Mahallesinde örgütlü
devrimci halkın
bir parçasıydı.
Gecekondu halkının elektrik soFerhan Peker
rununu çözmeye
çalışırken, elektrik çarpması sonucunda Temmuz
1978’de aramızdan ayrıldı.
1978
Temmuz’unda, İstanbul, Kartal’da
faşistler tarafından kurşunlanarak katledildi.
Muammer Karan
Ali, lise yıllarında başlayan devrimci mücadelesini üniversitede
de Dev-Genç’li
olarak sürdürdü.
Ali Arap Ünver Bursa’da sivil faşistler tarafından
kurulan bir pusuda katledildi.

Turgut Akkaya

Şükrü Sülek

Devrimci saflarda halkın bağımsızlık, demokrasi sosyalizm mücadelesine katıldılar. 27 Haziran
1980’de gece, Zeytinburnu’nda,
faşistler tarafından kaçırılıp işkenceyle katledildiler.

Sait EROL: Konya’da doğdu. Devrimcileri daha 12
Eylül öncesinden tanıyordu. Liseyi,
Konya Gazi LiseSait Erol
si’nde tamamladı,
sonra da Selçuk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne
kaydoldu. Bu dönemde DEVGENÇ saflarında yer aldı. Konya’da
geçirdiği bir trafik kazası sonucu
28 Haziran 1990’da aramızdan ayrıldı.
Ali KALKAN:
Halkının bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde yer aldı. Bunun karşılığında işAli Kalkan
kencelerden geçirildi. Cunta hapishanelerinde tutsak kaldı. Gözaltındayken ve tutuklu kaldığı süre boyunca gördüğü işkenceler sonucunda
yakalandığı hastalık nedeniyle tahliye olduktan kısa bir süre sonra,
Temmuz 1986’da onu kaybettik.
Halil İbrahim
BAYRAKTAR:
DEV-GENÇ saflarında mücadele etti.
“İşkenceye ve Faşist Teröre Karşı
Mücadele” kamHalil İbrahim
Bayraktar
panyası çerçevesinde Çemberlitaş’ta düzenlenen bir gösteri sırasında askeri tim tarafından katledildi.

Anıları Mirasımız
TOPKAPI KORSAN MİTİNGİ (1980)
Devrimci Sol’un 1980 yazında başlattığı İşkence ve Faşist
Teröre Karşı Mücadele Kampanyası’nın son eylemlerinden biri
olarak geniş katılımlı bir korsan miting düşünülmektedir. Bu eylem
aynı zamanda Nihat Erim’in cezalandırıldığı kampanyanın doruğu
olacaktır.
Sadece Avrupa Yakası Mahalli Bölgeler örgütlenmesinin gerçekleştireceği korsan miting, silahlı bir kitle gösterisi biçiminde
olacaktı. Mahallelerden geniş bir kitle katılımının öngörüldüğü bu
eylemde, kitle güvenliğini de mahalli bölgelerin FTKSME’leri
sağlayacaktı.
Eylem Topkapı Garajı’nın önünde büyük bir kitle gösterisi
olarak gerçekleştirilecekti. Ancak eylem bununla sınırlı da değildir,
çok yönlüdür. Gösterinin ana gövdesini oluşturacak olan yaklaşık
1000 kişi, Topkapı’daki dört yolda sloganlarla, konuşma ve devrim
andı ile gösteri yaparken, bütün yollar tutulup yakılacak, bu sırada
Topkapı Surları’na büyük boyutlarda pankartlar ve Devrimci Sol
bayrağı asılacaktır. Ayrıca garaj bölgesi içindeki bütün polis
noktaları ve jandarma enterne edilip, polis noktaları yakılacak ve
silahlarına el konulacaktır. Bunlar yapılırken, aynı zamanda eyleme
yönelik dışarıdan -özellikle de Edirnekapı Yurdu’na yerleşmiş
bulunan jandarma komandolarından- gelebilecek olan müdahale
ve saldırıya karşı yollarda özel güvenlik alınacaktır. Tüm bunlar
için yaklaşık 40 kişi silahlı güvenlik alacaktır.
Eylemin başlamasına 15-20 dakika kala, eylemi başlatmakla
görevli arkadaş, eylemin başlaması için işaret vermeden önce
eylem alanını son bir kez daha kontrole çıkar. Çevrede her zamankinden çok fazla ekip otosu ve silahlı polis vardır. Bir olağanüstülük
olduğu açıktır. Bunlar jandarmayla birlikte bölgede önlem almaktadırlar. Gösteriye katılacak kitlenin hemen tamamı oradadır. Yer
yer kümelendikleri için de dikkat çekmektedirler. Öyle ki, çevredeki
esnaf dahi şüphelenmiş, bir şeyler olacağının beklentisiyle dikkat
kesilmiştir.
Eylemin başlama işaretini verecek olan arkadaş, bu gözlemlerini
eylemi örgütleyen mahalli bölgeler üst sorumlusuna aktarır. Ya
eylem hemen başlatılmalı ya da iptal edilmelidir. Bu düşüncesini
açıklarken güvenlik alacak yoldaşların bir kısmının ve güvenlikten
sorumlu yoldaşın henüz gelmediğini ve bu nedenle de eylemin
iptal edilmesi gerektiğini de belirtir. Üst sorumlu, eylemin
başlamasına on dakika kala eylemin iptal edilmeyeceği yönündeki

İbrahim Karakuş

Talip Güldal

Yüksel Karan

İbrahim KARAKUŞ, Talip
GÜLDAL, Yüksel KARAN
2 Temmuz 1980, “İşkence ve
Faşist Teröre Karşı Mücadele”
Kampanyasının son eylemlerinden
biri olarak Topkapı’da geniş ka-

tılımlı bir korsan miting
düzenlenir. Bu eylem sırasında polisin ve jandarmanın ateş açması sonucu çatışma çıkar. Eylemin güvenliğinden sorumlu olan Devrimci Sol
militanları, ateşe karşılık

verirler.
İbrahim Karakuş ve Talip Güldal bu çatışmada şehit düşerken,
Yüksel Karan da ağır yaralandı.
Yüksel, uzun süre komada kaldıktan sonra şehit düştü.

kararını iletir. İletilen karar üzerine eylem başlatılır.
İlk slogan sesiyle birlikte polis ateş açar. Eylemin güvenlik görevlileri polisin ateşine karşı ateşle cevap verirler. Ancak daha
önceden polis kilit yerleri tutmuş olmasının avantajıyla çatışmaktadır.
Elverişsiz koşullarda çatışmayı kabul etmek zorunda kalan yoldaşlarımızdan İbrahim Karakuş ve Talip Güldal, ilk çatışmanın
şehidi olurlar. Eylemin inisiyatifi kaybedilmiştir. Bu da eylem
kitlesinin dağınıklığına yol açmış, geride güvenlikten sorumlu
yoldaşlarımızla polis ve jandarmalar kalmıştır. Bu durum karşısında
geri çekilme kararı alınır ve uygulamaya geçilir.
Geri çekilenlerden iki yoldaş bir arabaya el koyup, çatışarak
uzaklaşmak isterler. Amaçları, bütün dikkatleri üzerlerine çekip
diğer yoldaşlarımızın eylem alanından çekilmeleri için zaman kazandırmaktır. Arabanın içinden ateş ederek Edirnekapı yönüne
giden yoldaşlarımıza Edirnekapı Yurduna yerleşmiş bulunan
jandarma taburundan da ateş açılır. Polis çemberinin dışına çıkmış
bulunan bu yoldaşlarımızdan Yüksel KARAN G-3 mermileriyle
başından vurulur. (Bu yoldaşımız da, aylarca komada kaldıktan
sonra şehit oldu.) Diğer yoldaşımız elinden yaralanmış olmasına
karşın Aksaray’a kadar arabayı kullanır. Aksaray’da Yüksel’in öldüğünü düşünerek arabayı terk eder.
Polis ve jandarmayla eylem bölgesinde girilen diğer çatışmalarda
bu üç şehidin dışında halktan bir insan ölmüş, beş kişi de
yaralanmıştır.
(...) Polis bir süredir kitle eylemlerine, gösterilerine karşı daha
vahşi, pervasız bir saldırı taktiği izlemektedir. Topkapı korsan
mitingi, bir yanıyla da polisin kitle gösterilerini eylem biçimi
olmaktan çıkarmayı amaçlayan planını da bozacaktır. Polis bu
amacına ulaşmak için kitle gösterilerine silahla saldırırken, yapılacak
eylem bu oyunu bozmaktan öte kitleleri silahlı gösterilere, çatışmalara
da hazırlayacaktır.
Eylemin olumsuz bitişinin akşamı, İstanbul’un gecekondu
semtlerinde şehit düşen iki Devrimci Sol militanının öfkesi
egemendir. Semtlerde o gece meşaleli gösterilerle şehit yoldaşlar
anılır, hesaplarının sorulacağına dair ant içilir. Hesabın sorulmasında
gecikilmez de...
Eylemin ertesi günü, Devrimci Sol savaşçıları, biri bizzat
Topkapı korsan mitinginde silahla ateş ettiği belirlenen, diğeri de
Siyasi Şube’de görev yapan iki polisi cezalandırmışlardır. Cezalandırılan polislerin üzerine İbrahim KARAKUŞ ve Talip GÜLDAL’ın kanlarının yerde kalmayacağını belirten bir bildiri bırakılır.
Cezalandırmaların duyulmasıyla birlikte bir gece önce yasa bürünen
semtlerde, o günün öğle sonrasında bu kez coşkulu sloganlar yükselmektedir.
Georgi DİMİTROV: 2 Temmuz 1949 –
Bulgaristan halkının, on yıllarca krallığa,
Alman faşizmine karşı sürdürdüğü savaşın
önderiydi. Ama o yalnız Bulgaristan halkının
değil, dünya halklarının mücadelesinin önderlerinden biri de oldu; çeşitli ülkelerin
devrimci örgütleri, 1935’te onu Komintern’in
Genel Sekreterliği’ne seçtiler. 1945’te onun
Georgi Dimitrov
önderliğiyle kurulan Vatan Cephesi, Bulgaristan’da iktidarı ele geçirdi. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin
kurucusu, sosyalizmin inşasının başkanı olarak görevlerini sürdürdü. Dimitrov, 2 Temmuz 1949’da muzaffer bir devrimci
olarak ölümsüzleşti.

Halkın Onur’unu Unutmayacak, Unutturmayacağız!
Halk Cepheliler İstanbul Sarıgazi’de
4 Haziran’da, halkın Onur’u olan gerilla
şehidi Onur Polat’ın mezarını ziyaret
etti. İlk olarak Polat’ın mezarı başında
saygı duruşunda bulunup, ardından
mezarı temizlenerek sulandı. Onur Polat’ın ardından aynı mezarlıkta bulunan
diğer devrim şehitlerinin mezarları temizlenerek ziyaret sonlandırıldı.

Merkez Mezarlığı’nda bulunan devrim
şehidi Zeynep Gültekin’in mezarı da
temizlenerek anma ve ziyaret sonlandırıldı. Halk Cepheliler şehitlerini unutmama sözü vererek ayrıldı.

Şehitlerimiz
En Değerlilerimiz

Avcılar Halk Cephesi 13 Haziran’da,
devrim şehitlerinin aileleri ve devrim
uğruna gazi olan yoldaşlarını ziyaret
etti. İlk olarak DHKP-C Kır Gerilla
şehidi Yalçın Çakmak’ın ailesi ziyaret
edildi. Aile ziyarete gelenlere şehidin
hayatını ve kişiliğini anlattı, ardından
resimlerini ve eşyalarını gösterdi. Uzun

Halk Cephesi Mersin Kazanlı’da
mezarı bulunan devrim şehidi Bedii
Cengiz’in mezarını 10 Haziran’da ziyaret etti. Anıt mezarlığın etrafındaki
yaban ve kuru otlar temizlenerek yakıldı
ve mezarı yıkandı. Ardından Mersin

Şehit Ailelerimizi ve
Gazilerimizi Yalnız
Bırakmayacağız

İzmir Doğançay’da Halk Bahçesi ve
Tohum Merkezi Çalışmaları Devam Ediyor

Sayı: 526

Yürüyüş
19 Haziran
2016

İzmir Doğançay’da bulunan Halk Bahçesi için 12 Haziran’da bir araya gelen Halk Bahçesi Komitesi, ekime
hazırlık için bahçeyi düzenledi. Yapılan çalışmada bahçe
duvarı yapıldı, otlar temizlendi. TAYAD’lı Aileler de bahçeyi
ziyaret ederek çalışmalara destek oldu. Çaylar demlenip
sohbetler eşliğinde yemekler yendi. Özgür tutsaklar için
hatıra fotoğrafı çekildi. Altı saat süren çalışmanın ardından
çalışma sonlandırıldı.

Çocuklarımızla Gelecek Güzelliklerin
Fidelerini Ekiyoruz
Amed’in Kaynartepe Mahallesi’nde Halk Cepheliler
mahallenin çocuklarıyla birlikte Halk Bahçesi kurdu. Yapılan
çalışmalar kapsamında 10 Haziran’da bahçe temizlendi,
ekilen fidelerin etrafındaki otlar toplanıp fideler sulandı.
Çocuklar fideleri sulamak için sıraya girerek yeni bir şey
öğrenmenin heyecanını yaşadı. Ardından bahçenin temizliği
ve korunması mahalledeki çocuklara bırakıldı.

Halk Kültürlerimizle Var Olmaya
Devam Ediyoruz
Halk Okulları’nda
Birleşiyoruz
Halk Cepheliler İstanbul Sarıgazi’de 9 Haziran’da Halk
Okulu çalışması yaptı. Yapılan çalışmada “Kültür” konusu
ele alındı. Konuşmalarda Anadolu halklarının kültürü ve
devrimci kültür üzerinde duruldu. Verimli geçen çalışmanın
ardından 20 kişinin katıldığı çalışma sonlandırıldı.

58

süren sohbetin ardından ölüm orucu
gazisi Serkan Aydoğdu ziyaret edildi.
Ülke ve halkın sorunları üzerine sohbet
edildi.

Şehitlerimizin Emaneti Ailelerini Yalnız
Bırakmayacağız
Dev-Genç’liler 9 Haziran’da,
1998’de Dersim dağlarında şehit düşen
gerilla şehidi Dursun Çakır’ın ailesini
şehitlik yıl dönümünde ziyaret etti. Ellerinde çiçekleriyle aileyi ziyaret eden
Dev-Genç’liler aileye “her zaman yanlarında olduğunu, yalnız bırakmayacaklarını” söyleyerek ziyareti sonlandırdı.

Hayatı Halk Meclisleri ile Örgütlüyoruz Geleceğe
Emin Adımlarla İlerliyoruz
Gazi Halk Meclisi çalışanları 8 Haziran’da bir araya
gelerek, gündem maddeleri belirlenmesinin ardından toplantı yaptı. Birinci gündem maddesi olarak, mahallede
her geçen gün aldıkları talimatlarla daha da pervasızlaşan
polis terörü için, başlatılacak kampanya hakkında konuşuldu. Çeşitli öneriler ve düşünceler dinlendikten sonra
toplantının ikinci gündem maddesine geçildi. Ramazan
ayı vesilesi ile her yıl geleneksel olarak verilen iftar yemekleri ise toplantının ikinci gündem maddesi oldu. Bu
konuda ise daha önce tecrübeleri, deneyimleri olan
büyükler söz hakkı istedi. Deneyimlerini ve düşüncelerini
izah edenlerin ardından üç kişilik bir komite kuruldu.
Komitenin işlevi ve işleri hakkında konuşulduktan sonra,
toplantının 3. gündem maddesine geçildi. 10 Haziran’da
Çağlayan Adliyesi’nde görülen Halk Meclisi davasının
ikinci mahkemesine çağrı yapıldı. Mahkemeye insan
katmanın ve katılmanın zaruri olduğuna değindikten
sonra dördüncü ve sonuncu olan gündem maddesi Grup
Yorum konseri konuşuldu. 25 Haziran’da Gazi’de
yapılacak olan Grup Yorum’un halk konseri çalışmalarına
15 ayrı komite kurulduktan sonra toplantı sonlandırıldı.

Halk İçin Sanat Yapmaya
Devam Edeceğiz
Eskişehir Grup Yorum Halk Korosu 7 Haziran’da bir
araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. İlk olarak
yemek hazırlanarak yıl boyu yapılan çalışmalar ve festival
değerlendirildi. Ve eksik bırakılan şeyler arasında, polisin
baskısını boşa çıkartma üzerine duruldu. Yıl boyu süren
aile baskısına, tacizlere karşı bir sonraki dönem ne yapılabilir, bunun üzerine öneri alındı. Son olarak çalışmaların
verimi için pasta kesilerek 7 kişinin katıldığı toplantı
sonlandırıldı.

“BİR CEZA İSTİYORUZ

