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AKP’nin “dış politikada normalleşme” dediği,
EMPERYALİZME BAĞIMLILIKTIR
İŞBİRLİKÇİLERİN BAĞIMSIZ HİÇBİR POLİTİKALARI OLAMAZ!
Amerikan Emperyalizmi Tayyip Erdoğan’a ve AKP’ye bir
taşeron olarak bütün kirli işlerini yaptırmıştır...
İngiltere’de Meclis Araştırma Raporu Yayınlandı:
“Irak’ı İşgal Etmek Haksızdı. Blair Suçlu”
Irak’a Savaş Açılmasını Sağlayan Blair ya da
Bush’un Yanlış Politikaları Değildir. Irak'ın işgal
edilmesi, emperyalist tekellerin kar hırsının
sonucudur. Blair 2003 yılında “İhtirasımız büyük
– dünyayı etrafına birleştirebileceğimiz küresel bir
gündem inşa etmek...” diyordu.
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İçeride ve dışarıda direnmeyen bir hareketin
bütün moral değerlerini ve ideallerini yitirerek sağa
savrulması ve düzene dönmesi çok zor olmayacaktı.
Psikolojik üstünlüğünü ortadan kaldırabilmek, örgütsel
varlığımızı koruyabilmek ve yenilgi ortamında her türlü
sağ, reformist ve ne idüğü belirsiz emperyalist teorilerden
etkilenmemek için; sağımıza, solumuza duvarlar örüp;
insanlarımızı, çok somut ve çarpıcı etkilerini ancak yıllar
sonra görebileceği; tutsaklık koşullarındaki mücadeleye
motive etmeli ve eğitmeliydik. Bir yerde tutsaklık
koşullarındaki mücadelemiz, halkla aramızda kurulan
sağlam bir köprü olacak ve bizi geleceğe taşıyacaktı.
Cezaevleri direnişimiz ve mahkemeleri devrimci kürsüler
olarak kullanmamız, şube tavırlarındaki olumsuzluğun
üzerine çıkan ve onu aşan, insanların yeniden ayağa
kalkmasını sağlayan ve giderek tüm cezaevlerindeki
tutsaklara önderlik eden bir pratiği örgütlememiz sonucu,
örgüt tarihimizin en parlak sayfaları yazılmıştır. Bu parlak
sayfaların yazılmasında en büyük özveri ve emek; örgütleri
için yaşamlarını feda etmekten çekinmeyen Abdullah
Meral, Haydar Başbağ, Hasan Telci'nindir. Onları büyük
bir güven, saygı ve sevgiyle anıyorum.
***
“Tutsak et, sesini kes, sindir ve giderek düzene adapte et"
oyununu bozmuştur. Devrimci Sol tutsaklığı; baş eğmeyen,
susmayan yeni bir tutsak tipidir. Diyebiliriz ki,
Devrimci Sol tutsaklığı özgür bir tutsaklıktır.
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İstiyoruz Yapacağız:
İdeolojik ve siyasi önderliğini
emperyalizmin yaptığı;
uzlaşma, tasfiye, teslimiyet
politikalarına karşı; yol
yapan, yol açan, yol gösteren
PARTİ-CEPHE (6. Bölüm)

Sırtımızdan Vuranlardan
Hesap Soracağız!

9 AKP’nin dış politikada
“normalleşme” dediği
emperyalizme bağımlılıktır!

12 Eli kanlı Blair’ler kimse, dili
15

17
19
20

yalancı Chilcot’lar O’dur
Polisin çalışanımız
Ebru Yeşilırmak ile
katletmeye çalıştığı
Gökhan Yıldırım anlatıyor...
AKP’nin zenginleri, Panama
Belgeleri’nde liste başı...
Liseli Dev-Genç Milisleri:
“Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir”
12 Temmuz şehitleri
ölümsüzdür!

30 Halkın Hukuk Bürosu:
Yargıya müdahale yaşanan
krizin sonucudur

22 Üç madencinin direnişi başka
başka işsiz madencileri de
etkileyecek!
23 Devrimci İşçi Hareketi:
Polyak direnişi, çalışma
hakkına sahip çıkmaktır

25 Röportaj:
“Çünkü biz birlik olup, güç
olursak yıkamayacağımız
bir enge kalmaz”

26 Tarihi direnenler yazar!
Biz de Oya Baydak’ın
zaferiyle zaferlerimize
yenisini ekleyeceğiz!
27 Devrimcilerin mahkemelerde
düzeni yargılamaları
artık bir gelenektir:
“Silahlarımızı geri verin”
28 Gençlik Federasyonu’ndan

29 Liseliyiz Biz
30 10 Soruda: Marksizm
35 Savaş ve Biz: Savaşçı halktan
öğrenerek halka öğretendir
36 Anadolu Cephesi:
13 Haziran tarihinde
Amed Özgürlükler
Derneği’ne yapılan polis
baskından sonra mahallede
dağıtılan bildiri

Ebru Yeşilırmak
vurulalı
20 gün oldu!

Tüm okurlarımızla ve
dağıtımcılarımızla
20 Temmuz Çarşamba günü,
19.00’da Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezinde buluşuyoruz!

Durukan Adıyan
tutuklanalı
36 gün oldu!

ADALET
İSTİYORUZ!

37 7. Uluslararası Eyüp Baş
Sempozyumu
sonuç bildirgesi yayınlandı..

39 Hapishanelerde
her 36 saatte 1 insan ölüyor!

43 Trafik kazaları kader değildir!
44 Kapitalistlerin her lokmayı
bize zehir ettiği sistemi
yok ettiğimizde zafer günü
en güzel bayramımız olacak

47 AKP, iktidarda bulunduğu
14 yıl içinde eğitim sistemini
bir enkaza çevirmiştir

50 Ankara açlık grevi günlükleri..
51 Evvel Temmuz Festivali
umudumuzu büyüttüğümüz,
dayanışmayı, öfkeyi
bilediğimiz gün olacak

52 Sırtımızdan vuranlara inat
umudun sesi Yürüyüş
dergisini büyütmeye
devam ediyoruz

53 Avrupa’nın modernliği:
İki festivalde 40 tecavüz

55 Avrupa’daki Biz:
56 Yitirdiklerimiz

İmbat direnişçisi, Kınıklı maden
işçisi ve Maden İşçileri Mücadele
ve Dayanışma Derneği yöneticilerinden Gökhan Ayaydın ve eşi
Özen'in bir bebeği oldu.
Bebeğin adını Şafak koydular.
Gökhan, Özen ve halkımızın
gözüaydın olsun diyor, bebek
Şafak’ın gözlerinden öpüyoruz:
Hoşgeldin bebek, yaşama sırası
sende. Sen halkımızın yenilmezliği ve vefasının adını alarak
doğdun. Hoşgeldin...
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İdeolojik ve Siyasi Önderliğini Emperyalizmin Yaptığı;
Uzlaşma, Tasfiye, Teslimiyet Politikalarına Karşı

YOL YAPAN, YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN

PARTİ-CEPHE-6
Şimdi Devrimci Olmak,
PARTİ CEPHELİ Olmaktır!
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“71'in ortaları... THKP-C'lilerin para açısından sıkıntıları
vardır. THKO'lular ise yakın zamanda önemli bir tutarda bir kamulaştırma eylemi yapmışlardır.
THKO'lularla ilişki kurulur ve bir
miktar para alınır... ‘72'nin başı...
Maltepe Cezaevi... Firar için çeşitli
alternatifler düşünülür. Birlikte
firar ana düşüncelerden biridir.
Ve sonuçta THKP-C'liler ve
THKO'lular birlikte firar ederler...
Yine aynı dönem... THKO'luların
imkanları bu dönemde çok çok
sınırlıdır. Örneğin yer sorunu vardır. Sorunu THKP-C’liler çözer...
Ve sonra Kızıldere... THKPC'liler ve THKO'lular Denizler’i
kurtarmak için birlikte kafa yorarlar. Aynı duyguları paylaşırlar.
Öyle ki eyleme ilişkin tartışmalar,
aynı örgütün insanlarıymışcasına
yürütülür...
Ve sonra birlikte bir eyleme
karar verirler... Kızıldere'de yanyana, omuz omuza çatışıp şehit
düşerler... Kızıldere devrimin yolunun manifestosu olduğu kadar,
belki de dünyada fazla örneği
görülmemiş bir birlik manifestosudur.” (Birleşelim Savaşalım
Kazanalım, Cilt 1, Syf:353)
Ancak Mahirler’den sonraki
dönem, solda birliğin manifestosunun değil, “SOL İÇİ ÇATIŞMA”ların hakim olduğu solun tarihine yazılan KARA BİR
LEKE olmuştur.
Öyle ki, sol içi çatışmalar 1
Mayıs 1977'de olduğu gibi devletin

“DHKP-C örgütünün, toplum içinde yaşayan fertler tarafından önemli
suçlar olarak görülmesine ve yürürlükte bulunan kanunlarda suç
olarak tarif edilmesine rağmen güvenlik kuvvetlerince anında ve gerekli şekilde müdahale edilemeyerek
soruşturma süreci geciken ve şüphelileri tam ve net bir biçimde tespit
edilemediğinden eylem faillerinin
yakalanmalarında zorluklar yaşanan
bu nedenle tahkikatında delillendirme
güçlüğü bulunan fuhuş yapmak ve
yaptırmak, kumar oynamak ve oynatmak, uyuşturucu alıp- satmak
ve kullanmak gibi suçlar sebebiyle
toplumda meydana gelen rahatsızlığı
suistimal ederek, halka şirin görünerek taraftar kazanmak, örgütün
etkinliğini artırmak amacı ve örgüt
planlamasında olan halk ihtilalinde
ilk safha olan halkı kendi yanlarına
çekmek düşüncesi ile ‘FUHUŞA,
KUMARA, UYUŞTURUCUYA VE
YOZLAŞMAYA HAYIR’ sloganı adı
altında kampanya başlattığı, bu kapsamda gerçekleştirdiği eylemlerin
Başsavcılığımızca ve Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturma yapmakla
görevli birimlerince tahkibatının
kapsamlı bir şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.”

bir çok kontrgerilla katliamlarına da
zemin sağladı. Halk kitlelerinde devrimcilere olan güveni zayıflattı. Faşist
devlete tek kurşun sıkmayan örgütler
sol içi çatışmada aslan kesildiler. 12
Eylül öncesi 3-4 yıl gibi kısa bir
sürede onlarca, yüzlerce devrimci sol
içi çatışmada katledildi.
Kendine “sol”um diyen çeşitli
örgütler tarafından çok sayıda insanımız katledilmesine rağmen; devrimci hareket sol için çatışmanın
içinde yer almamış, elini devrimci
kanına bulamamıştır.
Sol içi çatışmanın en üst seviyede
olduğu bir süreçte Devrimci Sol’un
önerileri çok net ve somut olmuştur:
“1- Sol gruplar arası çelişkilerin
çözüm platformu, kadrolar arası
çözüm platformundan çıkartılıp,
halka, tabana götürülmelidir.
2- Anti-faşist mücadeleyi ön plana çıkartmak ve yükseltmek.” (Devrimci Sol Dergisi, Temmuz 1980,
Sayı 3)
Ancak 12 Eylül öncesi dönemde
sol, anti-faşist mücadeleyi değil,
kendi aralarındaki çatışmaları yükseltti... 12 Eylül sonrası kimi örgütler
yaptıkları değerlendirmelerinde yenilginin nedenlerinden birisi olarak
sol içi çatışmayı göstermesine rağmen asla sol içi çatışmaların öz
eleştirisini vermedi, ciddi bir muhasebesini yapmadı...
Devrimci Sol ise 1985, 1986 ve
1988, 1990’da sol içi şiddetin mahkum edilmesi, bu konuda tüm geçmişi sorgulayacak komisyonlar oluşturulması çağrılarını, gerek hapis-
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hanede, gerek dışarıda tekrarladı.
Ama yine olumlu bir cevap alınamadı.
Sol içi şiddet 12 Eylül sonrasında da devam etti. Özellikle Kürt
milliyetçi hereketin benmerkezci,
mülkiyetçi, yasakçı anlayışı sol içi
şiddetin temelini oluşturmaktadır.
1990’lı yıllar boyunca Kürdistan’da
Günya Özarslan’in Cenazesi̇ni̇
devrimcilere “siz burada misaGelenekleri̇mi̇ze Göre Defnetmek İçi̇n;
firsiniz” diyerek örgütlenmelerine,
politika yapmalarına yasak getir80 Saat Di̇şe Di̇ş Bi̇r Di̇reni̇şten Sonra
meye çalıştılar. Saldırdılar, katliCenazemi̇zi̇ Defnetti̇k!
amlar yaptılar.
Oligarşiyle çok daha açıktan
ve Demokratik Yapılar Arası Diyalog
uzlaşma ve teslimiyet sürecine girve Çözüm Platformu, oportünizmin
dikleri 2000’li yıllar boyunca ise
Kürt milliyetçi harekete kuyrukçuluğu
Kürt milliyetçi hareket uzlaşmanın
sonucunda dağıtıldı.
önünde engel gördüğü için kurumŞehit Cenazelerimiz
larımıza, insanlarımıza saldırdı. Kurumlarımızı yaktılar, kurşunladılar.
Düşmanı Vuran Silahtır!
Buna rağmen Parti-Cepheliler sol
Cenazelerimize
içi çatışmanın içine girmedi, şiddete
Sahip Çıktık...
şiddetle karşılık vermedi.
Düşman ideolojik savaşta devrimcilerin karşısında baştan yeniktir.
Sol İçi Şiddete Karşı
Bu savaşta düşmanın yalan ve deDevrimci ve Demokratik
magojiden başka silahı yoktur.
Yapılar Arası Diyalog ve
Devrimcilerin halk nezdindeki
Çözüm Platformu
meşruluğunu karartmak için, "çoKürt milliyetçi hareketin 2005 yıcuk", "kandırılmış gençler", "belında Yunanistan’da ve İstanbul’da
yinleri yıkanmış", "dış mihrakların
Halk Cephelilere yönelik saldırılarından
kullandığı maşa", "dış güçlerin
sonra devrimci hareket; sol içi sorunların
taşeronları" gibi demagojileri kulçözümü için Devrimci ve Demokratik
lanırlar.
Yapılar Arası Diyalog ve Çözüm PlatDevrimcilerin şehitlikleri ise hiçbir
formu’nu oluşturma önerisini tekar
demagojiye yer vermez. Çünkü ortada
gündeme getirdi. Devrimci demokratik
inandıkları dava uğruna canlarını
yapılarla yapılan zun süren görüşmeler
feda eden şehitler vardır.
sonucunda 14 Mart 2006’da Devrimci
Burjuvazinin tırnağını bile feda
ve Demokratik Yapılar Arası Diyalog
edeceği tek bir değeri yokken, devve Çözüm Platformu kurularak Kürt
rimciler halkı için, vatanı için, kurmak
milliyetçilerin Hak Cephesi’ne yönelik
istedikleri yeni bir düzen için canlarını
saldırılarını mahkum eden ilk açıklafeda etmektedir.
masını yaptı.
Hiçbir demagoji, kuşatmalarda
Solun kendine güvensiz, faydacı,
"teslim olun" çağrılarına teslim oloportünist tavrı Devrimci ve Demomayıp çatışarak cevap veren devkratik Yapılar Arası Diyalog ve Çörimcilerin kararlılığına, cüretine,
züm Platformu içinde de kendini
inançlarını duvarlara kanlarıyla yazan
gösterdi. Kürt milliyetçi hareketin
devrimcilerin bağlılığına gölge düonlarca kurumumuza saldırmasına,
şüremez... Düşürememiştir...
insanlarımızı kurşunla yaralamasına,
Şehit cenazelerimiz halkta her
molotofla, tüple, benzinle kurumlazaman büyük bir sempati ve sahiprımızı yakmalarına rağmen net devlenme yaratmıştır.
rimci tavır alamadılar. Tam tersine
Düşmanın hiçbir tehditi, saldırısı,
büyük bir emekle kurulan Devrimci
yalan ve demagojileri şehitlerimizin

halk üzerindeki etkisini yok edememiştir.
Şehitlerimizin kuşatıldıkları
üslerinde teslim olmayarak saatlerce süren çatışmaları, yarattıkları
kahramanlıklar dosta da, düşmanda da bir saygı uyandırmıştır.
Halkımız onun için çocuklarına şehitlerimizin adını koymaktadır.
Düşman, şehitliğin halkımızda
yarattığı bu etkiyi kırmamak için
bu cephede de kıyasıya bir savaş
sürdürmektedir.
Düşmanın katlettiği her şehidimizin cenazesi düşmana vuran silaha dönüşmüştür...
Düşman şehit cenazelerimizin
halktaki bu etkisini kırmak için kıyasıya bir savaş sürdürmektedir.
Kimi zaman binlerce polisle cenaze törenlerimizi terörize edip, halkın
katılımını engellemeye çalışır, kimi
zaman cenazelerimize doğrudan saldırıp şehidimizin sahiplenilmesini
engellemek ister, kimi zaman şehidimizin ailesini tehdit edip cenazeyi
sessiz sedasız gizlice kaldırmak ister,
kimi zaman ise doğrudan kendi kaçırıp aileye bile haber verneden kimsesizler mezarlığına gömer ve "teröristin cenazesine ailesi bile sahip
çıkmadı, cenazeyi polisler kaldırdı"
diye demagoji yapar...
Her şeye rağmen şehit cenazesinin
sahiplenilmesini engelleyemediği durumda, cenazeye katılanlara operasyonlar yapar, gözaltına alır, tutuklar...
Cenazeye katılmayı suç gibi gösterip
cenazelerin sahiplenilmesini baskıyla,
tehditle engellemeye çalışır...
Bugüne kadar başvurmadıkları
yöntem kalmamıştır...
Bu alanda tam bir irade savaşı
sürmüştür ve sürmektedir.
Bu savaşı kazanan hep biz olduk...
Yeni şehitler verme pahasına da
olsa şehit cenazelerimize sahip çıktık...
12 Temmuz şehitlerimizin cenaze
töreni, 17 Nisan şehitlerimizin cenaze
törenleri, Sibel Yalçın'ın, Gazi Katliamı
şehitlerinin cenaze törenileri, Ümraniye
Hapishanesi Katliamı şehitlerinin cenaze töreni, Ulucanlar Katliamı şehitleri,
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19 Aralık Katliamı şehitleri, İbrahim
Çuhadar'ın, Hasan Ferit Gedik'in, ElifŞafak-Bahtiyar'ın, Günay Özarslan'ın,
Cihan Gün'ün canazeleri düşmanla
sürdürdüğümüz irade savaşının en üst
boyutta yaşandığı cenazelerdir...
Sibel Yalçın’ın cenazesini kendi
geleneklerimize uygun şekilde kaldırabilmek için 7 gün, 168 saat direndik... Günay Özarslan’ın cenazesini kaldırmak için 80 saat dişe diş
barikatlarda çatıştık...
Yeni şehitler verme pahasına direnerek düşmanın her türlü saldırılarına, engellemelerine, cenazelerimizi
kaçırmasına rağmen cenazelerimizi
kaldırdık.
Düşmanın şehitlerimiz üstünden
yapmak istediği demagojileri boşa
çıkarttık. Bu savaşta zaferi kazanan
hep biz olduk...
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Parti-Cephe Halkın En
Temel Konut, Yol, Su,
Elektrik Sorununu
Devrime Ertelememiştir!
Halkın her türlü sorununu bu düzende çözmek mümkün değildir...
Halkın sorunlarının çözümü elbette
kalıcı ve köklü olarak devrimle çözülecektir. Ancak bu halkın sorunlarına bugünden çözüm üretmeyeceğimiz anlamına gelmez...
Parti-Cepheliler bugünde halkın
konut sorunu, yol surunu, elektrik,
su, park gibi sorunlarının devrimci
temelde çözümünü üretmiştir...
Çayan Mahallesi 12 Eylül öncesinde, bu amaçla Devrimci Sol’un
öncülüğünde, yoluyla, caddeleriyle,
parklarıyla, yeşil alanlarıyla planlanarak kurulan bir mahalledir...
Yine Küçükarmutlu Mahallesi oligarşinin, mafyanın her türlü yıkım saldırılarına karşı, devrimcilerin öncülüğünde, halkın direnişiyle kurulan
mahalledir... Bu mahallelerde halkın
elektriği, suyu, yolu da tamamen halkın
kendi olanakları ile, mücadelesi ile
yaptırılmıştır...

MGK Solculuğu ve
MGK Sendikacılığına
Karşı Savaştık
90'ların ortasında oligarşinin yö-
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netememe krizi daha da derinleşti...
İşbirlikçi tekeller devleti yeniden organize etmek için Susurluk kazasını
da fırsat bilerek MGK'yı da yanına
aldı. Susurluk'taki bir otomobil kazası
ile ortaya çıkan devletin kontrgerilla
gerçeği, REFAH-YOL koalisyon hükümetine mal edilerek, devleti yeniden yapılandırmak istediler...
Susurluk kazası ile halk, devrimcilerin yıllarca söylediği gerçeği görmüş ve düzene karşı tepkisi büyümektedir...
Oligarşi, halkın düzene olan tepkisini "şeriat" tehlikesi var diyerek
ve Susurluk kazasını kullanarak REFAH-YOL'a yönelterek düzeni aklamaya çalıştı.
Halkın düzene olan tepkisi bu
kadar büyümüşken, oligarşi, bunu
reformist, oportünist solu da yanına
çekmeden yapamazdı...
MGK, 28 Şubat 1997'de RefahYol hükümetini iktidardan indirerek
yerine DSP ve ANAP'tan oluşan
ANA-SOL azınlık hükümetini kurdurdu...
28 Şubat ile hedef REFAH Partisi
gibi görülse de asıl saldırıların odağında, düzenin gerçek alternatifi devrimciler vardı.
MGK, "Susurluk'a biz de karşıyız" diyerek, "şeriatçıları iktidardan
indirdik" diyerek reformist solu ve
onların sendikalardaki uzantılarını
da yanlarına çektiler...
Bu sol partiler ve sendikacılar
büyük bir pervasızlıkla demokrasi
ve yurtseverlik adına, ülke çıkarları
adına açıkça MGK politikalarını desteklemiş ve onların silahsız güçleri
olmuşlardır.
ÖDP, SİP, Aydınlık, EMEP gibi
reformistler; MGK'dan aldıkları güçle,
devrimcileri bulundukları her platformdan tecrit etmeye çalışmışlardır...
Bu sü reçte MGK solcuları,
MGK’dan aldıkları güçle; çeşitli
alanlardan ve sendikalardan, özellikle
Susurluk devleti karşısında yalpalamayan, MGK politikalarına boyun
eğmeyen ve etkili kampanyalar
sürdüren, politikalarıyla geniş bir
kesimi etkileyen Parti-Cephe güçlerini
tasfiye etmek için planlar hazırladılar.
MGK, Parti-Cephe güçlerini tasfiye

edip, çeşitli kitle örgütlerini daha
etkin kullanmak isterken, MGK solcuları da MGK politikacılığını rahatça
sürdürmelerinin önünde engel olan
Parti-Cephe güçlerini tasfiye edip
kurtulmak istediler.
DİSK’teki devrimci işçilerden yöneticilere kadar hepsi MGK’nın talimatlarıyla tasfiye edilmek istendi...
DİSK Genel-İş’te devrimcilerin
yönetimde olduğu şubeler kapatılmak
istendi... Bu şubelerde görev yapan
örgütlenme uzmanları işten atıldılar.
Kontrgerilla devleti tarafından kaçırılıp kaybedilen, DİSK Tekstil Sendikası iş yeri temsilcisi olan devrimci
işçi Düzgün Tekin, DİSK tarafından
sahiplenilmediği gibi, Genel-İş Yönetim Kurulu Üyesi Örgütlenme Başkanı Erol Ekici Düzgün Tekin’in
aranmasına katıldığı gerekçesiyle
MGK’nın talimatıyla Genel İş Yönetim Kurulu tarafından hakkında
soruşturma açıldı.
Soruşturmanın altında imzaları
bulunan yönetim kurulu üyeleri CHP,
ÖDP, EMEP ve Kürt milliyetçilerinden oluşuyordu.
1997-98 1 Mayıs’ları, sendikalardaki tasfiyeler bu süreçte devrimcilerin meşruluğuna saldırıldığı, tecrit
edilmek istendiği yerler olmuştur.
97 ve 98 1 Mayıs’larında MGK
solcuları, TÜRK-İŞ ve DİSK içindeki
MGK sendikacılarıyla el ele verip,
MGK’nın talimatlarını yerine getirdiler. MGK, Parti-Cepheliler kastedilerek “tek tip elbise giyen üniformalılar” alana alınmayacak dedi,
bunlar Cepheyi tecrit ederek talimatı
yerine getirmeye çalıştılar. Ancak
tüm tasfiye, tecrit çabaları ve devletin
saldırılarına rağmen Parti-Cephe’nin
alanlara çıkmasına engel olamadılar.
MGK solcuları, MGK’yla birlikte;
başta Parti-Cephe olmak üzere, devletin karşısındaki bütün devrimcidemokrat güçleri tasfiye edip; devrimci güçleri emperyalizmin, MGK
ve TÜSİAD’ın denetimi dışına çıkmayan, onlara hizmet eden bir konumda tutmak istiyorlardı fakat başaramadılar.
F Tipi tecrit hapishaneleri; MGK
politikalarının, devrimcileri teslim
alamamalarının sonucu gündeme ge-
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tirilmiştir...
Reformist sol, tarihlerine MGK
solculuğu gibi bir utancı yazarken
Parti-Cepheliler, devrim yolunda
kararlılıkla yürümeye devam ettiler.

Devrimcileri
F Tiplerinde
Teslim Alamayan
Faşizm, Komplolardan
Medet Umdu:
Avrupa’da 5 Ülkede 23,
Türkiye’de 100’ün
Üzerinde Devrimci
Tutuklandı
1Nisan 2004’te Avrupa’nın 5 ülkesinde, Türkiye’de; İstanbul, Ankara,
İzmir, Kocaeli, Bursa, Samsun, Adana, Dersim, Malatya, Hatay olmak
üzere onlarca dernek, dergi bürosu,
kültür merkezleri, radyo büroları “eş
zamanlı” basıldı. Günlerce süren
operasyonlarda 100’ün üzerinde devrimci gözaltına alınıp tutuklandı...
Baskınlara gerekçe ise “Ekmek
ve Adalet dergisindeki baskında ele
geçirilen bir diskette DHKP-C’ye
ait ‘her türlü’ gizli bilgilerin ele geçirilmesi” deniyor.
AKP’nin faşist polisi “diskette
adın çıktı” diyerek yasal, demokratik
faaliyetlerin içinde mücadele eden
tüm devrimciler hakkında, bir senaryo
uydurup operasyon yapıyor ve gözaltına alıp tutukluyordu...
Bu yanıyla, 1 Nisan Operasyonu;
AKP’nin iktidara geldikten sonra
düzenlediği ilk ve ülkeler arası büyük
komplodur.
Polisin “disketten adın çıktı”
diyerek yaptığı operasyonlardan dolayı, davanın adı “disket” davası
olarak kaldı.
AKP’nin 1 Nisan disket komplosuna karşı Halk Cepheliler çok yoğun
bir kampanya başlattı.
Yürütülen kampanya AKP faşizminin yalanlarına karşı, tam bir gerçeklerin savaşı biçiminde şekillendi.
AKP’nin tüm yalanları bir bir ortaya çıkartıldı...
DİSKET DAVASI tam bir fiyaskoya çevrildi. İddiaların hiçbir inandırıcılığı kalmadı ve disket çöktü...

UYUŞTURUCU, KUMAR,
FUHUŞ SUÇTUR
“Bu pisliklerin arkasında devlet ve
tüm düzen kurumları, partileri varsa,
karşısında da devrimciler var. Kumar,
fuhuş, uyuşturucu ticareti suçtur. Bu
yozlaştırma odaklarını uyaralım. Onları
teşhir ve tecrit edelim. Uyarıları dinlemeyenleri pislik saçamaz hale getirmek,
haklı ve meşrudur.
Halkımızın, gençlerimizin; fuhuş, uyuşturucu, kumar ve envai tür pislikler
içinde boğulmasına için vermeyeceğiz."
(Yürüyüş, 25 Haziran 2006"
Görülen mahkemelerde tutuklanan
bütün devrimciler parça parça tahliye
oldu...
Bu dönemler AKP’nin F tiplerinde
ve dışarıda devrimcilere kıyasıya saldırırken; diğer taraftan burjuvazinin
“liberal aydınlarını” reformist, oportünist solu, Kürt milliyetçilerini ve
küçük-burjuva aydınları politikalarına
yedekleyerek, AB uyum proğramları
çerçevesinde “demokrasicilik” estirdiği dönemdi... Reformizmin ideolojik
öncüsü ÖDP “HaVet” diyerek desteklemişlerdi AKP’nin politikalarını.
Bugün “diktatör” dedikleri Tayyip
Erdoğan’ı, AKP faşizmini, buralara
taşıyan Avrupa solcuları olmuşlardır.
Kürt milliyetçi hareket, Kürt sorununun çözümünü bile AKP’ye ve
AB’ye havale etti... “Havet”çiler demokrasiyi AB’den beklerken, oportünizm de direnmek yerine AB standartlarında F tipi istedi.
Biz ölerek direnmeye devam ettik.
İçerde tecriti, dışarıda komploları
parçalayarak devrim yolunda yürüdük...

Uyuşturcu Satanları
Fuhuş Yaptıranları
Kumar Oynatanları
Koruyan AKP,
Devrimcilere Saldırdı
Ahlaklı ve namuslu olanı, düzene
alternatif olanı, vatanseverce olanı,
biz temsil ediyoruz. Bağımsızlığı,
demokrasiyi, sosyalizmi biz temsil
ediyoruz. Bu düzen kendisi gibi her
şeyi çürütüyor. Halkı da çürüterek,

yozlaştırarak ayakta kalmak istiyor.
Ükemizi batakhaneye çevirmek
isteyen bu düzene karşı savaşıyoruz.
Uyuşturucu bizzat düzen tarafından satılıyor. Kumar bizzat bu
düzenin, halkın cebindeki son kuruşuna kadar soymanın bir aracıdır.
Yürüyüş dergisi satan devrimcileri sırtından kalleşçe vuran bu
düzenin polisleri, fuhuş yaptıranları, uyuşturcu satan mafyaları,
çetelerini, torbacıları, kumar oynatan kumarhane sahiplerini devrimcilere karşı korur.
Uyuşturucu satan torbacıların
elindeki uyuşturucuyu alıp yakan
devrimcileri tutuklar, hapse atar...
Devrimci hareket özellikle 90’lardan sonra, devletin halkı yozlaştırma
politikalarına karşı kesintisiz bir mücadele sürdürmüştür.
AKP’nin 2003 yılında iktidara
gelmesiyle birlikte; halkın uyuşturucu,
kumar, fuhuş gibi politikalarla yozlaştırılması çok daha sistemli bir şekilde sürdürüldü.
2006 yılında AKP’nin uyuşturucu,
fuhuş ve kumar ile yozlaştırmasına
karşı Parti-Cepheliler de bir kampanya
başlattı. AKP’nin korduğu kadın satıcılarını, uyuşturcu satan çetelerini
cezalandırdı, kumarhanelere baskın
düzenleyerek cazalandırdı ve kapattırdı...
6 Kasım 2006’da Birol Karasu,
Küçükarmutlu’da uyuşturucu çetelerine karşı mücadelede şehit düştü...
AKP, Birol’un katillerini korudu...
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Mafyacılar,
Kumarhaneler ve
Çetelerin Huzuru İçin,
İstanbul Polisi
Terör Estirdi
Kadın satan pezevenkleri, kumarhanecileri ve uyuşturucu çetelerini
koruyan AKP, bunlara karşı savaş
açan “CEPHE”ye 7 Aralık 2006’de
İstanbul’da TAYAD, Yürüyüş dergisi,
Bağcılar Kültür Merkezi ve Temel
Haklar Federasyonuna bağlı 18 derneğe baskın düzenledi ve 32 devrimciyi gözaltına alıp 15’ini tutukladı.
Bu kampanyada tutuklananların sav-
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cılık iddianamesinde yazılanlar yozlaşmanın nasıl devlet eliyle yapıldığının ve
devrimcilerin haklı, meşru
mücadelesinin kanıtıdır.
İddianamede şöyle diyor:
“..Yargı kararları ve yerleşik yasa uygulamalarıyla
yasadışı ve silahlı bir örgüt
olduğu kabul edilen DHKPC örgütünün, toplum içinde
yaşayan fertler tarafından
önemli suçlar olarak görülmesine ve yürürlükte bulunan
kanunlarda suç olarak tarif
edilmesine rağmen güvenlik
kuvvetlerince anında ve gerekli şekilde müdahale edilemeyerek soruşturma süreci
geciken ve şüphelileri tam ve net bir
biçimde tespit edilemediğinden eylem
faillerinin yakalanmalarında zorluklar
yaşanan bu nedenle tahkikatında delillendirme güçlüğü bulunan fuhuş
yapmak ve yaptırmak, kumar oynamak
ve oynatmak, uyuşturucu alıp-satmak
ve kullanmak gibi suçlar sebebiyle
toplumda meydana gelen rahatsızlığı
suistimal ederek, halka şirin görünerek
taraftar kazanmak, örgütün etkinliğini
artırmak amacı ve örgüt planlamasında
olan halk ihtilalinde ilk safha olan
halkı kendi yanlarına çekmek düşüncesi
ile "FUHUŞA, KUMARA, UYUŞTURUCUYA VE YOZLAŞMAYA HAYIR" sloganı adı altında kampanya
başlattığı, bu kapsamda gerçekleştirdiği
eylemlerin Başsavcılığımızca ve Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturma yapmakla görevli birimlerince tahkikatının
kapsamlı bir şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.”
İddianame çok açık bir şekilde itiraf
etmektedir: Devletin koruduğu suçluları
Cephe cezalandırdığı için Cephelilere
saldırmış ve tutuklamışlardır.
Evet, Cephe AKP’nin yozlaştırma
politikalarının karşısındaki tek engeldir. Cephe Türkeye’de bir ilki
gerçekleştirmiştir...
Uyuşturucuya, fuhuşa, kumara
karşı kampanyayı hala sürdürmektedir.
Onun için Gülsuyu’nda AKP’nin
uyuşturucu çeteleri Hasan Ferit Gedik’i de katlettiler...

Merkezi, Berkan Abatay 589
Spor Merkezi, Ferhat Gerçek
Yürüteci, Halk Bahçeleri, Rüzgar
Türbünleri, Halk Meclisleri, kültür merkezleri, Halk Fırını, Diren
Kazova Kooperatifi, Halkın Esnafları Kooperatifi, Umudun Çocukları Korosu... ve tüm devrimci
kurumlarımız halkımızın sorunlarının devrimden sonrasına ertelenmesi değil, bugünden çözümlerin üretilmesidir.

UYUŞTURUCU,
KUMAR VE FUHUŞA
KARŞI MÜCADELE
NİN SEMBOLÜ
Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezi
Cephe, ülkemizde uyuşturucu,
kumar, fuhuş ve devletin her türlü
yozlaşma politikalarına karşı bu kadar
uzun süreli kesintisiz bir mücadele
sürdürme yanıyla ilk ve tektir.
Cephe sadece politik ve pratik
olarak yozlaşmaya karşı fiili mücadele
yürütmüyor; düzenin yozlaşma politikalarının karşısına devrimci çözümleriyle çıkıyor.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi de bu
yanıyla bir ilktir. Düzenin uyuşturucusuna karşı, savaş ve kurtuluş merkezidir Hasan Ferit Gedik Merkezi...
Bu merkez klasik anlamda bir tedavi
merkezi değildir. Bu düzenin yozlaştırma politikalarına karşı devrimcilerin devrimci sosyalist politikalarla,
bağımlıları kazanma mücadelesidir...
Hapsız ilaçsız bir tedavidir. Bilinçle,
emekle, bilgiyle, eğitimle yapılan
bir tedavidir.
Parti-Cephe bu düzenin halka yaşattığı sorunların çözümünü, devrimden sonrasına ertelemiyor, bugünden çözümler üretiyor. HFG
Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş

Devrimciler
Uyuşturucuya, Kumara,
Fuhuşa Karşı Mücadele
Ederken; Reformizm,
Oportünizm ve Kürt
Milliyetçiliği de Hep
Karşımızda Olmuştur!
Parti-Cepheliler uyuşturucuya,
kumara ve fuhuşa karşı ölümüne bir
savaş sürdürürken, karşımızda sadece
AKP’nin polisi ve çeteleri yoktur,
reformizm, oportünizm ve Kürt milliyetçileri de çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmaktadır.
Cephe kadın satan pezevenkleri
cezalandırır. Reformizm, oportünizm,
Kürt milliyetçileri, feminist kadın
örgütlerini, LGBTİ’leri de yanlarına
alıp Cephe’yi kınama açıklamaları
yaparlar...
Cephe, uyuşturucu pazarlayan torbacıları yakalar, çetelerin elindeki
uyuşturuculara el koyar, Kürt milliyetçileri bunlar bunlar bizim adamlarımızdır diye cezalandırılmasına
engel olur.
Cephe kumarhanelerin kapatılması
için kampanya yapar; sıradan halktan
esnaflar kahvehanelere konulan kumar makinalarını kaldırır, kumar oynatmayacağını söyler; Kürt milliyetçileri ile bir şekilde ilişkisi olan kumarhaneciler biz HDP’liyiz, bize siz
karışamazsınız diyerek kapatmamakta
direnirler...
Reformizm, oportünizm ve Kürt
milliyetçileri bu alanlada da devrimci
tüm değerleri tüketmektedirler. Oligarşiyle aynı cepheden devrimcilere
saldırmaktadırlar.
SÜRECEK
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AKP’nin Dış Politikada “Normalleşme”
Dediği Emperyalizme Bağımlılıktır
Emperyalizme uşaklıkta sınır tanımayan AKP’nin, son zamanlarda
peş peşe tükürdüğünü yalayan bir
politik tutum içine girmesi rastlantı
değildir. Tüm uşakların, yeni sömürge
ülke yönetimlerinin yaşadığı gerçekliktir bu. Efendinin çıkarlarına uyum
sağlamak için, efendi haydi deyince
en önde can siperane bir tutum içine
girerler, efendi çark edince de, adeta
dilleri dışarı sarkmış, efendinin avının
peşinde tarumar bir halde ayaklarını
sürüye sürüye geri çekilirler.
Bu durum gerçekte tam bir rezilliği, pespayeliği ortaya koyar. Ancak
AKP gibi ikiyüzlülükte “çağ atlamış”,
yalanda sınır tanımayan bir iktidar
için “ustalıklı dış politik manevra”
olup çıkar hepsi...
Bugün peş peşe başlayan çark
edişlerin sinyalleri ise neredeyse bir
yıl öncesine kadar dayanır... Artık
emperyalistler mevcut politik tavrı
terk etmiş, bir yandan Esad yönetimiyle yeniden ilişki kurma peşinde
iken diğer yandan ise PYD ve işbirlikçileri üzerinden bir Arap ve Kürt
bölgesi oluşturma hesapları içine girerler. AKP bunlara uyum sağlamakta
epeyce zorlanır. Çünkü ipi salınıp ta
en önde koşarken kurduğu Osmanlılık
hayalleri vb. ile fazlasıyla desteksiz
çıkışlar yapmış ve içerde halkı büyük
güç havalarıyla kendi yanına toplamaya çalışmıştır. Fakat hayat öyle
gelişmemiştir. Hayaller işbirlikçilik
gerçeğine toslamıştır.

AKP’nin Emperyalizm
Tarafından Belirlenen
Dış Politikası
İktidara ilk geldiği günlerde emperyalist efendiden çok ciddi bir
uyarı alan AKP, ondan sonraki süreçte
adeta canını dişine takarak çalıştı
efendileri için...
İktidara ilk geldiği günlerde emperyalistlerin Irak’a saldırısına ilişkin
çıkarılacak tezkerenin oylanması gündemdedir... Ancak AKP tüm çabasına
rağmen tezkereyi geçiremez. Bu ne-

denle ABD’den fırça üstüne fırça
yerler... Yetmez, başlarına çuval geçirilerek aşağılanırlar. Erdoğan’ın
halkımızı aldatmak için sık sık başvurduğu yalancı nutuklarından biri
de yine bu dönemlerde atılmıştır.
Amerika’ya sözde kafa tutan Erdoğan
sıkı bir fırça ile suspus olup, kuyruğu
kısmak zorunda kalmıştır.
Erdoğan tüccar kurnazlığıyla kitleleri aldatırken, gerçekte, emperyalizmin çıkarlarına hizmet etmekte
can attığını ispat etmek için, iktidarının ilk yıllarında epeyce çırpınmak
zorunda kalmıştır. Emperyalist efendilerinin güvenini kazanmak epey
zor, zorlu olmuştur.
İktidara geldiği ilk yıllarda, BOP
(Büyük Ortadoğu Projesi)’nin eş başkanı olduğu nutukları atarken, bölgede
lider ülke olacaklarını söylüyordu.
Fakat BOP’u, her ne kadar Erdoğan
farklı yutturmaya çalışsa da, emperyalistlerin Ortadoğu’ya yönelik egemenlik politikasından başka bir şey
değildir. Irak’ın işgalinden, Suriye’nin
işgaline kadar gerçekleşen tüm saldırılardaki ortak hedef; BOP’un hayata geçirilmesi ve bölgedeki emperyalizmin denetimi dışına çıkan
ya da çıkma potansiyeli taşıyan ve
denetleyemediği bölgelere girerek
kendi denetimine alıp; emperyalizmin
çıkarlarını temsil eden ve kitleleri
denetleme konusunda istikrarlı olan
yapıları oluşturma amaçlı bir projedir.

Bölgenin tüm zenginliklerini sömürme ve bölgeyi emperyalist pazara
açma projesi...
Bu projede görev almak ve genel
olarak emperyalistlerin istediği her
ipte oynamak isteyen AKP; “Ilımlı
İslam Projesi” kapsamında zaten emperyalizmin desteklediği ve yönlendirerek açtırdığı bir partidir. Fakat
yine de emperyalistlerin güvenini
kazanmaya ihtiyacı vardır.
Özellikle 2003 yılındaki başarısızlığı
nedeniyle, emperyalistlerin mesafeli
yaklaştıkları AKP ise; dış politika konusunda “sıfır sorun” diyerek, tüm
komşularıyla iyi ilişkiler geliştirdiğini
göstermeye çalışıyordu. Emperyalist
çıkarlara dokunmadan ve dahası onları
ileri taşıyacak bir çaba içindeydi... Asli
görevi bölgedeki silahlı İslamcı örgütleri
ve ülkeleri emperyalizmin denetimine
sokacak ve o yönde yönlendirecek bir
politik rol üstlenmesidir. Bu nedenle
emperyalistlerin bölgede girmedikleri
pazarlara, Türkiye üzerinden girilmesinin adımları atılır... Özellikle Kafkaslar
tarafında Rusya içine, “Truva atı” gibi
girme rolünü üstlenecek Fettullah Gülen’in açtığı okullar ve ekonomik ilişkiler üzerinden girme gayretleri, emperyalist efendi için olumlu gayretlerdir.
Bu konularda attığı her adımı emperyalistlere bildirmek gibi bir durum
olmamasına rağmen, emperyalistlerin
çizdiği sınırların dışına çıkmak gibi
bir durumu da yoktur. Çünkü em-
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peryalizmin işbirlikçileri, emperyalist
politikaları sekteye uğratacak en küçük bir adımı dahi atamazlar. Attıkları
taktirde sonuçlarına da katlanmak
zorundadırlar.
Emperyalistlerin istekleri dışına
çıktığı ve kendi başına buyruk hareket
ettiğine dair işaretlerden biri de, 2006
yılında Filistin örgütü HAMAS ile
kurulan ilişkidir. HAMAS önderi Halit
Meşal’in Türkiye’ye çağrılması, AKP
için bölgedeki Arap halklarının en
hassas damarı olan Filistin üzerinden
prim toplama ve bölgeyi emperyalizm
adına denetleme amacını taşısa da
fazla ileri gidilmiş bir hamle olarak
değerlendirilir ve uyarı üstüne uyarı
alır. İsrail’in sert tepkisiyle karşılaşır...
Alttan alan AKP, hızla ABD ile ilişkileri düzeltecek ve garantiler verecek
adamlarını Amerika’ya yollar. Erdoğan’ın danışmanlarından Cüneyt Zapsu’nun; “Bu adamı kullanın, deliğe
süpürmeyin” sözleri o günlerde ilişkileri yeniden düzeltmek amacıyla
sarf ettiği sözleridir...
AKP kapalı kapılar ardında veya
ABD’nin sopasını kaldırdığı her durumda, hemen yalvar yakar olup ABD
ile ilişkileri düzeltmek için var gücünü
kullanmış; ama öte yandan ise hem
içerde ve hem de Ortadoğu coğrafyasında Arap ülkeleri ve diğer İslam ülkeleri içinde prim yapacak çıkışları
hiç ihmal etmemiştir. Hatta öyle ki
kimi ülkeler veya örgütler Erdoğan ve
AKP’sini emperyalizm karşıtı olarak
görebilmişlerdir. Özellikle 2010 ve
sonrası yıllarda “Arap Baharı” olarak
adlandırılan Arap ülkelerinde yaşanan
çatışmalardan ve ayaklanmalardan sonra, Erdoğan’ın ılımlı İslam’ı ile tüm
bölge ülkelerindeki Müslüman Kardeşler örgütleri; emperyalizmin hizmetinde, halkın biriken öfkesini kontrol
altına alma ve emperyalizmin kulvarına
akıtma görevini üstlendiler.

Yeni Sömürgenin
Kendi Bağımsız
Politikası Olmaz!
Bu gelişmeler içinde, gerçekte
görevi her ne kadar uşaklıktan öteye
geçmese de, her uşak gibi AKP de
Osmanlılık rüyaları görmedi denilemez. ABD’ye kafa tutmadan ama
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onun çizdiği sınırlar içinde yürüyen
bir şekilde de olsa büyük işler yapma
ve bölgede etkin bir güç olma, hatta
geçmişin Osmanlısı gibi bölgeyi denetleyen, yönlendiren bir güç olmamak için bir neden olmasa gerekirdi.
Böyle olunca Erdoğan’ın halifeliğine
de kimse bir şey diyemezdi.
Kuşkusuz bu tür rüyaları AKP’lilerin gördüğü söylenebilir. Ve dahası
bu yönlü nutuklarını da çokça dinledik. Ancak gerçekler hiçbir zaman
böyle olmadığı gibi, buna kapı aralayacak kadar bile gelişmemiştir. Bu
tür rüyalar uşakların doğal halleridir.
Fakat gerçek, uşak olduklarıdır ve
gerçek, efendinin çıkarlarının gittiği
yere kadar gidebileceğidir.
Bu gerçek yeni sömürgecilik gerçeğidir. Yeni sömürgecilik ilişkileriyle
birlikte emperyalizm ile sömürgeler
arasındaki ilişkiler farklılaşmıştır.
Artık sömürge ülkelerin açık işgali
bir yana bırakılmış, sömürgeler görünürde bağımsız bir ülke statüsü
kazanmışlardır.
Fakat gerçekte emperyalizme bağımlılıkları devam eder... Kendi parlamentoları vardır, kendi bayrakları
dalgalanmakta, kendi ordularına sahip
olmaktadırlar. Ancak tüm bunların
gerçekte hizmet ettiği yer emperyalizmdir... Ekonomik olarak tüm ipleri
eline alan emperyalistler, işbirlikçileri
eliyle ülke içindeki politik gelişmeleri
de yöneten ve yönlendiren olmuşlardır. Ülke ordusu emperyalizmin
eğittiği ve onun adına hareket eden
bir iç savaş ordusu gibidir. Tüm bu
özelliklerden hareketle Mahir Çayan
yeni sömürge ülkelerde emperyalizmin içsel olgu olduğunu anlatır...
Bizim ülkemizin gerçeği de budur.
Dolayısıyla iktidara gelen uşak kim
olursa olsun, emperyalizmin borusu
öter. Ve bu ilişkiler 1945’lerde başlamıştır. Hemen arkasından iktidar
olan Menderes de ülkenin emperyalizme peşkeş çekilmesinde başrolü
oynayan bir uşaktır.
AKP’nin bugün emperyalizme,
yaranmak için attığı taklaları ilk atanlardan biridir Menderes ve onun
DP’si. İstenmediği halde Kore’ye
asker göndererek, emperyalistlere
rüştünü ispat derdine düşen Mende-

res’in, o gün yaptıklarının benzerini
yapmaktadır bugün Erdoğan...
Ve o gün olduğu gibi yine dünyaya
meydan okuyan güçlü ülke nutukları
atılmaktadır. “Arap Baharı” denilen
süreçte düne kadar içli dışlı oldukları
Libya, Tunus, Mısır vb. gibi ülkelerde
emperyalistlerin denetlediği iktidarların kurulması için canla başla çalıştı
AKP. Gelen iktidarlar eliyle emperyalizmin denetimini sağlamaya çalıştı.
Arap halkı üzerinde etkili olabilmek için giriştiği İsrail karşıtı çıkışlar
epeyce prim topladı. “Siz adam öldürmeyi iyi bilirsiniz”, “one minute”
çıkışları büyük alkış alıp da Arap
halkı tarafından bir kahraman gibi
görülmeye başlayan Erdoğan, uzun
zaman bu politik tutumuna devam
etti. Ta ki geçen haftalarda imzaladıkları ortaklığa kadar. Çünkü artık
süreç değişmiştir.
İşbirlikçi iktidarların hepsinin
ömrü emperyalizmin çıkarlarını koruyabildikleri kadardır. Böyle olduğu
için Mısır’daki Müslüman Kardeşler
örgütünün ömrü çok uzun sürmedi
ve ABD’nin desteklediği bir darbe
ile devrildi… Buna karşı şiddetli bir
çıkış yapan AKP-Erdoğan kısa süre
içinde gerçeklere çarpınca mızıldanmanın ötesine geçmeyen tepkileriyle
sınırlı kalmak zorunda kaldı… Söylemde üst perdeden konuşmalar yapmaya devam etse de, pratikte attığı
adımları sınırlamak zorunda kaldı.
Çünkü yeni yönetim ABD’nin desteğini almış bir yönetimdir… Erdoğan
da çıkışlarına buna göre ayar çekmek
zorunda kalmıştır.
Suriye konusunda da en başta kılıç
sallayan, hatta emperyalist efendiye
sürekli akıl vermeye çalışan AKP ve
Erdoğan’ın söyledikleri hep boşa düşmüştür. Suriye’ye yönelik saldırıların
başında Şam’a gidip Emevi camisinde
Cuma namazı kılacakları söylevleri
çeken Erdoğan, Esad karşıtı desteksiz
atışlarını hiç eksiltmediği gibi, Suriye’ye
karşı her türlü örgütlenmeyi destekleyen
ve besleyen oldu...
Kimi zaman eğitim, kimi zaman
silah desteğiyle Suriye halkının katledilmesinde birinci derecede rol üstlendi... Böyle olunca oradaki tüm
politikalarda söz sahibi olacağını dü-
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şünüyordu. Oysa gerçek öyle değildir.
İşbirlikçi öyle her istediğini yapamaz
ve her politikasını kabul ettiremezdi.
İzlenen politika ABD’nin ve diğer
emperyalist güçlerin politikası olmaya
devam etmiştir. AKP ise, bölge halkının kanının akıtılmasında baş rolü
oynayan IŞİD gibi vahşi emperyalist
güdümlü örgütleri beslemek ve eğitmek gibi bir rolü oynamakla yetinmiştir.
Dahası AKP’nin şoven kafasının
tüm tepkilerine rağmen, bölgede YPG
ve Kürtler etkili bir güç olarak emperyalistlerin kara gücü olmaya ve
bölgeyi denetlemeye devam etmektedirler. AKP de buna söylemde karşı
çıksa da gerçekte kabul etmek zorunda kalmıştır.
Bölgede emperyalizme yaslanarak;
kendi gücünü herkese dayatabileceği
hülyaları gören AKP’nin çarptığı bir
diğer olay da Rusya uçağı konusudur.
Bu konuda ilk başlarda NATO üyesi
olmayı öne alarak Rusya’ya dayılanan
Erdoğan ve AKP bu politikasında da
sonuna kadar dayanamamıştır. Yine
gerçeklere çarparak durmak zorunda
kalmışlardır... Efendi ha deyince en
önde koşmanın sonucunu, Rusya’ya
özür dileme noktasında bir geri adımla
yaşamışlardır. Ki tüm dayılanmasına
rağmen AKP’nin Rusya karşısında tutunabilecek ne ekonomik ne de siyasi
bir gücü vardır. Fakat efendiye yaranmak için yapmayacağı yoktur
AKP’nin...
Suriye’den gelen mülteciler konusunda da tam bir işbirlikçilik örneği
sergilenmiştir. Dahası onursuzca bir
rüşvetçilikle Almanya ve diğer AB
ülkeleri ile mülteci pazarlıkları yürütülmüş ve sonuç olarak da emperyalistlerin verdiği rüşvetler karşılığında mülteci politikasında AB’nin
dediği sözleşmeyi imzalamışlardır.
Karşılığında vize muafiyeti alınacağı
nutukları atılmış olmakla birlikte,
AB son noktada vize muafiyetini tanımayacaklarını, bunun için şartları
olduğunu söyleyerek konuyu kapattırmıştır.

Ve İşbirlikçinin
Yüzsüzlüğü
“Dün dündür, bugün bugün” sözü

ülkemizdeki işbirlikçi burjuva politikacılığının başını çekenlerden Demirel’e aittir. Ondan sonra gelenler
de hep onu örnek almışlardır. Erdoğan
ve AKP de bunu yapanlardandır. Bir
gün önce söylediklerinin, ertesi gün
tam tersini söyleyebilecek kadar yüzsüzdürler. Aslında bu konudaki bakış
açıları dahi kendilerine ait değildir.
Emperyalistlerin kendilerine yaptıklarını, onlar da kendi uşaklarına yaparlar.
AKP uzun süre üst perdeden antiemperyalist bir görünümle emperyalist çıkarları savundu... Bunun için
kendi başına politika belirleyen büyük
bir güçmüş havası yaydı ve herkese
esip gürledi, bir çok ülke ile ilişkileri
kesti veya askıya aldı... İsrail gibi
bir ülke ile ilişkileri kesmesi elbette
mümkün değildir ama görünüşte çok
sert bir tutum içine girdi. Suriye ile
ilişkilerinde ise kraldan daha kralcı
bir pozla hareket etti.
Ancak dünya emperyalistlerin ve
uşaklarının istediği gibi hareket etmiyor ve dönmüyor...
Emperyalistlerin BOP’unun artık
rafa kaldırılmasının üzerinden çok zaman geçmiştir. Bu proje bölge ülkelerinin ve halklarının duvarına çarparak
çok önceleri tuzla buz olmuştur. Özellikle de Suriye’de çarptıkları halkların
direniş duvarı karşısında tam bir hezimet
içindedir emperyalistler.
Suriye’de Esad olmayacak noktasından çıkıp, Esad’ın da olacağı
bir çözümü kabul noktasına geldiler.
Fakat bunu yine de en az zararla örtmenin telaşı içindedirler.
Irak politikaları da çok önceleri
çökmüş ve orada bir türlü istikrarlı
bir yapı oluşturamamışlardı.
İsrail ise bölgedeki en sağlam ve
güçlü uşak olma rolünü hala sürdürmektedir.
Böyle olunca Türkiye’ye biçilen
rolün de sonuna gelinmiş olmaktadır.
Zira ılımlı İslam projesi çöktüğü gibi
Müslüman Kardeşler üzerinden bölgenin denetimi ve yönlendirilmesinde
de çok mesafe alınamamıştır.
Dahası Türkiye’nin bu konuda
oynamaya çalıştığı rolün de bölge
halkları üzerinde geçici olmanın ötesinde bir etkisi olmamıştır.

Böyle olunca Türkiye’nin kafa
tutan politikaları sürdürmesinin bir
anlamı da önemi de kalmadığı gibi;
bölgedeki ülkelere kafa tutan pozisyonunu sürdürmesi de artık imkansızdır. AKP’yi gerçeklere uyandırma
vakti gelmiştir artık.
Efendinin sırtını pışpışlamasının
şımarıklığıyla, Irak’ın Başika kampına
fazladan asker yollama girişimleri
karşısında azar işitmesi ve kös kös
geri çekilmesinden en son İsrail’e
biat etme noktasına gelmesi artık
AKP’nin gerçeklere uyandığını ortaya
koyan örnekler olmuştur.
Peşinden de hemen Rusya ile ilişkileri düzeltme ve Rusya’dan özür
dileme gelmiştir. Şimdi sırada Mısır’daki Sisi yönetimiyle ilişkileri
düzeltme vardır.
İlişkileri üst perdeden gererek
emperyalist efendiye yaranmaya ve
halkların gözünü boyamaya çalıştıkları dönemde; AKP, emperyalistlerin
borazanını çalarken, kendisi de ülke
içinde kendi işbirlikçileri eliyle hareket etmekteydi. Bunların başında
gelen İHH, en son yeni politikaya
uyum sağlamakta zorlanınca azarı
işitti ve ardından da özür dileyerek
hizasına oturdu. Keza benzer tepki
ve mızıldanmalar AKP camiası içinde
epeyce de vardır.
Yıllarca halkı anti-emperyalist
hülyalarla aldatıp oyalayan, Filistin
davasının has temsilcisi rolüne soyunan AKP’nin işbirlikçi yüzünün
açığa çıkması, bilinçli olmayan kendi
tabanı içinde de tepkileri ortaya çıkarıyor. Elbette AKP bunları yalanla
ve zorla bastırmaya çalışıyor, çalışacaktır.
Ancak ne yaparlarsa yapsınlar
emperyalizmin uşağı oldukları gerçeğini silemezler. İşbirlikçi olarak
halkların kanını döktükleri gerçeğini
silemezler. Ve tüm bunların hesabını
vermekten kurtulamazlar.
AKP bir bukalemun gibi kırk renge de girse gerçek rengi işbirlikçidir.
Gerçek kişiliği uşaklıktır. Bunun dışında bir bakış açısına da ufka da
sahip değildir.
Ve AKP’nin gelinen noktada işbirlikçi kimliği bir kez daha ortaya
çıkmıştır.
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Amerikan işgal birlikleri Bağdat’a
girdiğinde, emperyalizmin TV’lerinden akan bir görüntü de, dünya halklarının zihnine yönelik işgale başlıyordu. Defalarca gösterdiler bu görüntüyü. Saddam heykelini balyozla
yıkan bir adamın görüntüsüydü bu.
Adı, Kadim Şerif Hasan El Jaburi
olan bu kişi, emperyalist beyin yıkama
operasyonundan ne kadar etkilendiğini gösteren bir şiddetle vuruyordu
heykele. Sonra aradan zaman geçti
ve geçenlerde BBC kanalına konuşan
Jaburi şöyle diyordu: “... O heykeli
yerine dikmek isterdim. Şimdi her
şey daha kötü.”
Pişman olduğunu söyleyen Jaburi,
ardından ekliyordu: “... Irak bizden
çalınmış gibi hissediyorum. Bush ve
Blair kesinlikle yalancı. Irak’ı yok
ettiler.”
Ülkesinin kanlı tablosuna bakan
Jaburi, emperyalistlerin ne yaptığını
açıkça belirtiyor: “Irak’ı bizden çaldılar” diyor. Emperyalizmin yaptığı
tam olarak budur: Ülkelerini halklardan
çalıp talan ederler. Jaburi bu gerçekliğe
tanık olduğu için “Bush ve Blair kesinlikle yalancı. Irak’ı yok ettiler.” diyebiliyor. Jaburi, sıradan bir Iraklı
olarak bu gerçeği nihayet ve onca
kanlı yaşanmışlıktan sonra görebiliyor.
Ülkemiz solunda hala görmeyip siyasi
gerçeklere kör olanlar var. Bunların,
Irak işgalinin ilk zamanlardaki tavırları,
Jaburi’den farksızdı. Kimisi “Ne Sam,
Ne Saddam” diyebildi... Kimisi Amerika’ya alkış tuttu... Ellerine bir çekiç
geçirip bir de Saddam heykeli bulsalar,
Jaburi’den farksız davranacakları açıktı
bunların. Bir diğer ifadeyle “özgürlük”
adına Irak’ın işgalini alkışladılar. Bunlara “Jaburi akıllı solcular” diyebiliriz.
Ama Jaburi’nin bile emperyalizmin
gerçek yüzünü gördüğü koşullarda;
bunlar, hala emperyalizmden “özgürlük” bekleyebiliyorlar. Jaburi akıllı
solcuların “tutarlı” olduğunu söyleyebiliriz! Bunlar Irak’tan sonra Libya’da
emperyalizmin yanında saf tutabildiler.
Yetmedi, Suriye’de emperyalizmin
kuyruğuna takıldılar ve giderek emperyalizmin kara ordusuna dönüştüler.

Ve bu savruluşlarından Jaburi kadar
bile pişman değiller. Çünkü, Jaburi’ler
aldatılmıştı. Jakıllı solcularınki ise aldatılma da değil, tercihtir.
Bakın, Jaburi ne diyor: “... Kendime
sorarım, neden bu heykeli devirdim?
Şimdi onu tekrar aynı yerine dikmek
isterdim. Ama beni öldürürler... O günden sonra her şey kötüye gitti. Yozlaşma,
iç çatışmalar, ölümler, yağmacılık.
Saddam insanları öldürüyordu, fakat
şimdiki hükümetle karşılaştırınca bu
hiçbir şeymiş. Saddam gitti, bin Saddam
geldi. Her ne vakit birileri ‘Bağdat’ın
düşüşü’ diyecek olsa içim sızlıyor.
Bush ve Blair kuşku uyandırmayacak
şekilde yalancılar. Eğer bir suçlu olsaydım, her birini çıplak ellerimle öldürürdüm.”
Düştüğü, düşürüldüğü durumdan
memnun değil. Emperyalistler tarafından kandırıldığının farkında olarak
konuşuyor. PKK’den ESP’ye Jaburi
akıllı solcular ise; emperyalizmin
Ortadoğu’yu kan denizine çevirmesine Jaburi kadar bile itirazları yoktur.
Değilse, Amerika’nın kara ordusuna
nefer yazılmazlardı.

Bush ve Blair’leri
Çıplak Elleriyle
Cezalandırmak İsteyen
Halkları Aldatmak İçin
Düzenlenmiş Bir Rapor:
Chilcot Raporu..
Önce Saddam heykelini yıkan
adam, sonra da Saddam heykelini

yıktığı için pişman olan adam olarak
“tarihe” geçen Jaburi’nin Irak işgalini
sorgulayıp; “...Bush ve Blair kuşku
uyandırmayacak şekilde yalancılar.”
diyerek, ikisini de çıplak elleriyle
cezalandırmaktan bahsettiği koşullarda İngiltere’de, Chilcot Raporu
yayınlandı.
Jaburi’lerin “...Bush ve Blair
kuşku uyandırmayacak şekilde yalancılar” deyişiyle, 6 Temmuz
2016’da yayınlanan Chilcot Raporu
arasında doğru orantı vardır. Ki emperyalistler; Irak’taki suçlarını Blair
gibilerinin üstüne yıkarak Jaburiler’i
aldatmayı sürdürmek istiyorlar.
Jaburi’yi, özgürlük ve demokrasiyi emperyalizmden bekleyen insanların bir sembolü olarak görürsek;
gelinen aşamada Jaburiler’in bile bu
kurtlu yalana inanmadığını tespit etmiş oluruz. İşte bu koşullarda gündeme getiriliyor Chilcot Raporu.
Jaburiler’in bile “Bush ve Blair
kuşku uyandırmayacak şekilde yalancılar” dediği koşullarda, İngiliz
emperyalizmi Chilcot Raporuyla
“Evet, onlar yalancıdır” diyerek kendini aklamaya çalışıyor.
Bu raporun ana halkası, temel
özelliği budur. Emperyalist demokrasinin riyakarlığının, tekellerin çıkarlarına göre işlediğinin güncel bir
örneğidir bu rapor.
Sömürgecilerin, öteden beri iki
yüzü vardır: Cellat ve Papaz... Blair,
emperyalizmin cellat yüzü ise, Chilcot
papaz yüzüdür. Aradaki fark ancak
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bu kadardır. Şimdi kimse çıkıp bize
emperyalist demokrasinin Chilcot
Raporunun yayınlamasını “demokratik nimet” olarak göstermesin.
Kimse halkları kandırmaya kalkmasın. Hele bunu sol adına kimse yapmasın. Gerçekler ortadadır. Blair ve
Chilcot, Beyaz Adam’ın elindeki kılıcın iki yüzüdür sadece.

Emperyalistlerin
Irak’taki Kanlı ve Kirli
Gerçeği: Yapmadıkları
Zalimlik, Söylemedikleri
Yalan Kalmadı
Irak’ı yaktılar, yıktılar, işgal ettiler.
Öyle ki Irak’ta yapmadıkları zalimlik,
gerçekleştirmedikleri alçaklık, Irak
hakkında söylemedikleri yalan kalmadı. Yediden yetmişe Irak halkını
kan denizi içinde boğulmaya mahkum
ettikleri bir ülke tablosu yarattılar.
Onlar için halkın kanının şorul şorul
akıyor olmasının hiçbir önemi yoktur.
Ama bir damla petrolün, zerre kadar
çıkarlarının bile boşa gitmesine tahammül edemezler. Bu uğurda halklara acı çektirmek, halkların kanını
dökmek emperyalistlerin tarihsel işidir. Che’nin deyimi ile söylersek
“bunlar halkların kanıyla beslenen
canavarlardır.” Söz konusu olan tekellerin çıkarları için yaptıkları canavarlıklardır. Che, bu sözü, Patrice
Lumumba’yı katledip Kongo’ya müdahale eden emperyalistlerin yüzüne
söylemişti. Ki emperyalistlerin işgalleri karşısında söylenmesi gereken
tam olarak budur. Adını doğru koyup
emperyalizme doğrudan tavır almaktır
esas olan. Irak’tan Suriye’ye emperyalist saldırılar karşısında devrimci
tavır budur.
Irak’ı işgal ettiler. Kendi çıkarlarına göre düzenleyip, halkları da din,
milliyet, mezhep ayrılıkları temelinde
birbirine karşı kışkırtıp görünürde
çekip gittiler. Yarattıkları tablo ortadadır: Bugün hala hergün yüzlerce
insan ölüyor Irak’ta. İşe emperyalizmin getirdiği “özgürlük” ve sağladığı “demokrasi” böyledir.
Şimdi bir rapor yayınlıyorlar. Diyorlar ki; Suç Blair’in... Bush’un...
Onların öngörüsüzlükleri, yanlış po-

litikaları sonucu böyle oldu...
Yalan söylüyorlar! Çünkü alçaklar.
Chilcot vb. raporların gizlemeye çalıştığı gerçek, emperyalizmin kanlı
yüzüdür. Emperyalizm, yağma ve
talansız duramaz. Ülkeleri işgal edip
halkların kanını dökmek emperyalizmin doğası gereğidir. Belirleyici
olan Blair, Bush gibi alçakların yanlış
politikaları, öngörüsüzlüğü olmayıp,
sistemin kendisidir. Gizlenmek istenen
Irak’ın tekellerin çıkarları gereği
işgal edildiğidir. Bu gerçekliği gizleyen her türden açıklama, rapor vb.
emperyalizmin alçaklığına, yalancılığına dairdir.
İşte bu alçak emperyalist yalancılar
şimdi bir de özür dileyip tamamen
kendilerini aklamaya çalışırlar. Önce
bu tür raporlarla kendilerini masumlaştırıp, ardından da aklayıp, çıkarlar
işin içinden. Alın size emperyalist
demokrasi...
Ortadoğu’da yaşanan kanlı tablonun yaratıcıları emperyalistlerdir.
Şimdi bu tabloyu kendilerinin yarattığı gerçeğini gizleyerek, kendilerini “demokrasi” ve “özgürlük” havarisi ilan edebilmek için böylesi raporlar yayınlıyorlar. Krizlerinin geldiği noktada suçu birilerine yıkıp
düzeni aklayarak yola devam etmek
istiyorlar. Çünkü tekellerin çıkarı
bunu gerektiriyor. Esas olan budur.
Unutulmaması gereken gerçek
şudur: Savaşları tekeller çıkarır...
Sonra yine tekeller uzlaşır, savaşlar
biter... Sonra yine savaş çıkartırlar...
Ülkeleri işgal ederler... Milyonlarca
insanı vatansız bırakırlar... Bir o kadarının kanının dökülmesine sebep
olurlar... İşte bütün bunlar, tekellerin
çıkarları gereği olarak gerçekleşir.
Tekelleri yok edene kadar da böyle
olacaktır.
Emperyalizm demek, tekellerin çıkarı demektir. Bu gerçeği bilmeyenler,
unutanlar ve hatırlamak istemeyenler
emperyalistler tarafından kullanılırlar.
Tekeller, halkların özgürlüğüyle değil,
çıkarlarının gereğiyle ilgilenirler. Halkların özgürlüğü ile tekellerin çıkarları
arasında uzlaşmaz bir çelişki vardır.
Tarihsel ve toplumsal bir gerçekliktir
bu: Özgürlük isteyen, emperyalizme
karşı savaşacaktır.

Tekellerin Çıkarı İçin
Her Şey Mübahtır...
Emperyalist Demokrasi,
Tekellerin Çıkarının
Örtüsüdür...
Chilcot Raporu’nun hazırlanması
ve açıklanması tam 7 yıl sürüyor.
Elbette bu kadar uzun sürmesini gerektiren de tekellerin çıkarıdır. Kendilerince en uygun zamanı seçmişlerdir. Öyle ya Ortadoğu yanıp yıkılıyor... Akdeniz mülteci mezarlığına
dönmüş durumda... Mültecilerin bir
kısmı Avrupa’ya ulaşıp yaşama karışmıştır... Dahası, IŞİD ve benzerleri
Avrupa’nın göbeğinde silahlı eylemler
yapmaktadır... İşte bu tablonun sorumluluğundan sıyrılmak için suçlarını Blair’in, Bush’un üzerine yıkmak istiyorlar.
Tamamı 12 cilt olan Chilcot Raporu’nda Blair’in Bush’a yolladığı
özel bilgi notları ile telefon görüşmelerinin dökümü de var. Telefon
görüşmeleri ve notları içeren bu görüşmelerde halk düşmanlıklarının ve
tekellerin çıkarlarının esas oluşunun
rahatlığı ile kendi aralarında konuşuyorlar. Ancak, Amerikan yönetimi
Bush’un söylediklerinin yayınlanmasına izin vermemiş. Blair’in söyledikleri ise kısmen aktarılıyor. Bu
haliyle bile gizlemek istediklerinin
halk düşmanlıkları olduğu açıktır.
Bakın, Blair, 11 Ekim 2001 tarihli
notunda ne diyor: “Hiç şüphesiz Saddam’la da ilgilenmemiz lazım. Ancak
Irak’ı şimdi vurursak, Arap dünyasını,
Rusya’yı ve muhtemelen AB’nin bir
kısmını kaybedebiliriz. Fakat eminim
Saddam için daha sonra hayata geçirilecek bir strateji hazırlayabiliriz.”
Çıkarları için en uygun zamanda
vuracaklar Irak’ı... Kirli hesaplar yaparak, emperyalist çıkarlarına göre
bölgede nasıl düzenleme yapacaklarını planlıyorlar. Bu çerçevede dünya
halklarını ikna etmenin güç olacağının
farkında olarak ne tür yalanlar söylemek gerektiğini konuşuyorlar aralarında.
Blair, Saddam’ın zamanında karşılayamayacağı talepler dile getirmeyi
ve bunları bahane olarak kullanılabileceğini anlatıyor. Kamuoyunu ikna
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için de kitle imha silahları ve El
Kaide bağlantısıyla ilgili iddiaları
kullanacaklarını belirtiyor. Emperyalist akıl işte böyle işliyor: Tekellerin
çıkarları için her şey mübahtır artık.
Yalan söyleyecekler... Zamanında
karşılanmayacak taleplerde bulunacaklar... Ve sonra da işgal edecekler...
Bunların hepsini yaptılar. Şimdi bunları itiraf ediyorlarsa, dürüstlüklerinden değil, çıkarları öyle gerektirdiği
ve yeni bir maske takmak istedikleri
içindir.
Gerçekleştirdikleri işgalin ve kışkırtmalarının nelere yol açacağının
farkında olarak, daha 2004 yılında
Blair şöyle diyor: “Birbirilerini kitle
halinde öldürme kapasiteleri var.”
Bugünün Irak’ına bakınca Blair’in
hangi kapasiteden bahsettiği daha
iyi anlaşılır. Öyle ki, her gün yüzlerce
insan ölmektedir Irak’ta.
Emperyalistlerin nasıl politika
yaptığını, hedeflerine ulaşmak için
her şeyi nasıl mübah gördüklerinin
kirli üslubu ile konuşuyor Blair. 19
Şubat 2003 tarihli mesajında Bush’a
İngiltere’de ve Avrupa’da kamuoyunun operasyona karşı olduğunu
anlatıp, “Çevirmemiz gereken numara
şu: Saddam’ın tam işbirliği yapmadığına yoğunlaşmalıyız. Öyle ki kamuoyunu ve BM’deki kararsızları
yanımıza çekelim” ifadelerini kullanıyor.

Emperyalistler Zalim,
Alçak ve Yalancıdır
Emperyalistlerin tipik özelliğidir:
Zalim, yalancı ve alçaktırlar... Bu
üç özellik halk düşmanlığının doğrudan dışa vurumudur. Ki emperyalistlerin bu özelliklerini gösteren bir
itirafname olarak geçenlerde “Chilcot
Raporu” yayınlandı.
İngiltere’de Chilcot başkanlığında
bir komisyonu kuruldu ve bu rapor,
yıllar sonra yayınlandı. Irak işgalinin
hukuki olmadığı, haksız olduğu ve
böyle bir müdahaleye ihtiyaç olmadığını içeren raporun hazırlanmasına
Kasım 2009 yılında başlanmıştı. Bir
çok kez açıklanacağı söylenen rapor,
nihayet 6 Temmuz 2016 günü açıklandı. Raporda emperyalistlerin alçaklığına, yalancılığına ve zalimliğine
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dair bilmediğimiz yeni bir şey yok.
Ve dahası da şu ki, Chilcot Raporu
emperyalistlerin alçaklığının yeni bir
halkası olmaktan başka bir şey değildir. Chilcot Raporunun içeriğini
özetleyecek olan kimi konu başlıkları
şöyledir:
“...Irak o dönemde herhangi bir
tehdit teşkil etmiyordu. Kesin bir şekilde ülkenin kitle imha silahlarının
risk teşkil ettiği yönündeki hükmün
de haklı bir gerekçesi yoktu.”
“...Dönemin başbakanı Tony Blair’in, ‘Irak’ta işgal sonrası yaşanacak
problemler önceden bilinemezdi’ şeklindeki görüşü doğru değildi. Irak’ta
iç savaş ve El Kaide’nin faaliyet
gösterme riski olduğu yolunda uyarılar vardı.”
“Tony Blair, daha Temmuz
2002’de dönemin ABD Başkanı George W Bush’a gönderdiği bir mektupta, ‘Ne olursa olsun, seninleyim’
yazdı.”
“Blair, ABD’nin politikalarını etkileme yeteneğini abarttı.”
“İngiltere Savunma Bakanlığı işgali aceleyle planladı ve oluşan güvenlik tehditleri karşısında yavaş reaksiyon gösterdi. Özellikle de çok
sayıda askerin ölümüne neden olan
el yapımı bombalar konusunda...
“İngiltere’nin, 2007 yılında Basra’da aktif olarak İngiliz güçlerini
hedef alan bir milis grubu ile esir
değişimine dayalı bir anlaşma yapmasının en iyi seçenek olması küçük
düşürücüydü. İngiltere’nin Irak’taki
askeri rolü başarıdan çok uzaktı.”
“Irak’ta işgal ve istikrarsızlık sonucu Temmuz 2009 tarihi itibarı ile
en az 150 bin Iraklı, muhtemelen
çok daha fazlası, hayatını kaybetti.
Ölenlerin çoğu sivildi. Bir milyondan
fazla kişi de evsiz kaldı. Irak halkı
çok acı çekti.”
İşte alçaklık budur. Önce bu konuda binbir yalan söyleyerek Irak
işgal edilir, halkın kanı dökülür. Ve
sonra, “Pardon, öyle değilmiş” denir.
Söz konusu olan emperyalizmin, kimilerinin “özgürlük” beklediği emperyalist demokrasinin alçaklığından
başka bir şey değildir.

Eli Kanlı Blair Kimse,

Dili Yalancı
Chilcot O’dur...
Emperyalistler, halkların acı çekmesinin doğrudan sorumlusudur. Eli
kanlı Blair kimse, dili yalancı Chilcot
O’dur. Bunlar kimi zaman Blair yüzleriyle ülkeleri işgal ederler, kimi
zamanda Chilcot yüzleriyle alçaklıkları için özür dileyebilirler. Dün
nasıl Irak’ı işgal etmek için yalan
söylemişlerse, Chilcot vb. raporları
da aynı yalancılığın ürünüdür. Amaç
halkları kandırmaktır. Suçlarını Blair,
Bush gibi katillerinin üstüne yıkıp
bu tür raporlarla sistemlerini aklamaya
çalışmaktadırlar. Görülmesi gereken
gerçek budur. Düğün değil bayram
değil, Chilcot Raporu nereden çıktı
sorusunun cevabı işte buradadır. Yani
Jaburi’nin söylediği gerçeklerdedir.
Chilcot’un raporunun amacı, Jaburi’nin bilincine vardığı gerçekleri
örtbas etmektir.
Irak’a savaş açılmasını sağlayan
Bush ya da Blair’in öngörüsüz oluşları, yanlış politikaları değildir. Irak’ın
işgal edilmesi, emperyalist tekellerin
kar hırsının sonucudur. Dönemin İngiltere başbakanı olan Blair, Irak işgalinin başlamasından bir hafta sonra,
26 Mart 2003’te Bush’a yolladığı
bir notta şöyle diyor: Irak savaşıyla
temel amaçlarının “yeni bir dünya
düzeni” yaratmak olması gerektiğini
belirterek “ İhtirasımız büyük – dünyayı etrafına birleştirebileceğimiz
küresel bir gündem inşa etmek...”
Akıllı solcular, o günden bu yana
işte bu emperyalist gündemin figüranı
olmayı tercih ettiler. Emperyalistler
amaçlarını gayet açıkça söylüyorlar:
Yeni bir dünya düzeni... Emperyalist
efendiler bütün halkları köleleştirdikleri bir dünya düzeni istiyorlar.
Ama başaramayacaklar. Çünkü bu
dünyada “Kurtuluşa Kadar Savaş”
diyen Cepheliler var ve Şanlı Alişanca
savaşıyorlar. Onur olup dağlara çıkıyorlar, Çiğdemce çarpışıyorlar. Geleceği tarihe kanlarıyla yazıyorlar.
Ve kazanacaklar. Çünkü haklılar.
Çünkü; Haklıyız Kazanacağız...
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Polisin Çalışanımız Ebru Yeşilırmak ile Beraber Katletmeye Çalıştığı Gökhan Yıldırım Anlatıyor:

“Halkımıza Yönelik Bir Saldırıda da
Barikat Olabilmeliyiz”
Yürüyüş: Ebru ile birlikte polis
sizi nasıl vurmaya çalıştı? Doğrudan
sizi taramaya mı başladılar? Başından itibaren anlatır mısınız?
Gökhan: 27 Haziran Pazartesi
günü öğlen saat 13.00 civarı Ebru ile
birlikte Gazi Kent Ormanı’nda Yürüyüş
dergisi dağıtmaya gitmiştik. Yaklaşık
1 saate yakın bir süre ormanda kaldık
ve elimizdeki dergiler bitince arabaya
binip ormandan çıktık. Ormandan çıktıktan sonra yaklaşık 400 metre ilerledikten sonra karşı taraftan 2 siyah
transporter ve arkalarında gri doblo
peşpeşe geliyorlardı. Aramızda 2-3
metre kala bana selektör yaptılar, ben
de yol vermek için aracı sola doğru
sürdüm. En öndeki siyah transporter
hemen beni geçip arkama çapraz şekilde
kesti diğer araç da beni kaldırıma
doğru sıkıştırdı. Ben de kaldırıma çıkmak zorunda kaldım. Ben kaldırıma
çıkınca en arkadaki gri doblo da kaldırıma doğru çıkmaya çalıştı ve kapılarını açıp üzerimize silah doğrulttular.
Arkamızdaki araçtakilerin elinde uzun
namlulu silahları vardı. Hepsinin yüzleri
maskeliydi. Başka da herhangi bir amblem, resim, figür hiçbir şey yoktu.
Yani polis olduklarını belirtecek seri
numara vs. gibi bir şey de yoktu. (Tabi
biz kim olduklarını, oraya böyle yüzleri
maskeli ellerinde silahlarıyla ne yapmaya geldiklerini az çok tahmin ettik
ki ülkemizde bolca katliam örnekleri
var ya da kayıplar hala gündemde)
Doğal olarak böyle bir durumda
duracak halimiz yoktu. Biz de aracın
gazına basarak yolumuza devam etmeye başladık. Tabi bunların hepsi saniyelik olaylar olduğu için hızlı karar
almamız gerekiyordu. Biz de devam
ettik. Zaten daha araç hareket etmeye
başlamadan silahla ateş etmeye başladılar. İlk silah sesini duyunca hemen
Ebru’nun başını aşağı doğru eğmeye
başladım çünkü silah sesleri çoğalmaya
başlamıştı. Ki Ebru o sırada “vuruldum”
diye seslendi, sırtından sol omuz tarafından yaralanmıştı. Bu şekilde 150-

200 metre kadar kafamız
öne doğru eğik bir şekilde
uzaklaştık. Aracı hızlı
sürmeye başladım. Ebru
o haldeyken beni sakinleştirmeye çalışıyordu.
Olayın olduğu yerden bayağı uzaklaştık. Giderken
aracı hızlı sürdüğüm için
bir ara küçük bir kaza
atlattık, zaten arabanın
lastiklerini de patlatmışlardı. O yüzden fazla gidemezdik ve arabayı yolun ortasında
bırakarak araçtan indik.
Yürüyüş: Polis Ebru’yu yaraladıktan sonra yoldaşını oradan çıkarıp
bir eve yerleştirmeye çalışmışsın. Ne
düşündün, ne yapmaya çalıştın?
Gökhan: Araçtan indikten sonra
yaya olarak oradan uzaklaşmaya çalıştık. Fakat Ebru yaralandığı için çok
fazla gidemedik. O an bir seçim yapmak
zorundasın. Ya yoldaşını oradan çıkaracaksın ya da katiller gelip istediğini
başaracak. Ne istiyorlardı, açık ki bizi
katletmek istiyorlardı. Bu oyunu bozmak gerekiyordu. Ben de o sıra Ebru’ya
dönerek eve girmesini söyledim. Ebru
önce kabul etmedi. Sanırım o da beni
bırakmak istemedi başıma bir şey gelmesin diye. Fakat oturup bunu tartışacak
zaman yoktu. Tekrardan Ebru’ya seslendim eve girmesi için. Daha önce
bildiğim bir evdi, bizi tanıyan dergimizi
okuyan bir aile. Fakat ev sahibi ordan
taşınmış ve kiraya vermiş... Ebru eve
girdikten sonra arabayı bıraktığımız
yere doğru bakıyordum ki sivil araçlar
hızla gelerek arabanın etrafını sardılar,
silahlarını çekip arabaya yöneldiler
ama arabanın içinde kimse olmayınca
etrafa bakmaya başladılar. Ben de o
sırada onlara bakıyordum. Beni gördüler, bağırmaya başladılar “dur kaçma
ateş edeceğiz” diye. Ben de el işareti
yaptım gelin diye. Amacım peşime
takıp oradan uzaklaşmaktı ki Ebru’yu
almasınlar. Kovalamaca başladı, ben

gecekondulara doğru
gittim ve izimi kaybettirdim. Yaklaşık 15
dakika kadar bir yerde
bekledim ama daha
fazla kalamadım.
Çünkü Ebru yaralıydı,
kan kaybediyordu. Bir
an önce çıkıp Ebru’yu
oradan aldırmam gerekiyordu. O yüzden
daha fazla duramadım
yerimde. Saklandığım
yerden çıktm. Yola çıktım 10 adım
sonra önüme zırhlı akrep çıktı yanımdan
geçip gitti. 2 sokak ilerledikten sonra
mahalleden arkadaşlar da arabayla bizi
arıyorlardı. Arabalarına bindim hemen
tüm arkadaşlarımıza Ebru’nun kaldığı
evi tarif ettim, oraya yönlendirdim ki
alıp hastaneye götürsünler diye...

En öndeki siyah
transporter hemen beni
geçip arkama çapraz
şekilde kesti diğer araç da
beni kaldırıma doğru
sıkıştırdı. Ben de
kaldırıma çıkmak
zorunda kaldım. Ben
kaldırıma çıkınca en
arkadaki gri doblo da
kaldırıma doğru çıkmaya
çalıştı ve kapılarını açıp
üzerimize silah
doğrulttular. Arkamızdaki
araçtakilerin elinde uzun
namlulu silahları vardı.
Hepsinin yüzleri
maskeliydi. Başka da
herhangi bir amblem,
resim, figür hiçbir şey
yoktu. Yani polis
olduklarını belirtecek seri
numara vs. gibi bir şey de
yoktu.
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Yürüyüş: Polis neden seni ve Ebru’yu vurmaya çalıştı? Neden sizleri
hedef aldı?
Gökhan: Aslında nedenleri çok
basit. Çünkü biz devrimciyiz. Düzenin
tüm pisliklerine karşı mücadele ediyoruz. Tüm hazımsızlıkları bundan
kaynaklı. Sürekli göz önündeyiz, ne
yaptığımız belli AKP’nin paralı uşakları
bunu çok iyi biliyor. Bugün Kürdistan’daki katliamları hepimiz görüyoruz.
Evinde katledilen Dilek Doğan, sokak
ortasında vurulan Yılmaz, evinde katledilen Pınar Gemsiz gibi onlarca devletin katliam örneği var ve tabi bu katliamları yapanlara da hiçbir soruşturma
açılmıyor, tutuklama gibi bir şey de
yok. Faşist AKP iktidarı; benden değilsen katlederim diyor. Biz de böylesine
adaletsizliklerle dolu bir ülkede tercihimizi devrimden, devrimcilikten yana
yaptığımız için açık hedefiz. Bizi hiçbir
şey yapamaz hale getirmeye çalışıyorlar.
En ufak bir eyleme dahi azgınca saldırarak boğmaya çalışıyorlar. İşte sırf
bu nedenlerden kaynaklı hedef aldılar
bizi. Yani orada Ebru ve ben olmayabilirdim de. Bizim yerimize başka birileri de olabilirdi. Mesele çizginin
hangi yanında durduğunla ilgili. Çizgin
halktan yanaysa, devrimden yanaysa
bu katledilmen için yeterli bir sebep
diye görüyorlar. Yönetemedikleri iktidarı katletmekle, kayıp etmekle yönetmeye çalışıyorlar. Emperyalizmin
kuklası olan her ülkede işleri böyle

halletmeye çalışırlar. Son zamanlardaki
mahallerimizde yaşanan polis terörü
ortadadır. Biz de diyoruz ki, yaptıkları
katliamların elbette hesabı olacak.
Bunu Sovyetler’de, Kuzey Kore’de,
Küba’da ve daha birçok yerde yaşadılar,
yaşatmaya devam edeceğiz. Devrimcilik bedel ödemektir! Bunu bile bile
yapıyouz ve hiçbir zaman da pişman
olmadık. Bizleri bu şekilde yıldırmaya,
korkutmaya çalışıyorlar. Katiller bizim
üzerimizden devrimcilere mesaj vermeye çalıştı... Sonunuz böyle olur
diye. Bunu ilk defa yaşamadık, son da
olmayacaktır. Devrimcilik yapmak
onurdur, namusdur. Biz namusumuza
sahip çıkmaya ısrarla devam edeceğiz.
Namusumuza dil uzatan, dokunanlara
da elbette sessiz kalmayacağız. Bedeli
ne olursa olsun, ödemeye hazırız. Hani
ölüm orucu sürecinde bir yoldaşımızın
dediği gibi “Bizi en fazla neyle korkutabilirler; ölümle. Biz zaten ölümü
göze almışız” diye. O nedenle hiçbir
şeylerinden korkmuyoruz! Ellerinden
geleni ardına koymasınlar.
Yürüyüş: Mahallelerdeki polis
terörüne karşı nasıl mücadele etmek
gerekiyor?
Gökhan: Son zamanlarda mahallelerimizde artan bir polis baskısı var.
Özellikle devrimcilerin olduğu mahallerde gayri resmi bir şekilde karakol
haline getirmeye çalışıyorlar. Camilerin
içine, okulların içine adeta karakola

çevirdiler. Mahallerde yapılan tüm eylemlere saldırıyorlar. Hatta çoğu zaman
hiçbir şey yokken dahi mahalleyi gaza
boğarak sokak ortasında yürünmez
hale getiriyorlar. Adı konmamış OHAL
bölgesi bir hale getirmeye çalışıyorlar
mahallerimizi. Burada yapılacak şeyler
bellidir. Öncelikle büyük halk toplantıları örgütlemek gerekiyor. Halkımıza
bu durumu anlatmak ve o toplantıların
sonunda komiteler kurmak gerekiyor.
Bunun ilk örneğini Gazi Mahallesi’nde
yapmaya başladık. Mahallemizde bulunan cemevleri başkanlarını, muhtarları, mahallede sözü geçen büyüklerden
heyet kurmak gerekir. Bunların öncülüğünde bir kampanya başlatmak gerekir. Mahalledeki polis terörünü teşhir
edip, tepkimizi eylemliklerimizle ortaya
çıkarmamız gerekiyor. Mahallelerimizde polisin azgınca saldırmasından
kaynaklı kesinlikle halkımızın güvenliğini almalıyız. Gazi’de evinin balkonunda katledilen Pınar Gemsiz ya
da sokak ortasında vurulan Eren Er,
Mazlum gibi gençlerimiz var. Bizim
Gandi gibi suratımıza bir tokat yiyince
öteki tarafımızı da çevirecek bir düşüncemiz yoktur. Böyle bir düşünceyi
de asla savunmayız. Yapılacak şey
bellidir; güvenliğimizi alacağız, halkımıza yönelik bir saldırıda da barikat
olabilmeliyiz. Polis terörünü ancak
halkla birlikte aşabiliriz. Halkımıza
giderek, halkımızla birlike mahallelerimizi savunacağız...

AKP’nin Kontra Basını Sabah Gazetesi Devrimcileri
Hedef Göstererek Yeni Katliamlara Zemin Hazırlamaya Çalışıyor!
10.07.2016 tarihli Sabah Gazetesi’nde “DHKP-C’nin
saldırı timi deşifre oldu” manşetli haberinde bir devrimcinin eylem talimatı verdiği, 3 devrimcinin örgüt talimatıyla bombalı ve silahlı suikast hazırlığında olduğu
yalanıyla gözaltılarla, tutuklamalarla, psikolojik-fiziksel
saldırıları ile yıldıramadığı, halkın direngen yanını, devrimcileri katletmenin zeminini hazırlamaya çalışılıyor.
AKP hedef gösteriyor, Sabah gazetesi afişe ediyor.
(...) AKP’nin kontra basınına servise ettiği haberler
korkusunu da beraberinde açığa vurmaktadır. Her an
bir yerden halkın çocukları çıkıp aç yoksul bıraktığınız,
katlettiğiniz halkın, bir bir işlediğiniz suçların hesabını
soracak diye ödünüz kopuyor. Paranoyak olmuşsunuz.
(...)Hırsızların, arsızların, tecavüzcülerin, çetelerin,
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katillerin ellerini kollarını sallaya sallaya yanınızdan
geçmesine göz yumarsınız, tüm bunlara karşı gelen, kıyasıya mücadele edenleri de terörist ilan eder peşine
düşersiniz. Asıl terörist sizsiniz!
İnsanların evini başına yıktırtan, çoluk çocuk genç
yaşlı demeden halkı katleden sizsiniz!
Halkın çocuklarını size katlettirmeyeceğiz. Arkadaşlarımızın başına gelebilecek en ufak şeyden AKP iktidarı, onun işkenceci katil polisleri ve kontra basını
Sabah gazetesi sorumludur!
12 Temmuz 2016
Halk Cephesi"

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR TEKELLERDİR!

AKP’nin Zenginleri Panama Belgelerinde Liste Başını Çekiyor…

Erdoğan’ın “Kasa”sı, “Altıncı”sı, Damadı…
Kendisine Yakın Kim Varsa Hepsi Listede
mıklı, Erol Çarmıklı,
M. Oğuz Çarmıklı,
Eski Galatasaray Spor
Kulübü başkanı
Tuncay Özilhan,
Mehmet Hattat, isimleri listede ilk dikkat
çeken isimler. Tayyip
Erdoğan’ın “kasa”sı,
“altıncı”sı, damadı…
Kendisine yakın kim
varsa hepsi listede.
Türkiye’nin en zenginleri listelerinde
yer alanlar, vergi rekortmenliği listelerinde boy gösterenlerin hepsi Panama gibi ülkelerde kurdukları paravan şirketler aracılığıyla servetlerine
servet katıyorlar. “Alnı secdeden
kalkmayanlar”ın kabesi meğerse Panama olmuş!
Halkımızın kazandığı üç kuruştan,
yediğimiz içtiğimize kadar her şeyden
vergi alanlar, 20 lira için engelli çocuklarımızı, kaçak elektrik kullanıyor
diye 70 yaşındaki insanları tutuklatanlar bu belgeler karşısında kılını
bile kıpırdatmıyor. 17-25 Aralık gibi
büyük bir yolsuzluk furyasını savuşturduktan sonra Panama belgeleri ne
ki… Sinek ısırığı kadar rahatsız etmiyor bu yüzsüzleri.

Remzi Gür

Nisan başlarında gündeme gelen
Panama belgelerinde, dünya genelinde
214 bin şirket, 128 politikacının adı
ve 12 dünya liderinin gizli hesap ve
şirketlerine dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Belgeler, 1977’den 2015 sonuna
uzanan zaman aralığında iki yüzden
fazla ülke ve bölgeyle bağlantılı
214.488 “off-shore” kurum hakkında
bilgi içeriyor. İngilizce “off-shore”
kelimesinin Türkçesi “kıyıdan uzak”
olsa da daha anlamlı çevirisi “sınırötesi”. Çünkü hiçbir ülkenin vergi
yasaları dâhil yasaları sınırları ötesine
geçemiyor. İşin özü de bu: vergiden
kaçış. Panama, adından büyük bir
ülke… Basında “vergi cenneti” olarak
geçen ülkelerden biri olan Panama’da
Off-Shore Bankacılık gelişkin bir
sektör. Bu bankalar aracılığıyla paravan şirketler kurulup, paravan kişiler
kullanılarak dünyanın en kirli paraları
kimseye sezdirmeden para-sermaye
olarak dolaşıma sokuluyor. (Offshore
şirketler; vergi muafiyetinin olduğu
ülkelerde kurulan şirketlere verilen
genel addır.)
Panama belgelerinin ilk furyasının
ardından, 200 binden fazla hesabın
ayrıntılarını bulunduran ikinci kısmı
da bir ay sonra yayınlandı. Bu belgelerde ise Türkiye’den 101 şirketin
ve yaklaşık 500 kişinin ismi geçiyor.

Tüm Tekelciler Listede
Ömer Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı, Mehmet Emre Zorlu, Olgun
Zorlu, Vakkas Altınbaş, Hüseyin Altınbaş, İmam Altınbaş, Nurettin Çar-

“Erdoğan’ın Kasası”
Listede Dikkat Çeken
İsimlerden
“Erdoğan’ın kasası” olarak bilinen
Gürmen Group’un sahibi Remzi
Gür’ün iki off-shore şirketi bulunurken bu şirketlerden Red Castle’nin
direktörünün adı da dolandırıcılık
davasına karışmış. Erdoğan’ın çocuklarına verdiği bursla da gündeme
gelen Gür, Türkiye’de kazandığı paraları yaklaşık 12 yıl boyunca vergi
cennetlerine aktarmış.
Remzi Gür’ün Mossack Fonseca’da kayıtlı olan ilk şirketi Red
Castle International Corporation, 13
Temmuz 2004 tarihinde Panama’da
kuruluyor. 10 bin dolar sermayeli

şirketin yüzde 100 hisse sahibi Remzi
Gür görünüyor.
Remzi Gür, Panama belgelerine
göre, İsviçre adresli Excel Energy
Trading Limited ve Panama merkezli
Red Castle International Corporation
firmalarının sahibi. Gür’ün Excel
Energy’deki ortağı Ömer İskefyeli’nin
adı ise 2001- 2008 arasında örgütlü
şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığına ilişkin hazırlanan iddianamede
şüpheliler arasında geçiyor.

Erdoğan’a Aşık Olan
Fettah Tamince,
Mossack Fonseca’nın
“En İyi Müşterileri”nden
“Erdoğan’ın adamı mıyım, evet
adamıyım. Tanıyınca aşık oldum”
diyen, Erdoğan’a yatını veren, sahibi
olduğu Rixos otellerinde “ağırlayan”
Fettah Tamince aynı zamanda Panama’nın “en iyi müşterileri”nden.
Fettah Tamince’nin dört offshore
hesabı var. Tamince’nin belgelerin
sızdığı avukatlık bürosu Mossack
Fonseca ile ilişkisini finansal koordinotörü Hünkar Şerif organize ediyor.
Tamince, Mossack Fonseca’nın en
iyi müşterisi. Mossack Fonseca, her
sene yılbaşında “en iyi” müşterilerine
hediyeler gönderiyor. 2010 yılında
Türkiye’den bu hediyeyi alanlar arasında Fettah Tamince de bulunuyor.
Atasay Kuyumculuk’un sahibi
Cihan Kamer’in Panama belgelerinde
iki off-shore şirketi olduğu ortaya
çıktı. Erdoğan’ın oğlu ve geliniyle
ortaklığı olduğu dönemde Universe
Ventures Holding Inc ve Fair International Capital adlı şirketleri satın
alan Kamer’in, Cenevre’deki Credit
Agricole ve Bank of Inter Maritime’de banka hesapları bulunuyor.
Kamer, offshore şirket kurmak için
ise Seyşeller ve Britanya Virjin Adaları’nı seçmiş.
Erdoğan’ın mal varlığının açıklanamayan kısmı için Atasay Kuyumculuk’tan aldığı 250 milyar TL’lik
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faturayı göstermesi, oğlunun düğününde takılan altınlarını borç olarak
aldığını, mal varlığında belgelenmeyen tutarın da bu altınlar olduğunu
söylemesi nedeni ile Erdoğan’ın “altın
adamı” denilmeye başlanan Cihan
Kamer, Tayyip Erdoğan’a en yakın
işadamlarından birisi olarak da tanınıyor. Erdoğan-Kamer ilişkisi, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine kadar uzanıyor.

AKP’nin İhale Kralı
Mehmet Cengiz
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AKP döneminde bizzat Erdoğan’ın “desteği” ile zenginleşenlerden
biri olan Mehmet Cengiz, belgelere
göre hesabını Türkiye kaynaklı açtırmadı. Kendini İsviçre merkezli bir
iş adamı olarak gösteren Cengiz, Bonito International isimli şirketle bağlantılı. Cenevre bağlantılı şirket,
1999’dan 2006’ya kadar aktif olarak
kullanılmış.
Panama belgelerine göre Mehmet
Cengiz’in 6 off-shore şirketi var ve
Cengiz’in tüm şirketlerini ABD’de
dolandırıcılık suçlamasıyla aranan
Şeref Doğan Erbek yönetiyor.

Hayyam Garipoğlu
Panama belgelerinde, Türkiye tarihinin en büyük banka batırma olayına imzasını atan Hayyam Garipoğlu’nun da 4 off-shore şirketi ile
yer aldığı ortaya çıktı. Panama belgelerine göre Hayyam Garipoğlu,
Sümerbank’a el konulmadan önce
Niue’de bir şirket kurdu. Panama
belgelerinin ortaya çıkmasından sonra
kendisine bu şirketlerin sorulması
üzerine “Niue’nun adını bile duymadım” şeklinde açıklama yapmıştı.
Hayyam Garipoğlu, Ekim 1995’te
103.4 milyon dolara satın aldığı Sümerbank’ı, 22 Aralık 1999’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararıyla Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF)
devrederek kaybetmişti. Bankanın devri
sırasında TMSF’nin açıkladığı raporlarda bankanın 248 trilyon liralık boşaltma operasyonuna uğradığı yer aldı.
Sümerbank davası ilerledikçe Garipoğlu’nun, bankasını 36 aile şirketi
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aracılığıyla boşalttığı ortaya çıktı. Garipoğlu Şirketler Grubu’ndaki bu 36
şirketin, Sümerbank’tan tam 8.5 trilyon
liralık kredi kullandığı ve bunları ödememek için hileli işlem gerçekleştirdiği
belirlendi. Garipoğlu, aynı zamanda
Münevver Karabulut cinayetinde yeğeni
Cem Garipoğlu’nun yerini bildirmediği
gerekçesiyle “suçluyu kayırmak” suçundan 3 yıl hapis cezası alınca yurtdışına kaçmış, avukatlarının itirazı
kabul edilince yaklaşık 2.5 yılın ardından Kasım 2014’te Türkiye’ye geri
dönmüştü.

Dini İmanı Para
Olanlardan Topbaşlar da
Panama Belgelerinde
Nakşibendi tarikatı Erenköy Cemaati’ne mensup olan Topbaşlar’ın
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile ilişkisi olduğu biliniyor. Belgelerde, bir
yandan vakıf aracılığıyla Müslümanlardan bağış toplayan Topbaşlar’ın,
diğer yandan vergi cennetlerine para
aktardığı ortaya çıktı. AKP’ye çok
yakın olan hatta partiye ‘Ak’ ismini
veren Topbaşlar, Türkiye’nin en geniş
market zinciri BİM’in de sahipleri.
Türkiye’nin en zenginlerinden
olan Topbaşlar, Aziz Mahmud Hüdayi
Vakfı’yla Müslümanlara bağış çağrısı
yaparken kazandıkları paraları da İsviçre’ye yatırmışlar.
BİM’in en büyük hisse sahibi
olan ve bu yıl 1.1 milyar dolarlık
servetiyle Forbes’in En Zengin 100
Türk sıralamasında 22. sırada yer
alan Mustafa Latif Topbaş 17-25
Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında şüphelilerden biriydi.

Erdoğan’ın Damadı da
Eksik Değil
Panama Belgelerinde Erdoğan’ın
damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın bir dönem CEO’luk yaptığı
Çalık Enerji de var. Ahmet Çalık’a
ait Çalık Enerji’nin ise Meet Continent Limited isimli şirketle ilişkili.
Şirket Panama’daki hesaplarını 2002
ve 2003’te kullanmış. Çalık Enerji’nin
Panama’da açtığı hesap ise Çin merkezli…

Kolin Limited

Erdoğan’a yakın olup ihale zengini
olan Kolin de belgede yer alıyor.
Şirket yine Türkiye değil Hong Kong
merkezli. Hesap 2000-2003 yılları
arasında aktif olarak kullanılmış ve
Manş Adaları İngilizce adı ile Channel
Islands’da bulunan Lutea şirketi aracılığıyla işlemler yürütülmüş.

Torun
Corparatio zabası yok!
Belgelerde Torun Corporation adlı
şirket de var. Erdoğan’a yakın Aziz
Torun’un başkan olduğu Torunlar
Holding’in bir iştiraki olma ihtimali
yüksek. Şirket Britanya Virjin Adalarında kurulmuş. Hesap 2001 ile
2015 yılları arasında aktif olarak kullanılmış.

Belgelerde Bir Diğer
Dikkat Çeken İsim
Zorlu Holding
Belgelerde Olgun Zorlu, Mehmet
Emre Zorlu, Zorlu Enerji Elektrik
Üretim A.Ş. ve Zorlu Holding Anonim şirketi hesapları bulunuyor. Liechtenstein adresli Akara Landstrasse
şirketi işlemlere aracı olmuş.
17-25 Aralık tapelerinde zamanın
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar, Çevre Şehircilik Bakanlığı
İstanbul İl Müdürü Ahmet Ayyıldız
ve Zorlu Holding yöneticilerinin gizli
toplantısı deşifre olmuştu. Bu toplantılarda Çevre Bakanlığı raporlarının
Zorlu Holding lehine değiştirildiği
iddia edilmişti. Zorlu AVM’de Bilal
Erdoğan’ın Günaydın Köfte Döner
Türk Restoranı ve Gülhane Döner
adında iki işyeri bulunuyor.

AKP’nin Zenginlerinden
Ali Ağaoğlu
Ali Ağaoğlu’nun da Panama’da
gizli hesapları olduğu ortaya çıktı.
Ağaoğlu, Myebon Limited adıyla
var olan şirketle bağlantılı gözüküyor.
Myebon Limited, 2007-2011 yılları
arasında aktif olarak kullanılmış. Ali
Ağaoğlu şirket adresi Malezya’nın
başkenti Kuala Lumpur olarak görülüyor.
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6 Temmuz Çarşamba günü Okmeydanı’nda halkımızın getirdiği bilgiler sonucu torbacılık yapılan bir ev
tespit edildi. Ayrıca 17 yaşlarında bir
çocuğun elinde satılmaya hazır bir
torba ot ve 2 telefon yakalandı. Çocuk
ajitasyonlarla halka teşhir edildi ve
elindeki uyuşturuculara el konuldu.
Daha sonra gençleri zehirleyen 1617 yaşlarındaki çocuklara uyuşturucu
sattıran ev tespit edildi. Akşam tespit
edilen ev Liseli Dev-Genç Milisleri/Faşizme
Karşı
Mücadele
Ekipleri(FKME) tarafından molotoflanarak yakıldı. Ardından FKME’ler
Sibel Yalçın Parkı’nın üst tarafındaki
alana, el konulan uyuşturucuları döküp
mahallelerimizde uyuşturucu çetelerine
izin verilmeyeceğini, Hasan Ferit Gedik’in, Recep Hasar’ın hesabını soracaklarını belirterek uyuşturucuları
imha ettiler. Umudun adını haykıran
sloganlarla “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir” sloganlarıyla milisler güvenli bir şekilde geri çekildiler.

Halkımıza Duyuru;
Mahallemizde barınmakta olan polis destekli uyuşturucu çeteleri birçok
insanımızı zehirlemektedir. Bu uyuşturucu çeteleri Hasan Ferit Gedik’i,
Birol Karasu’yu, Recep Hasar’ı katlettiler, çocuklarımızı zehirlediler. Bu
çeteleri mahallelerimize katil polisler
sokmaktadır. Gençlerimiz uyuşturucu
bataklığına saplansın, sorgulamasın,
yaşanılan adaletsizliklere, katliamlara
ses çıkarmasın diye bu politikayı izlemektedir. Bizler Hasan Ferit olup
bu uyuşturucu bataklığını kurutana
kadar çetelere ve işbirlikçisi katil polislere gün yüzü göstermeyeceğiz.
Her zaman söyledik ve söylemeye
devam ediyoruz.
Uyuşturucu satmak şerefsizliktir!
Uyuşturucu satılmasına izin vermek
ve işbirlikçilik yapmak ahlaksızlıktır!
Uyuşturucu satanlardan, gençlerimizi zehirleyenlerden hesap soracağız!

Yozlaşmaya Karşı TAVIR Alıp,
TAVIR Okuyalım
İdil Kültür Merkezi çalışanları 10 Temmuz’da
İstanbul Gazi Mahallesi’nde TAVIR Dergisi dağıtımı
ve tanıtımı yaptı. Nalbur ve Baraj Bölgesi’nde yapılan çalışmalarda dergiyi bilmeyen insanlara derginin içeriği ve devrimci sanatçılığın günümüzdeki
önemine değinildi. Ayrıca Grup Yorum ve İdil
Kültür Merkezi çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Halkın yoğun ilgisinin olduğu çalışmada toplam
120 dergi halkın sanatçıları tarafından halka ulaştırıldı.

Halkın Sanatçılarını Halkın
Bağrından Çıkaracağız
Halkın sanatçısı Grup Yorum çalışanları tarafından İstanbul Altınşehir Mahallesi’nde 10 Temmuz’da “Grup Yorum Altınşehir Korosu” kayıtları
ve çalışmaları için kapı çalışması yapıldı. Grup
Yorum ve Dev-Genç’lilerin katıldığı çalışmada
halka devrimci sanat hakkında bilgi verildi ve
koroya katılma çağrısı yapıldı. Çalışmada toplam
1000 adet bildiri dağıtıldı.

Mahallemizde dolaşan işbirlikçi
katil polislerden hesap soracağız!
Bu eylemimizde de bir kez daha
duyurduk ki söylediğimizi yapıyor,
yaptığımızı savunuyoruz. Faşizme,
uyuşturucu çetelerine, mahallemizde
dolaşan katil polislere karşı tüm liselileri ve halkımızı Faşizme Karşı Mücade Ekiplerinde, hesap sormaya çağırıyoruz!
LİSELİ DEV-GENÇ
MİLİSLERİ /
FAŞİZME KARŞI MÜCADELE
EKİPLERİ (FKME)

Sayı: 530

Yürüyüş
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Çocuklarımızın Rızkı ve Geleceğini
Kumarda Harcanmasına
İzin Vermeyeceğiz
Alibeyköy Cengiz Topel mahallesinde Halk Cephelilere halktan
gelen bir şikayet üzerine mahallede bir kumarhane olduğu
öğrenildi. Bunun üzerine 10 Temmuz'da saat 23.30'da kumarhanenin
olduğu sokakta oturan halkla beraber toplanılarak kumarhaneye
girildi. Kumarhane içinde bulunanlara buranın devrimcilerin mahallesi olduğu anlatıldı ve bu mahallede yozlaşmaya izin verilmeyeceği ve buranın kapatılacağı söylenerek kumar oynatılan
mekân kapatıldı.

Katiller Halkın Adaletinden
Kaçamayacak
Cephe Milisleri hem yıkılan çadırları için hem de Sivas’ta
diri diri yakılan insanlar için 3 Temmuz'da yine katillerden hesap
sormak için, ellerinde silahlarıyla molotoflarıyla Armutlu sokaklarında halka ajitasyon çektiler. “Dün Sivas’ta yakan devlet
bugün Armutlu ’da Dilek’i, Yılmaz’ı katletti. Katiller halkın adaletinden kaçamayacak” denildi. Bu sırada katiller Cemevi'ni kuşatmış ve Cemevi inşaatına baskın düzenlemiş. Cephelilerde
katillere ellerinde ne varsa karşılık verdi ve çatışmalar gece
01.00’e kadar sürdü.

EMPERYALİZM ASALAK VE ÇÜRÜMÜŞ KAPİTALİZMDİR!
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ÖLDÜLER YENİLMEDİLER!
İstanbul’un Nişantaşı, Balmumcu,
Yeni Levent ve Dikilitaş semtlerindeki
üslerde bulunan 10 Devrimci Sol
önder kadro ve savaşçısı, oligarşinin
ölüm mangaları tarafından kuşatıldılar. Oligarşi,
Türkiye’yi ziyaret edecek
olan ABD Başkanı
Bush’a, Devrimci Sol’a
karşı kazanılmış bir zafer
armağan etmek istiyordu.
Kuşatılan üslerdeki Devrimci Solcular, heveslerini
Niyazi Aydın
kursaklarında bıraktı onların. Kurşunları, bombaları marşlarıyla, sloganlarıyla karşılayan
Devrimci Solcular, öldüler yenilmediler. 12 Temmuz 1991’de ölümsüzleştiler.
Niyazi AYDIN: Devrimci Sol’un kuruluşunda
İbrahim Erdoğan önder kadrolardan biri
olarak yer aldı. Katledildiğinde Merkez Komite
üyesiydi. 1950 Dersim
doğumlu. ‘70’li yılların
başında katıldı mücadeleye. İstanbul’da İYÖKD
yöneticiliği yaptı.12 Eylül’den hemen sonra, mücadelenin en zor koşulİbrahim İlçi
larında Devrimci Sol
Merkez Komitesi’ndeydi.
1981 Kasım’ında tutsak
düştü. 1985’te tutsaklığı
sona erdiğinde hareketi
yeniden toparlayan biri
olarak görevine devam
etti.
İbrahim ERDOĞAN:
1950 Sivas doZeynep Eda Berk
ğumlu. 1969’da THKPC’nin işçi kesimindeki
bir sempatizanı olarak
mücadeleye katıldı. Devrimci Sol’un kuruluşuyla
birlikte Devrimci İşçi Hareketi’nin yaratılmasında
görev aldı. 12 Eylül sonrasında tutsak düştü. 1984
Ölüm Orucu eyleminin
Yücel Şimşek

birinci ekibinde yer alarak 75 gün
süren kahramanlığın yaratıcılarından
biri oldu.‘90’da gerçekleştirilen bir
firar eyleminde özgürlüğüne kavuştuktan sonra Kır Gerillası sorumluluğuna atandı..
İbrahim İLÇİ: 1957 doğumludur.
1974’den itibaren gençliğin akademik
demokratik mücadelesinin ön saflarında yer aldı. Temmuz ‘77’de tutsak
düştü. Kaldığı hapishanelerde hep
direnişin içinde yer aldı. Devrimci
İşçi Hareketi sorumluluğunu üstlendi.
Zeynep Eda BERK: 1964 doğumludur. Devrimci yaşamı öğrenci
gençliğin akademik-demokratik mücadelesi içerisinde başladı. İTÜ İnşaat
Fakültesi’nde Dev-Genç’li olarak çalıştı. SDB komutanlarının kullandığı
bir askeri büronun kurumlaşmasında
görev aldı.
Yücel ŞİMŞEK: 1967 doğumludur. 12 Eylül sonrası gelişen devrimci gençlik hareketi içerisinde yetişti. İTÜ gençliğinin önderlerinden
biri oldu. Okulu bitirdikten sonra İnşaat Mühendisleri Odası’nda devrimci
faaliyetlerini sürdürdü. Son olarak
örgüt kuryeliği görevini üstlendi.
Ömer COŞKUNIRMAK: 1960
doğumludur. 12 Eylül sonrası gelişen
gençlik hareketi içinde yetişen devrimcilerden biriydi. Okul sonrası mühendis odalarında devrimci faaliyetlerini sürdürdü. 1989 yazında yeraltı
yaşamına geçti. Büro örgütlenmesi
ve çeşitli teknik konuların geliştirilmesinde sorumluluk aldı.
Bilal KARAKAYA: 1962 doğumludur. ’80 öncesinde anti-faşist mücadeleye katıldı. Cunta döneminde
tutsak düştü.12 Eylül zindanlarında
direndi. Tahliye olduğunda yeri yine
mücadele oldu. Bir devrim emekçisiydi.
Yıllarca her türlü sosyal yaşamdan
uzak bir atölyede bombalarla yatıp
kalktı, onları hazırladı, taşıdı. Şehit
düşünceye kadar bir Devrimci Solcu
gibi yaşadı ve öyle ölümsüzleşti.
Cavit ÖZKAYA: 1958 doğumludur. 1975’de üniversiteyi okuduğu
İstanbul’da Dev-Genç saflarında örgütlü mücadeleye katıldı. Beyazıt

Dev-Genç örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Karadeniz
Bölgesi’nde görevlendirildi. Cuntaya
karşı mücadelede yine İstanbul’daydı.
’83 başlarında tutsak
düştü. ’84 Ölüm Orucu
Direnişi’nde ikinci
ekipte görev aldı.
‘88’de tahliye olduktan
sonra SDB’lerin yeniden oluşturulmasında
büyük emeği geçti. Askeri Komite Üyesi olarak görevini sürdürdü. Ömer Coşkunırmak
Nazmi TÜRKCAN: 1964 doğumludur. Liseli Dev-Genç
içerisinde kısa sürede
gelişti. 12 Eylül sonrasında tutsak düştüğünde işkencehanelerden zaferle çıkmasını
bildi. ‘83’tetutsaklığı
Bilal Karakaya
sona erdiğinde İstanbul devrimci gençliğinin örgütlenmesinde
aktif görevler aldı.
‘88’de tekrar tutsak
düştü. 1990’da tahliye
olduktan sonra önce
Ege Bölgesi’nde sorumluluklar üstlendi.
Daha sonra Askeri KoCavit Özkaya
mite adayı ve ardından
komite üyesi oldu.
Hasan ELİUYGUN: 1962 doğumlu.
Devrimci mücadeleye
lise yıllarında katıldı.
‘81’de tutsak düştü. 8
yıl sonra dışarı çıktığında yeri yine mücadele oldu. ‘88’de Nazmi Türkcan
bir kamulaştırma eyleminde yine tutsak
düştü. 1990’da özgürlüğüne kavuştuğunda
Akdeniz Bölge Komitesi’ne atandı. Daha
sonra Askeri Komite
üyesi ve bir komutan
olarak mücadelesini
sürdürdü.
Hasan Eliuygun

Halkın
Hukuk
Bürosu
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Yargının bağımsız olmadığını,
iktidarın sopası haline getirildiğini
en iyi gösteren iktidar, AKP iktidarı
oldu diyebiliriz. HSYK kanunu değişikliği, sulh ceza hakimliklerinin
ve ihtisaslaşma adı altındaki ağır
ceza mahkemelerinin kurulması, iktidara yönelen ya da hoşlanmadığı
soruşturma ve kovuşturmaları yürüten yargıç ve savcıların tamamının
yer değiştirmesi, mahkemelerin tehdit
edilmesi vs... Siyasi alandaki sürdürdükleri iktidar savaşı her yönü
ile yargıya yansıdığı gibi yargı halk
üzerinde hak ve özgürlükleri gasp
etmenin aracı haline getirildi.
Bugün kimse yargının bağımsız,
tarafsız, siyasi güçten etkilenmeyen
bir kurum olduğunu söyleyemez.
Yargıya başvurarak hakkını kazanacağını ya da koruyacağını iddia
edemez. Yargı her dönem siyasi iktidarın isteğine göre şekillenmiştir.
Bugün farklı olan bunun açıktan ve
süreklilik almasıdır. AKP bunca
yasal değişikliğe rağmen yine isteği
yargıya ulaşamadı. Bu defa da “Yüksek” Yargıyı hizaya sokmak için
yasal düzenlemeler hazırladı. Bayramdan önce Danıştay Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’te
kabul edilip kanunlaştı. Şimdi bu
Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Kanun yürürlüğe girdiğinde; Yargıtay
ve Danıştay içinde tekrar seçilenler
ile Yargıtay ve Danıştay’dan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na
üye seçilenler hariç, Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan tüm üyelerin
görevleri son bulacak, görevleri son
bulanlar arasında HSYK tarafından
tekrar Yargıtay ve Danıştay’a üye
olarak seçilenler emekli oluncaya
kadar değil, 12 yıl görev yapacaklar,
tekrar seçilemeyenler HSYK tarafından sınıf ve derecelerine uygun
düşecek şekilde bölge adliye mah-

kemeleri ile yerel mahkemelerde
görevlendirilecekler ve bu görevlendirmede tekrar üye seçilemeyenlerin özlük hakları korunacaktır. Ancak seçilemeyen üyelerin sınıf ve
dereceleri korunmak kaydıyla bölge
olarak gidecekleri yerleri HSYK belirleyecek ve seçilemeyen üyelerin
Anayasada “Yüksek Mahkeme” olarak tanımlanan Yargıtay ve Danıştay
üyeliklerine bağlı sıfatları da son
bulacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse
bu kanun değişikliği birçok hakimin
rütbesine son veriyor. Danıştay ve
Yargıtay’daki görev süresini kısaltıyor ve yerlerini değiştiriyorlar.
Kanundaki önemli değişiklikler
şöyle sıralayabiliriz:
-Danıştay daire sayısı en geç 3
yılda 17’den 10’a düşürülecek.
-Danıştay üyeleri 12 yıl için seçilecek, 1 kişi 2 kez Danıştay üyesi
olamayacak.
-Yargıtay daire sayısı 46’dan 24’e
düşecek.
-Yargıtay üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir üye, 2 kez Yargıtay
üyesi olamayacak.
-Terör! davaları, il merkezlerindeki ağır ceza mahkemelerinde görülecek.
-Kayyum atanan şirketlerin yönetim organı ile ortaklık paylarının
idare yetkileri de kayyuma devredilecek.
-Kayyumların görevleriyle ilgili
tazminat davaları devlet aleyhine
açılacak. Devlet, ödediği tazminatı
görevini kötüye kullanan kayyumlara
rücu edecek.
-Hakim ve savcı adayları, meslek
öncesi eğitim sonrasında, yazılı sınavın yanı sıra, sözlüye de girecek.
Bu düzenleme Anayasa’ya aykırı
bir düzenlemedir. AKP’nin böyle
bir yasa hazırlaması anayasal düzenin
ihlalidir aslında. Çünkü Yargıtay ve
Danıştay Anayasa’da “Yüksek Mahkemeler” başlığı altında düzenlenerek

Anayasal teminat altına alınmışlardır.
Anayasal teminatın bir nedeni iki
dereceli yargılanma hakkının tanınmış olmasıdır. Yani yerel mahkeme
hata yaparsa, ikinci kez inceleme
hakkının tanınması sağlanmış oluyor.
İkincisi Yargıtay üyelerine dönük
haklardır. Anayasaya göre Yargıtay
üyelerinin görevlerinin kanunla sona
erdirilmesi mümkün değildir. Yargıtay üyesinin görevine son vermek
için Anayasa’yı değiştirmeleri gerekiyordu. Ne 1982 Anayasası ve
daha önceki anayasal süreçlerde,
herhangi bir Yargıtay üyesinin işten
el çekilmesi yasa ile düzenlenmemişti. Fakat AKP Anayasa’yı umursamayarak yasa değişikliği ile istediğini yaptı. Bunu milletvekilleri
Anayasa Mahkemesi’ne götürdüler.
Anayasa Mahkemesi de başvuruyu
red etti. Anlıyoruz ki, Anayasa çiğnendiğinde sizi koruyacak hiçbir
mekanizma yoktur.
Yukarıdaki tablo şaşırtıcı geliyor
mu bize. Hayır, bunlara hiç şaşırmıyoruz. Çünkü yaşadığımız sistemin
işleyiş kurallarını ve niteliğini biliyoruz. Faşizmde yasal güvence ya
da koruma yoktur. Yasaların bağlayıcı
ve önleyici yanı yoktur. Faşizm
bütün yasal düzenlemeleri bir yana
bırakıp fiili olarak ne yapmak istiyorsa onu yapar. Sonra bu uygulamalarına, güvenlik, milletin huzuru
gibi gerekçelerle kılıf bulmaya çalışır.
Önce yapar sonra teori bulmaya çalışır bulamazsa yaptım oldu der.
Halka gelince yasalardan bahseder.
Halkın kanuna uymasını ister, uymayanları ağır cezalar ile cezalandırır.
Gerici yasalar, halka uygulanan baskının zincirlerinden bir tanesi olurken, kendileri için keyfi davranmanın
yolu oluyor. Son söz, cumhurbaşkanının, bakanların, başbakanın uymadığı yasaya, anayasaya halk neden
uysun?.. Önce bunu açıklayın...
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Üç Madencinin Direnişi Başka Başka İşsiz Madencileri de
Etkileyecek! Bundan Kaçamazsınız!
Kınık’ta 65 gündür “iş istiyoruz”
diye direnen 3 maden işçisinin çadır
açmasına “diğer işsizler de etkilenir”
diyerek Kınık Kaymakamlığı vermedi.
DİRENİŞ GERÇEĞİNDEN
KURTULAMAZSINIZ!
Üç madencinin iş hakkı için direnmesi en meşru haklarıdır. Bunun
için çadır kurması da en meşru haklarıdır... Bunu “başka işsizler de etkilenir diye kaymakam tarafından
için verilmemesi tamamen yasadışıdır.
Yasaları uygulayacak olanların key-

filiğidir.
Milyonlarca işsizin olduğu bir ülkede üç işçinin çoluğunun çocuğunun
nafakası için direnmesi en doğal hakkıdır...Bu direnişin başka işsizlere
de örnek olmaması eşyanın doğasına
aykırıdır.
Elbette bu direniş başka işsizleri
de etkilemeli ve başka işsizler de
çalışma hakları için direnmelidir...
Bu onların yaşamsal haklarıdır...
Devlet çadırlarımızdan korkuyor.
Çünkü çadırlarımız direnişlerimizin
sembolleridir. Çadırlarımız direniş

demektir. Hakkımız olanı savunmak
demektir. Kınık’daki kaymakam çadırı engellemeyi kendisine görev bilmiştir. Çünkü bu direnişten, işçilerin
haklarına sahip çıkmasından korkuyorlar. Tekelcilerin devleti olduklarını
bir kez daha ortaya koydular.
KAYMAKAM’IN İŞÇİLERİN
ÇADIR KURMASINI
ENGELLEMESİ SUÇTUR!
ÇADIR KURMAK VE
DİRENMEK HAKTIR!

2 Temmuz'da Diri Diri Yakanlar
Bugün Sokak Ortasında
Gençlerimizi Katlediyor!

Hesabını Sorduk Soracağız!
Sayı: 530

Yürüyüş
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2016

İstanbul İkitelli Halk Cephesi 2 Temmuz’da Sivas şehitlerini
anmak için mahallede yürüyüş ve anma düzenledi. Yürüyüş esnasında katil polisler halkı taciz ederek korkutmaya çalıştı, fakat
istediği olmadı, Halk Cepheliler teşhir ederek “zırhlı araçların
içinde dahi olsanız sizi tanıyoruz cezanızı biz keseceğiz” diyerek
ajite çekti. Anma için Kemal Delen Parkı’na geçildi. Ve anma
programında konuşan Halk Cephesi “bizler Halk Cephelileriz,
bundan yıllar öncede 2 Temmuz anma etkinliğinde bu yürüyüşü
gerçekleştiriyorduk. Ama ilk kez çok kitlesel olamadık bunun
farkındayız. İyi çalışmasını yapamayışımızdan bu yıl böyle geçti
ama bundan sonraki etkinliklerimizde eylemlerimizde bunun
özeleştirisi olarak daha da kitlesel olacağız… Halk Cepheliyiz
halkın içinden çıkıp gelmişiz halkımızla bir bütünüz ve saklımız
gizlimiz yoktur” denilerek özeleştiri verildi. Son olarak 55 kişinin
katıldığı anma şiirler okunarak sonlandırıldı.

Kemal Delen Parkı’nın Çalışmaları
Devam Ediyor
İkitelli Halk Cephesi 9 Temmuz’da, mahallede bulunan ve
yeni açılışı yapılan Kemal Delen Parkı için temizlik ve boyama
yaptı. İlk olarak parkta bulunan trafo boyanarak üzerine parkın
ismi ve yozlaşmaya karşı şehit düşen Kemal Delen’in resmi ve
“Haklıyız Kazanacağız” sloganı işlendi. Akşam saatlerinde ise
halk davet edildi. Çocuklara patlamış mısır ve halka çay ikram
edildi. Sohbet esnasında yapılan konuşmalarda; “Kemal Delen
Parkı’nda, bizim olduğumuz, halkımızın olduğu hiçbir parkta,
hiçbir sokakta yozlaşmaya izin vermeyeceğiz. Mahallelerimizi
yozlaştıran gençlerimizi zehirleyen ne varsa bir bir söküp atacağız
mahallelerimizden…” denildi.
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Oya Baydak, Patron
Sendikacılığına Karşı
Verdiği Mücadelede
Bir Yılı Geride Bıraktı...
DİSKGenel İş Avrupa bölgesinde çay ve temizlik işi yaparken işten atılan Oya Baydak direnişinin 1. yılında etkinlik yapıyor. Direnişini
8 Temmuz 2015 de DİSK genel merkezi önünde
başlatan Oya Baydak önce linç edildi. Karalandı.
Görmezden gelindi. Mahkemeyi kazanmasına
rağmen iş başı yaptırılmadı. Aylarca eşiyle
birlikte gece gündüz DİSK’te işgalde kaldı.
Patron sendikacıları Arzu Çerkezoğlu ve Kani
Beko OYA BAYDAK DİRENİŞİNDEN ve 1
MAYIS İŞÇİ BAYRAMINDAN İŞÇİLERİN
KANI ve CANIYLA var edilmiş DİSK’i Şişli’den
kaçırarak Beşiktaş’ın arka sokaklarına taşıdılar.
OYA BAYDAK yılmadı, direnişini Ankara GENEL-İŞ ÖNÜNE taşıdı. Orada direnişine devam
ediyor. ETKİNLİĞİNE işçileri. halkıımızı. aydınlarımızı, sanatçılarımızı bekliyor.

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR TEKELLERDİR!

Polyak Direnişi, Çalışma Hakkına Sahip Çıkmaktır...
Polyak Direnişi, İşsizliğe Karşı Bir Çığlıktır
Soma Kınık’ta Türkiye’nin
tekellerinden Özyeğin ailesine
ait POLYAK MADENCİLİK
önünde bir direniş sürüyor.
Bu direniş diğer başka direnişlerden farklı olarak gasp
edilen emeğin geri alınması,
işe iade talepli değil, İŞE
ALINMA TALEPLİDİR. Polyak Madencilik yönetimi, maden ocağını üretime hazırlarken, bölge halkına iş sözü vermiştir. Maden ocağında
üretime başlanacağı zaman Kınık ve Soma halkından madencilerin işe alınacağı sözleri verilmiştir. Ancak her zaman
olduğu gibi tekeller yine bölge halkına verdikleri sözleri
tutmamış ve Soma ve Kınık madencileri işsiz kalmıştır.
Şimdi işsiz madencilerden üçü kendilerine verilen sözün
tutulmasını istemektedir. Bunun için maden ocağı önünde
direnişe başlamışlardır.

Talepleri Açık ve Nettir; Hakları Olan
İşe Derhal Alınmalarıdır!
Direnen işçilerin talebi, çalışma hakkının kullanılmasından ibarettir. Çalışmak bir hak ve görevdir. Çalışmak
onurdur. Halklar emeklerinin karşılığında kendilerinin,
ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayarak kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürmek isterler. Oysa kapitalist
sistemde çalışma bir hak olarak kabul edilmez. Nitekim
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın çalışma
hakkını düzenleyen 48. ve devamı maddeleri şöyledir;
IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
MADDE 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak
serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine
ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.
V. Çalışma ile ilgili hükümler
A. Çalışma hakkı ve ödevi
MADDE 49- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
(Değişik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların
hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek
için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam

yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(Mülga: 3/10/20014709/19 md.)
B. Çalışma şartları ve
dinlenme hakkı
MADDE 50- Kimse,
yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği
olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin
hakları ve şartları kanunla düzenlenir.
48. Maddede çalışma hakkı sözleşme özgürlüğüyle
birlikte düzenlenmiştir. Devlet adeta halkımızla alay eder
gibi patron ve işçinin eşit koşullarda olduğunu varsaymakta
ve aralarında özgür iradeleriyle serbestçe sözleşme yapabileceklerini düzenlemektedir. Hayatın gerçeği böyle midir?
Milyonlarca işsizin arasında hangi işçi özgür iradesiyle
patronlara karşı taleplerini dile getirebilir. Açlıktan ölmek
üzere olan birisi nasıl özgür iradesiyle sözleşme yapabilir.
Ayrıca yine 48. Maddede açıkça devlet özel teşebbüslerin… güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak
tedbirleri alır… düzenlemesini yapmıştır. Yani kapitalist
devlet için işçinin hak ve özgürlükleri, güvenliği değil;
patronların-tekellerin hak ve özgürlükleri ve güvenlikleri
önemlidir.
Devlet patronların-tekellerin güvenlik ve kararlılık
içinde çalışmaları için gerekli tedbirleri alır. Toplumun uzlaşmaz sınıflara bölündüğü günümüz dünyasında; patronla
işçilerin çıkarlarının uyuşacağı tek bir nokta var mıdır?
Patron karını yükseltmek ister. Karını yükseltmek için, işçi
ücretlerini düşürmek zorundadır. Patron karını yükseltmek
için işçilerini daha az ücretle, daha fazla çalıştırmak zorundadır. İşçi emeğinin karşılığında hayatını sürdürebileceği,
ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği, kültürel ve sosyal
ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabileceği bir ücret ister. Yani
eğitim, sağlık, konut, ulaşım, kültürel ve sosyal ihtiyaçlar,
tatil gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ücret isteyecektir. Açık ki bu iki talep uzlaşmaz iki taleptir.

EMPERYALİZM ASALAK VE ÇÜRÜMÜŞ KAPİTALİZMDİR!
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Dünyada bu iki talebi aynı anda karşılayabilecek bir
sistem yoktur ve olmayacaktır. Bugünün kapitalist devleti;
emperyalistlerin, tekellerin devleti olduğuna göre elbette
tekellerin isteklerini karşılamak için çalışacaktır.
Bunun için Anayasa ve yasalar yapılacaktır. Ancak
halkların binlerce yıldan beri verdikleri mücadelelerin kazanımı olarak, bazı hakları da Anayasa ve yasalara yazmak
zorundadırlar. Nitekim TC Anayasasına da bu nedenle
çalışma hakkı girmiştir. Ancak yine de egemen sınıflar
gösterişli tanımların ardında gerçek niyetlerini gizleyememektedirler. Örneğin çalışma hakkını düzenleyen maddeler
içinde, ÇALIŞMA BARIŞININ SAĞLANMASINDAN
söz edilmektedir. Çalışma barışının sağlanması devlete bir
görev olarak yüklenmiştir. Yukarıdaki açık ve uzlaşmaz
çelişki ortada iken, çalışma barışı nasıl sağlanacaktır? Hiç
aç kurt ile kuzu bir arada olur mu? Hayır olmayacaktır.
Egemenler bunu bildikleri için Anayasa ve yasaları böyle
düzenlemişlerdir. Onlar için çalışma barışı; patronların
işçileri kölece çalıştırıp, köle kadar ücret vermeleri, bunun
karşılığında işçilerin sessiz kalıp haklarını aramamalarıdır.
Patronlar buna çalışma barışı demektedir. Böyle bir çalışma
barışını sağlamak için de kıdem tazminatı kaldırılmaya çalışılmakta, kiralık işçi büroları kurulmaktadır. İşten atıldığı
için direnen işçilere de var gücüyle saldırmaktadır. İşçiler
polis tarafından coplanmakta, gaza boğulmakta, faşist mafyanın saldırısına uğramakta ve düzenin mahkemelerinde
suçlu olarak görülüp yargılanmakta ve cezalandırılmaktadır.

Polyak İşçileri Yalnız Değildir! Direnişleri Direnişimizdir
Kamu Emekçileri Cephesi:
Kamu Emekçileri Cephesi, direnen Polyak işçilerine
10 Temmuz'da destek açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada: "Nam-ı diğer hayırsever! Eğitim gönüllüsü Hüsnü
Özyeğin’e ait Polyak Maden İşletmeleri’nde çalışırken
işten atılan maden işçilerinin, 11 Mayıs'ta tek kişiyle
başlattıkları, daha sonra iki maden emekçisinin daha
katılımıyla sürdürülen direniş, İzmir Kınık’ta devam
ediyor.
Dünyadaki sayılı zenginler içerisinde adı geçen
Hüsnü Özyeğin’i, Türkiye’deki birçok kesim, yaptığı
‘hayır işleriyle’, okullarla, kültürel-sanatsal faaliyetlere
katkısıyla tanımaktadır.
Oysa ki sermayesinden ve emekçilerin kanını emmekten başka hiçbir ahlaki değeri olmayan bu para babaları, tek derdi insanca yaşamak, onuruyla çalışarak
çocuklarının yaşamını idame etmek olan emekçileri,
çıkarları uğruna işsiz-aşsız bırakmakta bir an bile
tereddüt etmemektedirler... ‘Bu topraklar bizim, işimizi,
ekmeğimizi istiyoruz, işe geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz’ diyerek, direnişlerini sürdüren
madencilere destek olmak, emekçi halkımızın temel
görevidir. Bizler biliyoruz ki birlikte daha güçlüyüz.
Egemenlerin kendi çıkarları söz konusu olduğunda,
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Bu patronların çalışma barışıdır.
Egemenler - tekeller; işi, çalışmayı lütuf gibi sunuyorlar.
Kendilerinin yarattığı milyonlarca işsiz arasında iş bulabilmeyi bir lütuf olarak kabul etmemizi istiyorlar. Bugün
Türkiye’de gerçek işsiz rakamı 20 milyonu geçmiş durumdadır. Nerede ise halkın dörtte biri işsizdir. İşsizliği
yaratanlar patronlardır. Fabrikalar, çiftlikler hep kar için
çalışmaktadır. Kar getirmeyen işletmeler kapatılmaktadır.
Bugün işsizlik yozlaşmadır. İşsiz kalan her şeyi yapar.
Çünkü aç kalmıştır. Yani işsizlik sadece ekonomik değil,
sosyal bir sorundur da.
POLYAK İŞÇİLERİNİN direnişi bu nedenle haklıdır,
meşrudur. Önemlidir. Onların kazanımı tüm işçi sınıfının,
halkların kazanımı olacaktır. Çünkü onlar sosyalizmin
evrensel değeri ve kuralı olan çalışma hak ve görevi için
direniyorlar. Onlar kazandığında tüm Türkiye halkları
kazanacaktır. Onlar kazandığında aç kalmamak için
çöpten ekmek ve yemek kırıntıları toplayanlar kazanacaktır.
Onlar kazandığında açlıktan ölmemek için bedenlerini
satanlar kazanacaktır. Onlar kazandığında açlıktan ölmemek için organlarını satmak zorunda kalanlar kazanacaktır. Bu nedenle POLYAK İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ,
İŞSİZLİĞE KARŞI BİR ÇIĞLIKTIR.
İŞSİZLER, POLYAK İŞÇİLERİ GİBİ ÇALIŞMA
HAKLARINA SAHİP ÇIKMALI VE DİRENMELİDİR.
POLYAK İŞÇİLERİNİN DİRENİŞLERİNİ BÜYÜTELİM. ÇALIŞMA HAKKIMIZI SAVUNALIM.

kendi iç hukukundaki yasaları bile tanımadıkları ortadadır.
Bizler de emekçiler olarak, bu bir avuç zorbaya karşı
fiili-meşru mücadelemizi yükselterek, üretimden gelen
gücümüzü ve birliğimizi büyüterek mücadelemizi sürdürmeliyiz. Emek ve demokrasi mücadelesinde, Devrimci
İşçi Hareketi öncülüğünde kazanılmış birçok zafer bize
yol gösteriyor. Zaferin, direnen emekçilerin olacağını
biliyoruz." denildi.

TAYAD'lı Aileler:
"...Kınık’ta maden işleten patronlar, madende Kınıklılar’ı çalıştırmamak için özel bir politika uygulamaktadır. Bunun sebebi Kınık’taki maden işçilerinin
birbirine sahip çıkması, örgütlü olmasıdır. Maden şirketlerinde sürekli işe alımlar olmaktayken, yıllardır
maden sektöründe çalışan maden işçileri iş bulamamaktadır.
Patronların bu politikası karşısında Polyak Madencilik
önünde iş istemek için çadır kurup direnişe başladı
işçiler. Bizler TAYAD’lı Aileler olarak Kınık’taki tüm
madenci evlatlarımızın yanındayız. Ekmeği için direnen
bu onurlu insanların yanında olmaktan gurur duyuyoruz.
Direnen işçiler derhal işe alınmalı, işçilerin çalışma
hakları kendilerine eksiksiz verilmelidir."

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR TEKELLERDİR!

DİRENEN POLYAK İŞÇİLERİYLE RÖPORTAJ

“Çünkü Biz Birlik Olup, Güç Olursak
Yıkamayacağımız Bir Engel Olmaz”
Yürüyüş: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Ali Abaydın: Adım
Ali Abaydın.

Yürüyüş: Ne zaman
ve neden işten çıkarılALİ ABAYDIN dınız?
Ali Abaydın: Soma
Katliamı’ndan sonra 12 Mayıs
2014’ten sonra, 30 Kasım 2014’te
bir iletiyle işten çıkarıldım.

Yürüyüş: Başka bir şirket tarafından
işten atılmanıza rağmen neden POLYAK şirketinden iş istiyorsunuz?
Ali Abaydın: Neden Polyak’tan
iş istiyoruz? Polyak’ta 3 tane maden
var. Bunlar bir karar almışlar. Yani
Kınık’lıyı işe almıcaz diye. Biz de
onun için Polyak önüne çadır kurduk.
Direniş çadırı. 47 gün sonra Kaymakamlık önüne geldik. Direnişimiz
devam ediyor yani.
Yürüyüş: Ülkemizdeki işsizlere,
işsiz madencilere ve Kınık halkına
mesajınız var mı?
Ali Abaydın: Kınık halkının bizlerle bir olması lazım yani. Bu işsizliğe dur demesi, bizlerin birlik
olması lazım. Dışarıdan bakmayla
değil yani. Sahip çıksınlar bizlere.
Ne oluyor, ne bitiyor gelip bir baksın bunu istiyoruz.
Yürüyüş: Özyeğinler dünya çapında zenginler. Onlara mesajınız
nedir?
Ali Abaydın: Özyeğinler zengin
ama bu Kınık’a maden kurulurken
dedi ki: “Burada işsiz madenci olmucak. Buranın işçisi artacak.” Şu
anda Çin’den bile işçi çalışıyor. Bartın’dan, şurdan burdan insan getiriyor.
Buranın insanlarını, fazla insan çalıştırmıyorlar yani. Şirketi kurarken
dedi: “Buranın insanı çalışacak.”
Onun için biz çalışıcaz yani. Bizim
yollarımızı, toprağımızı mahvetti.
Onun için buranın, Kınık’ın halkının
çalışması lazım.

Yürüyüş: Bu topraklar bizim. Bu
topraklarda çalışma hakkı da öncelikle bizim derken ne kastediyorsunuz?
Ali Abaydın: Buranın çocuklarıyız biz. Tarım bitti burda, çiftçilik
bitti. Benim hiçbir şeyim yok yani.
Maden işçisiyim ben. 13 yıllık maden
işçisiyim. 3 tane çocuğum var. Ne
yapacam yani ben. O kadar çalışamam. 13 yıl çalışmışım zaten, benim
emekliliğime 9 ay var.
Yürüyüş: Direniş nasıl geçiyor?
Beklentiniz nedir?
Ali Abaydın: Direniş iyi. Tek isteğimiz yani işçilerin birlik olması
lazım. Birlik olduğunda hiçbir şey
olmaz. Korkmasınlar. Kazanıcaz.
İnanıyoruz.

Yürüyüş: Son olarak ne söylemek
istersiniz?
Ali Abaydın: Son olarak Kınık’tan
işçilerden ve esnaflardan böyle bakmaları değil yani. Bizlere destek olmaları lazım.
Yürüyüş: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Sefa Köken: Adım
Sefa Köken. 10 yıllık maden işçisiyim.
Evliyim ve 1 tane
çocuğum var.

Yürüyüş: Ne zaman
ve neden işSEFA KÖKEN
ten çıkarıldınız?
Sefa Köken: 13
Mayıs’taki Soma Katliamı’nda kurtulanlarız. Kısa mesaj yoluyla bizler
işten atıldık 2800 kişi. Ve işten çıkış
sebebimizde hiçbir gerekçe gösterilmedi. Sadece telefonumuza gelen kısa
mesaj yoluyla işten atıldığımız söylendi.
Yürüyüş: Başka bir şirket tarafından işten atılmanıza rağmen neden
POLYAK şirketinden iş istiyorsunuz?
Sefa Köken: Şimdi Soma’daki şirketler İmbat’ta da daha önce çalışmıştık.
Bir tane ölümlü bir kaza oldu yeraltında.

Yalancı şahitlik yapmadığım için orada
işten atıldım. Ondan sonra Soma kömürlerinde çalıştım, çalışmaya başladım. Orada da bu katliamı Türk halkına
her şeyi gerçek çıplaklığıyla anlattığım
için, gerçekleri söylediğim için beni
işten attı. Dolayısıyla Soma’da çalışma
şansımız yok. Kınıklı’lar konuştuğu
için, gerçekleri söylediği için Soma’daki
bütün şirketler karar alıp “Kınık’lı almıcaz.” dediler. “Kendi köyünüzdeki
Kınık’taki madenlere başvurun.” dediler.
Bu sebeple Kınık’taki madene başvurduk.

Yürüyüş: Ülkemizdeki işsizlere,
işsiz madencilere ve Kınık halkına
mesajınız var mı?
Sefa Köken: Ülkemizdeki madencilere, işsizlere birlik olma çağrısında
bulunuyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke. Kendine yetebilecek, dört mevsimi yaşayabilen,
üretime açık bir yer. Yani işsizliği kapatabilecek bir şey fakat arkadaşlar
yanlış yönetildiği için bizler işsiz kalıyoruz. Onlara birlik çağrısında bulunuyorum. Kınık’taki madencilere de
birlik çağrısında bulunuyorum. Çünkü
kendi köyümüzde bir maden şirketi
var. Bu şirket burada kurulurken bizlere
sözler verildi. “Bu şirketi kuruyorum
ama burada madeni açıcam.” dendi.
“Açıcam.” dedi ve “Buradaki, çevredeki
bütün köylüleri işe alıcam.” dedi. Ve
fakat yalan söylendi. Alınmadık. Biz
de bu yalanın takipçisi olmak zorundayız. Bunun için birlik olmak zorundayız. Hesap sormak zorundayız ve
kendi köyümüzdeki madenlere girip
çalışmak zorundayız.
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Yürüyüş: Özyeğinler dünya çapında zenginler. Onlara mesajınız
nedir?
Sefa Köken: Onlara mesajım Özyeğinler’in verdiği sözün arkasında
durmasını istiyoruz. Çünkü burada biz
maden kurdurmucaktık. Bu geldi burada
doğayı katletti. Her tarafı yok etti.
Ağaçları kesti. Yolları, dereyi bulandırdı.
Arazilerimizi, tarım arazilerimizi yok

EMPERYALİZM ASALAK VE ÇÜRÜMÜŞ KAPİTALİZMDİR!
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Tarihi Direnenler Yazar
etti. Fakat verdiği sözü tutmadı.
Ondan verdiği sözü tutmasını
istiyorum. Kınık ve Kınık’taki
civar köylerdeki işsiz madencileri
işe almasını istiyorum. Sözünün
arkasında dursun ve sözünü tutsun.

Biz de Oya Baydak’ın Zaferiyle
Zaferlerimize Yenisini Ekleyeceğiz!

Yürüyüş: Bu topraklar bizim.
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Bu topraklarda çalışma hakkı
da öncelikle bizim derken ne
kastediyorsunuz?
Sefa Köken: Evet bu topraklar bizim. Çünkü biz Kınık
yöresinin insanlarıyız. Kınık yöresinin madencileriyiz. Özyeğinler bizim kendi arazilerimizi
yok etti. Hayvan otlatacağımız
yerleri yok etti. Doğayı katletti.
Deremizi bulandırdı. Ve kendi
köyümüzde hiçbir iş yapamıyoruz. Sadece madencilik yapmak zorunda bıraktı ve madene
girmek zorundayız. Yani sen
katlettiysen sen bize iş vermek
zorundasın. O yüzden de Polyak
Madencilik’ten iş istiyoruz.

Yürüyüş: Direniş nasıl geçiyor? Beklentiniz nedir?
Sefa Köken: Direniş zor
geçiyor. Ama zor geçeceğini
biliyoruz çünkü karşımızda bizim işe girmememizi isteyen,
güç olmamamızı isteyen ve
diğer direnişlerin önünü açacağını düşündüğü için bütün
herkes bize karşı. Daha doğrusu
bütün devlet bize karşı. Bütün
sermaye bize karşı. Ki bunun
için çetin bir direniş geçiyor.
Güçlü olmalıyız. Dirençli olmalıyız. İstikrarlı olmalıyız.
Ama kazanacağız yani. Direne
direne kazanacağız.

Yürüyüş: Son olarak ne söylemek istersiniz?
Sefa Köken: Son olarak söylemek istediğim bütün işçilere,
işsiz işçilere burda birlik çağrısında bulunuyorum. Çünkü biz
birlik olup, güç olursak yıkamayacağımız bir engel olmaz.
Yani aşamayacağımız bir engel
yoktur. Onun için birlik olma
çağrısında bulunuyorum.
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Devrimci İşçi Hareketi Oya Baydak
direnişini görmezden gelen bazı sol çevreler ve sendikalarla ilgili 10 Temmuz’da
bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlara
değindi: “DİSK Genel-İş Sendikası önünde
devam eden ‘Oya Baydak İşe Geri Alınsın
Mahkeme Kararı Uygulansın” konulu
eylem 48. günü geride bıraktı. Oya Baydak
‘işimi onurumu istiyorum’ diye direnişe
başlayalı 1 yıl geçti. Bu direniş bugün
tüm solun ve emekten yanayım, ben sınıf
mücadelesi yürütüyorum diyen herkesin
yüzüne çarpan durumundadır. Kimse
ben işçi hakkı savunuyorum demesin
bundan böyle. Çünkü Oya Baydak onlara
bakıyor olacak ve soracak. Hangi işçinin
hakkını savunuyorsunuz? Ben de bir işçiydim. Ve patronum sendikacılardı ve
siz hepiniz sustunuz. Solculuk haksızın
yanında olmaktı hani diyecek. Siz o gün
biz bu konuda tarafsız kalmak istedik.
Çünkü sizin eyleminizi Devrimci İşçi
Hareketi destekliyordu. Devrimci İşçi
Hareketi belli bir anlayışın temsilcisiydi,
biz onların yanında olmak istemedik mi
diyeceksiniz? Ben bir işçiydim, benim
haklı olmam sizleri hiç ama hiç ilgilendirmedi diyecek Oya Baydak. Ve siz bir
siyasi hareketi yalnız bırakmak adına benim haklılığımı da görmezden gelerek
patron sendikacılığının yanında oldunuz
diyecek. Ve siz nasıl bir solcusunuz? diyecek. Ben de bir kadınım, sizler de her
yerde kadın hakları savunuculuğu yapıyordunuz? Ama benim hakkımı hiç savunmadınız, neden? Diyecek hepinize...
Bugün bu işçi Oya Baydak’tır yarın bir
başkası, bir gün mutlaka bunlar çıkacak

karşınıza. O zaman ne
diyeceksiniz o işçilere?
Biz bir siyasi hareketi
yalnızlaştırıyorduk mu?
Dünyada yapayalnız da
kalsak doğruları söylemekten ve sahiplenmekten, doğru bulduğumuz
yolda yürümekten bizi
hiç kimse alı koyamayacak. Tarihi direnenler
yazar. Ve zafer her zaman direnenlerin olacak...”

Direniş Bir Yılını Doldurdu
Ankara’da DİSK Genel-İş Sendikası
önünde devam eden “Oya Baydak İşe
Geri Alınsın Mahkeme Kararı Uygulansın”
konulu eylemin 47. günü 9 Temmuz’da,
direnişin yıl dönümü yapıldı. Patron sendikacılığının anlatıldığı söyleşi saat 15.30
da bitti. Eylemin tarihçesi ve linçlerin
anlatıldığı eylemde “Adalet İçin Açlık
Grevindeyiz” diyen Halk Cephesi de
vardı. Sınıf sendikacılığının yapılmadığı
yerde, patron sendikacılığının kaçınılmaz
olduğuna değinilen sohbette, DİSK’in
12 Eylül’den sonra tekrar açıldığında,
tüzüğünde yaptığı değişiklik ile çağdaş
sendikacılık anlayışını benimsediği belirtildi. Çağdaş sendikacılık anlayışı aslında
sınıf sendikacılık anlayışının da terk edilmesi demek olduğu ve patron sendikacılığına açık bir kapı olduğuna değinildi.
Patron sendikacılığının işçilerden çok
patronların çıkarının ön planda tutulduğu
bir anlayış olduğu, DİSK in “patronumu
seviyorum, işimi seviyorum” sloganında
hayat bulduğuna değinildi. İşçileri sahiplenmemesi günü kurtaran dostlar alışverişte görsün tarzı eylemlerinin anlatıldığı
sohbet “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Direne Direne Kazanacağız”, “Oya
Baydak Yalnız Değildir” sloganından
sonra eylem bitirildi. Eyleme 25 kişi
katıldı. Genel-İş önündeki eylemden sonra
Ankara Kızılay çevresinde Mithatpaşa
Cad. ve Yüksel Cad. etrafında stikır çalışması yapıldı. Kuşlamaların da yapıldığı
çalışmada 30 adet stikır ile patron sendikacılığı halka teşhir edildi.

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR TEKELLERDİR!

Devrimcilerin Kendilerini Yargılamak Için Kurulan Mahkemelerde
Düzeni Yargılamaları Artık Bir Gelenektir...

“SİLAHLARIMIZI GERİ VERİN!”
‘Esir düşmek değil mesele
Mesele teslim olmamakta’
Nazım Hikmet
19 Ağustos 2015’te ‘Saraylarınızı
başınıza yıkacağız’ şiarıyla Dolmabahçe Sarayı’nı vuran iki DevGenç’li, Ayberk Demirdöğen ve Güven Usta oligarşinin mahkemelerinde
haykırıyorlar, mesele teslim olmamakta.
Çağlayan’da Mart ayında yapılan
ilk duruşmaları, tam da yoldaşları Şafak
Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’ un uğruna şehit düştüğü, Berkin’in katledilmesinin yıl dönümüne denk geldiği
ve avukatları açlık grevinde olduğu
için, hazırladıkları ortak dilekçeyi
okuyup savunma yapmadıkları için
ertelenmişti. 14 Mart’ ta Edirne F
Tipi Hapishanesi’nde onlarca gardiyanla, eş zamanlı baskın yapılarak
20 kişi işkenceyle sürgün sevk edildi.
Bunlardan biri de Güven’di. Dava
arkadaşı Ayberk’le birlikte savunma
hazırlamaları gerekirken faşist hapishane müdürü Haydar Ali Ak’ın
uygulamaları ile farklı bir hapishaneye
sürüldü. Faşizmin hukuku, kendi yasalarını tanımamaya her fırsatta devam ediyor. Sözde yasalarına göre
tutukluya iddianame gönderilir ve
savunmasını hazırlamak için zaman
ve fırsat tanınır. Ancak iki tutsağımıza
iddianame CD içerisinde gönderildi.
Kağıt kalemin bile keyfi şekilde toplatıldığı F tiplerinde, bilgisayara
ulaşıp iddianameleri okumaları ve
savunmalarını hazırlamaları bekleniyor! Farklı hapishanelerde, 3 kişilik
hücrelerde tek başlarına tutuluyor,
ziyaretçi ve arkadaşlarının gönderdiği
yayınlar engelleniyor ve işkence ile
tecrite karşı TBMM’ye, demokratik
kitle örgütlerine yazdıkları postalara
el konuluyorken, savunma hazırlamaları bekleniyor!
Edirne F Tipi Hapishanesi’nde
sürgün sevklerden sonra Nisan ayı
içerisinde faşist müdür Haydar Ali
Ak’ın talimatı ile hücreler basılmış,
şahsi eşyaları, Ayberk’in savunması

için hazırladığı arşivi ve aylardır hazırladığı savunmasına dahi el konulmuştu. Üstelik idare bu el koymaları
bile inkar etmiş, yani açıkça hırsızlık
yapmıştır. Faşist AKP iktidarı, özgür
tutsakları tecrit ederek düşüncelerinden
vazgeçirmek istiyor. Hapishanelerde
her gün artan, sistematik baskı ve ağırlaştırılmış tecrit uygulamalarıyla karşı
karşıya tutsaklar. Sürekli artan şekilde
uygulanan hücre cezaları, merkezden
taşralara, yargılandıkları illerden uzak
Cepheliler, her yerde olduğu
gibi mahkeme kürsülerinde de
teslimiyeti değil, savaşı
örgütlediler; yargılanan değil,
yargılayan oldular.
Çünkü düzen devrimcileri
yargılamaz.
Çünkü tarih yargılanamaz
ancak yazılır.
Çünkü tarihsel ve siyasal
haklılığı olan “suç”lanamaz.
Ülkemizde bu bir
CEPHE geleneğidir.
Bu gelenek Mahirlerle başladı.
Mahir ve Ulaş’ın el sıkıştıkları
mahkeme salonlarından,
Devrimci Sol Ana Davası’nda
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ’a
ulaştı. Düzeni yargılama
geleneği, Dursun Karataş’ın
dava kürsüsündeki
görüntüsüyle sembolleşti.
İlk kez orada “Herkes
Konuştu Şimdi Sıra Bizde”
denildi. İlk kez 12 Eylül
savcılarına “terörist mi
arıyorsunuz o halde aynaya
bakın” diye seslenildi.
Şimdi bu gelenek Cepheli
savaşçılarla devam ediyor.

şehirlere sürgün edilen tutsaklar ve bu
tutsakların sürgünleriyle beraber cezalandırılan aileler ve tutsak yakınları,
tedavileri türlü bahanelerle engellenen,
183’ü ölüm sınırında yüzlerce hasta
tutsak, iletişim yasakları, yayınlara konulan engeller, bu sistematik saldırının
parçasıdır.
Faşist AKP iktidarının, halka daha
fazla terörden başka verebileceği bir
şey yoktur. Hiç kimse boşuna demokrasi, özgürlük hayalleri kurmasın. Yeni
sömürge ülkemizde faşizm “demokrasicilik oyununa” dahi ihtiyaç duymuyor. Katliamlarını canlı yayında
izletiyorlar. Direnenleri gözaltına alıp
tutuklayarak halka gözdağı veriyorlar.
Bu koşullarda halkın kurtuluşu için
meşru hak arama yollarını kullanan
Ayberk ve Güven, yargılanmaya çalışıldıkları duruşma salonunda da
halkın direnme hakkının savunucusu
oldular. Yaşanan adaletsizlikler her
geçen gün artarken sessiz kalmayacaklarını, halkının, yoldaşlarının katledilmesine müsaade etmeyeceklerini
söyleyen Özgür Tutsaklarımız “Silahlarımızı geri verin” diyerek bitirdiler dilekçelerini. “Silahlarımızı
geri verin” demek; bütün ömrümüze
göz dikmiş yargınıza teslim olmayacağız demektir. “Silahlarımızı geri
verin” demek; sizin çizdiğiniz sınırlarda hareket etmeyeceğiz, bizim
kendi yasalarımız var demektir ve
geriye söylenecek söz bırakmamaktır.
Avukatlar da yaşanan tecriti ve
savunma hakkının kısıtlanmasının
kabul edilemez olduğunu belirterek,
mahkemeden iddianamelerin müvekkillerine tekrar yollanmasını, eğer
yine CD olarak yollanacaksa, hapishane idaresine, tutsaklarımızın
bilgisayar kullandırılması hususunda
yazı yazılmasını, aksi takdirde gelecek
celse de savunma yapılamayacağını,
bu hukuksuzluğa son verilmesi konusunda mahkemenin sorumlulukları
bulunduğunu belirterek taleplerini
kabul ettirdi.

EMPERYALİZM ASALAK VE ÇÜRÜMÜŞ KAPİTALİZMDİR!
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Ülkemizde Gençlik

G ençlik Federasyonu’ndan AKP Faşizmi Öğrenci Gençliği
Teslim Alamaz
Eğitim sistemi, hem emperyalizme ve

Sayı: 530

Yürüyüş

oligarşiye kadro yetiştirir hem de sistemin
istediği insan tipini yaratır.
Ülkemizdeki eğitim sistemi, çürümüş
burjuva eğitim sistemidir
Bürokrasi ve burjuva siyaseti için eleman yetiştirir.
Sömürü düzeninin devamı için gerekli
olan, kalifiye eleman ihtiyacını karşılar.
Kapitalist eğitim sisteminin, ilköğretimden üniversiteye kadar her aşaması; düşünmeyen, sorgulamayan, siyasetle ilgilenmeyen,
haksızlıklara-adaletsizliklere karşı gözlerini
kapatan, duyarsız; sınavdan sınava koşan,
okullardaki kışla düzenine itaat eden, ezberci; emperyalizmin ve oligarşinin sömürü
düzenlerinin devamına hizmet eden, yükselmek için her yolu mübah sayan, ucuz işgücü
sağlayan; emperyalizmin yoz kültürünü taşıyan ve yayan, tarihine, halk kültürüne, geleneklerine, tamamen yabancılaşmış, sırt çevirmiş, Amerikalı gibi düşünen, bunalımlı,
“bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen”
bencil bir nesil – gençlik yetiştirmek; üretmeyen, konuşmayan, tartışmayan, yukarıda
buyurulan her şeyi kabul eden robotlar sürüsü yaratmak üzerine kurulmuştur.

17 Temmuz
2016

Merhaba Dev-Genç’liler...
Şu anda yaz kampındayız. Yeni
bir döneme daha da güçlü
girebilmek için güç topluyor, var
olan gücümüzü de daha da
sağlamlaştırıyoruz.
Geçtiğimiz bir yılın
değerlendirmesini yapıp,
önümüzdeki dönem neyi ne
şekilde yapacağımızı tartışıyor,
programlıyoruz.
YAZIN DURMADIK, KAVGAMIZI
MAHALLELERDEKİ GENÇLİĞE
ULAŞARAK SÜRDÜRDÜK,
SÜRDÜRÜYORUZ.
ÜNİVERSİTELER DE BİZİ
BEKLİYOR! FAŞİZMİN KORKULU
RÜYASI OLMAYI
SÜRDÜRECEĞİZ!

AKP, yönetememe krizi derinleştikçe, karşısında olan hak ve özgürlüklerini isteyen öğrencilere azgınca saldırıp okulları dar ediyor.
Kürdistan’ın bir çok yerinde; çıkan her sesin boğulacağı, kalkan her
kolun kırılacağı mesajı katliamlarla verildi.
Bu katliamlardan en büyük pay ise gençliğe düştü. Yüzlerce genç
AKP'nin katil polislerince sokaklarda infaz edildi. Bu saldırının
Anadolu’nun diğer bölgelerindeki yansıması; soruşturma, uzaklaştırma,
gözaltı ve tutuklama terörü oldu.
Sadece Ege Bölgesi’nde bulunan üniversitelerde, son 9 ayda 183
öğrenci gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. 138 öğrenci hakkında
soruşturma açıldı. 60 öğrenci okuldan uzaklaştırılırken, 2 öğrenci yurtlarından atıldı.
En yakın tarihte AKP üniversite öğrencilerine saldırılarını; yaptıkları
baskılarla, okuldan uzaklaştırarak, tutuklayarak somutluyor. 12 Nisan’dan
bugüne AKP'nin bazı üniversitelere saldırıları şöyle;
12 Nisan: Balıkesir Merkez ile Bandırma ve Edremit ilçelerinde
evlere ve yurtlara yapılan baskınlarda Balıkesir Üniversitesi'nde okuyan
13 öğrenci gözaltına alındı.
12 Mayıs: İstanbul'da polisler tarafından katledilen Dilan Kortak'ın
cenazesine katıldığı için DEÜ öğrencisi Güldem Hantaş, kaldığı EÜ
Kız Öğrenci Yurdu'ndan atıldı.
13 Mayıs: Aydın'ın Nazilli ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Yaşlı Bakım Programı birinci sınıf öğrencisi Pınar Çetinkaya,
ailesi ile Kürtçe konuştuğu için yurttan atıldı.
25 Mayıs: Ege Üniversitesi girişine konulan turnikeleri protesto
etmek için, kampus içerisinde basın açıklaması yapmak isteyen 17
öğrenciyi polis darp ederek gözaltına aldı.
26 Mayıs: Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Harun Maktay, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu protestosuna katıldığı için rektörlük tarafından hakkında
disiplin soruşturulması açıldı.
27 Mayıs: Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Özgür Şimşek,
Denizli'den İzmir'e gittiği sırada aracı durduran polislerce gözaltına
alındı. Isparta'da açılan bir dava kapsamında ifadesi alınması için
gözaltına alınan ve Isparta'ya götürülen Şimşek, burada mahkemece
“x örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.
AKP faşizmi sadece öğrencilere de saldırarak yetinmiyor. Akademisyenlerde AKP faşizminin hedefinde, 59 akademisyene de "Bu
suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları için soruşturma
açılırken, 3 akademisyen görevden uzaklaştırıldı. 9 akademisyen'e de
2 ay görevden uzaklaştırma cezası verildi. Bilindiği üzere barış akademisyenleri geçtiğimiz günlerde ESRA MUNGAN, KIVANÇ ERSOY,
MUZAFFER KAYA tutuklanmıştı. AKP baskılarla tutuklamalarla, öğrencileri, devrimci-demokrat akademisyenleri sindirmeye çalışıyor.
Egemenler her dönem gençlikten korkmuştur. Çünkü gençlik
yapısı itibariyle atılgandır, cesurdur, sorgular, düzen onu tam manasıyla
tesiri altına alıp kirletememiştir. İşte tam da bu yüzden gençlik, devrimin
dinamit fitilidir. AKP Kürt halkına ve gençliğe ne kadar saldırırsa
saldırsın, alacağı tek cevap daha fazla direniş olacaktır. Tüm baskılara,
tutuklamalara rağmen gençlik kavganın en ön saflarında olmaya
devam edecektir.

Devrimcilik Neden Zorunluluktur?
Kapitalizmin kar felsefesinde,
kapitalist için;
% 10 garantili kar- her yerde kullanılabilir.
% 20’de kızışır.
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% 50’de delice bir cesaret gelir.
%100’de tüm insani yanları ayakları altına
alır.
%300’de işlemeyeceği cinayet yoktur
darağacı pahasına da olsa.

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR TEKELLERDİR!

Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!
3-Liseliler Neden Hoşlanırlar?
Liseliler zevk almadığı, keyif almadığı hiçbir şey yapmaz. Bir eğlenceye, tartışmaya, toplantıya katılsa,
ya da bir pikniğe de gitse, kursa katılsa
burada öğrenecekleri, merakını giderecek şeyler
eğer aynı zamanda onun hoşuna gitmiyorsa yapmaz, gitmez. Bu yanıyla liselilerin davranış ve hareketlerini belirleyen merak ve zevk almasıdır. Birini diğerine tercih etmez, her ikisinin varlığını
aynı anda ister liseli. O halde yapacağımız her
şeyde bu ikisini sağlamalıyız.
Bu yüzden hazır bir faaliyetin içine katmak değil;
onunla örgütlemek, onun düşüncelerini belirteceği, onun yetenek ve becerilerini sorgulayacağı bir
zemin yaratılması hoşuna gider liselinin ve bu sahiplenme de daha hızlı gelişmesini sağlar.

YAPAMADIĞIMIZ BİR İŞLE EĞİTİMİN BAĞI NEDİR?
BİR İŞİ YAPAMADIĞIMIZDA
SAKİN SAKİN DÜŞÜNMELİYİZ SORUN NEDİR?
1 Yöntem
2 Bilgi eksikliği
Eğer subjektif başka bir niyet yoksa
sorun bunlardır.
O zaman ne yapacağız? Yöntemimizi
değiştireceğiz. Bilgi eksikliğimizi gidereceğiz.
Bu kadar basit ve sadedir.
Bu 5 kartı okuyan tüm arkadaşlarımızın
her madde üzerinde düşünmesini ve haftaya
kadar her maddenin altına
düşüncelerini belirtmesini öneriyoruz.
1Eğitim bir insanı yeniden yaratmaktır.
2Bizim eğitemediğimiz kitleleri burjuvazi eğitir.
3Burjuvazi kendi ideolojisi çerçevesinde
kavramları çarpıtarak içini boşaltır devrimcileri
ve devrimci değerleri yok sayar.
4Eğitim burjuva ideolojisi ile kıyasıya verilen
mücadelenin en önemli ayağıdır.
5 Eğitimi ertelemek ve süreklileştirmemek
burjuvazi ile suç ortaklığı yapmaktır.
Eğitimin herkesi değiştirebileceği, her
kesi eğitmek için muhakkak bir yöntem
bulunabileceği üzerine Koro ve
Kung fu Panda filmleri izlenebilir.
Sosyalist bir eğitim nasıl olmalıdır.
Sosyalist bir ruhla eğitim nasıl
örgütlenmelidir üzerine
Devrimci Eğitim Devrimci
Ahlak (Kalinin) kitabı okunabilir.

YOKSULLUĞUN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:
ADALET İÇİN OKUMA GRUPLARINDA
OKUYALIM, GÜÇLENELİM!

Program ve denetim pratiği
yönetmektir. Program ve
denetim; görevlerin ardı ardına
sıralanması değil, canlı pratik bir faaliyettir.
Özlü Söz

Merhaba Liseli Dev-Genç’liler...
Günlük İşlerimizle Stratejik Hedefimizin Bağını
Kurarken; Adım Adım PROGRAM Oluşturmalıyız,
Her Programı da Yapılabilir Kılmalıyız...
Program oluştururken şu sorulara
cevap vermek gerekir:
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Yürüyüş
17 Temmuz
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PROGRAM:
Zamanı en verimli şekilde programlamak ve doldurmaktır.
Neler yapacağımızı ayrıntılandırmaktır.
Dahası sonuç almaktır.
Program hayatın içinde olmaktır.
Yani işlerimizin başında olmaktır.

EMPERYALİZM ASALAK VE ÇÜRÜMÜŞ KAPİTALİZMDİR!
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SORUDA

2-) Marksizm’in
yaratıcısı Karl
Marks kimdir?

lan ve çarpıtma üzerine kuruludur.
Burjuvazi tarih sahnesine “ilerici”
ve “alternatifi olmayan” bir sınıf olduğunu iddia ederek çıkmıştı. Marksizm bu teorilerini, iddialarını ve
idealist felsefelerini, pespaye kültürlerini yerle bir eden ideolojisiyle çıktığı günden beri, burjuvazi Marksizm’e düşmandır. Çünkü Marksizm;
kitlelere doğruları aktarmış, kapitalizmin alternatifinin sosyalizm olduğunu göstermiştir. Ve ilerici sınıfın
işçi sınıfı olduğunu pratik olarak da,
tarihsel olarak da ortaya koymuştur.
Asalak burjuvazi ve ideologlarının
saldırıları da bundan sonra başlamıştır.
Marksizm’in, sosyalizmin halklar
için tek kurtuluş yolu olduğunu göstermesi, bunun sonucu olarak da burjuvazinin iktidarı kaybetme tehlikesi
ve korkusu, burjuvazinin Marksizm’e
saldırısının öncelikli nedenini oluşturur.
Burjuvazi ile proletarya arasındaki
çelişki uzlaşmaz bir çelişkidir ve bu
çelişkinin çözülmesi ancak devrimle
mümkündür. Burjuvazi devrimlerden
korkar ve engellemek için saldırı ve
vahşette hiçbir sınır tanımaz. Katliamlar, işkenceler, tutsaklıklar çıkarılan
ceza yasaları, yalan ve demagoji saldırılarında kullandığı birer araçtır.
Paris Komünü’nden 19 Aralık’a ve
günümüze kadar her türlü yol ve
yöntemle saldırılarını sürdürmektedir.

Karl Marks 5 Mayıs
1818’de Prusya’da doğdu. Babası avukattı ve
ailesinin ekonomik sorunları yoktu. Marks,
Bilgi Tarihten, bilimden,
tarih ve felsefe ağırlıklı
önderlerimizden, geleneklerimizden
olarak hukuk okudu. Öngüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz!
celikle kendi döneminin
felsefi akımlarına yöneldi. Bir dönem sol-Hegel’ciydi,
Marksizm nedir?
Marksizm; toplumların gelişimini sonra bir ara kendi deyimiyle Feuerbilimsel olarak açıklayan genel bir bach’cı oldu.
Marks’ı, Hegel’in ve Feuerbach’ın
dünya görüşüdür. Bilimler bilimidir.
eserleri
derinden etkiliyordu. Bir döÇünkü tek başına herhangi bir bilimle
nem
(1842-1843)
Almanya’da Rheisınırlanamayacak, hepsini kucaklayan
ve kavrayan bir “ana bilim” gibidir. nische Zeitung adlı bir gazetenin yöneticiliğini yapar. Marks’ın gazetecilik
Marksizm halkların kurtuluşunun deçalışmaları, kendisine ekonomi politiği
niz feneridir. Adını 1818-1883 yılları
yeterince bilmediğini gösterdi. Ve
arasında yaşamış olan Karl Marks’tan
tutkuyla bu konuyu incelemeye girdi.
almıştır.
Marksizm’in oluşmasında EnToplumların bulundukları duruma
gels’in de çok büyük bir katkısı vardır.
nasıl geldiklerini, niçin sürekli değiSayı: 530
Engels, Marks’ın en yakın düşünce
şimlere uğradıklarını ve geleceğin
Yürüyüş
ve çalışma arkadaşıdır. Aralarındaki
bu toplumlara neler getirebileceğini
17 Temmuz
iş bölümüne göre Marks ekonomiyi
araştıran Marks ve Engels, sonunda
2016
ve tarihi, Engels de doğa bilimlerini
şu sonuca varmışlardır; toplumlardaki
ve felsefeyi inceledi. Aralarındaki bu
değişimlerin hiçbiri rastgele olmaiş bölümü bir katılığı hiçbir zaman
mıştır. Bu değişimler de tıpkı doğadaki
barındırmadı. Diyalektik yöntemi gedeğişimler gibi, belirli yasalarla düliştirip ayakları üstüne oturtmaları,
zenlenmiştir.
onların araştırmalarını da bütünleştiren
Değişimler belirli yasalara bağlı
bir rol oynadı.
olarak oluşmuşsa bu durum bizlere
Marks, I. Enternasyonal’de
Marksizm bu teorilerini,
toplumları bilimsel olarak açıklama
yer aldı. Komünist Manifesto
iddialarını ve idealist
olanağı sağlamaktadır. Marksizm, inve Kapital, eserlerinden sadece
felsefelerini, pespaye
sanların gerçek yaşantılarını, ortak ikisidir. Ve Marks insanlık takültürlerini
yerle bir eden
üretim çabalarını başlangıç noktası rihine çok büyük bir miras bıideolojisiyle çıktığı günden
olarak alır. Yani insan nasıl yaşarsa, rakarak 14 Mart 1883’te hayadüşüncesi de öyle şekillenir.
beri,
burjuvazi Marksizm’e
tını kaybetti.
Marksizm için, toplumların gelidüşmandır.
şimini bilimsel olarak açıklar demiştik.
Çünkü
Marksizm
Marksizm’e
Bu nedenle diğer bilimler gibi dekitlelere doğruları aktarmış
neylere, tarihin ve doğanın gerçek- ne tür saldırılar
kapitalizmin alternatifinin
lerine dayanır.
yapılmaktadır?
sosyalizm olduğunu
Stalin’in en özlü şekilde tanımlaMarksizm, tarihte en fazla
göstermiştir. Ve ilerici
dığı gibi “Marksizm doğanın ve top- saldırıya uğramış ideolojidir.
sınıfın işçi sınıfı olduğunu
lumun gelişmesinin yasalarının bili- Saldırı iki kesimden gelir.
pratik olarak da, tarihsel
midir, ezilen ve sömürülen sınıfların
Birincisi, doğrudan burjuolarak da ortaya koymuştur.
devriminin bilimidir, bütün ülkelerde vaziden gelen saldırıdır. BurAsalak burjuvazi ve
sosyalizmin zaferinin bilimidir, ko- juvazi, açıktan Marksist ideoideologlarının saldırıları da
münist toplumun kuruluşlarının bili- lojinin düşmanıdır, saldırısı
bundan sonra başlamıştır
midir.”
Marksizm üzerine her türlü ya-

MARKSİZM

1-)

3-)
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Sadece devrimleri engellemek değil, devrimleri yok etmek için de
saldırır. SSCB’nin ve diğer sosyalist
ülkelerin maruz kaldığı saldırılar ve
bugün Küba’ya yönelik saldırılar
buna örnektir. Burjuvazi sömürü düzenini korumak için saldırmaya, ideolojik, politik ve kültürel yaşamın her
anında Marksizm’i hedef almaya devam etmektedir ve bundan asla vazgeçmeyecektir.

4-) Marksizm’e Sadece
Burjuvazi mi Saldırır?
Elbette hayır! Marksizm’i savunuyor gibi gösterip Marksizm’i çarpıtanlar da farklı ama gerçekte daha
sinsi bir şekilde Marksizm’e saldırı
içindedirler. Bu kesimler Marksizm’e
doğrudan saldıramazlar, tersine kendilerini Marksist gibi göstererek içten
içe tüketmeye çalışırlar. Bu nedenle
bu kesimin saldırıları burjuvazinin
açıktan saldırısından çok daha tehlikelidir. Kimi Marks’ı savunduklarını
söyleyip Lenin’i dışlar, kimi Marks’ın
söylediklerini tahrif ederek içini boşaltmaya çalışırlar.
Marksizm’in gelişen yeni durumlara cevap veremediğini öne sürerek
revize etmeye kalkan ve Kautsky ve
Bernstein isimli iki oportünist kaçkının başını çektiği akım, yani revizyonizm bunların başında gelir.
Bunlar Marksizm’in proletarya diktatörlüğü, devrimde zorun rolü ve
iktidarın niteliği gibi tüm temel kavramlarını çarpıtıp yok etmeye soyundular. Sonuçta revizyonizm kendi
burjuvazisiyle işbirliği yapıp işçi sınıfına ihanet eden bir siyasi çizgiye
dönüştü. (1. Paylaşım Savaşında 2.
Enternasyonal’in tutumu buna örnektir.)
Marksizm’den sapmalar yalnızca
bu örnekle sınırlı değildir. Aynı zamanda sol sapmalar da vardır ki tamamının ortak özelliği kitlelerin devrimdeki rolünün küçümsenmesine
dayanır. Lenin’in “Sol Komünizm
Bir Çocukluk Hastalığı” eseri bu sol
sapmayı anlatır.
Marksizm’den sapmalar o günden
bu yana farklı kılıklarda boy gösterdi.
Tümü de burjuva ideolojisinin Marksizm görünümü altında sunulmasın-

dan ibarettir.
Bugün için Zizek, Piketty gibi
soytarılar bütün sapmaların son örnekleri olarak saldırmaya devam etmektedirler. Ülkemizde ve dünyadaki
oportünist, reformist sol da bu sapmalara örnektir.
Sonuç olarak; tüm bu kesimlerin
saldırılarının ortak noktası, Marksizm’i işçi sınıfı ve emekçilerin kurtuluş umudu olmaktan çıkarmak ve
burjuvazinin egemenliği için zararsız
hale getirmektir.

5-) Karl Marks Kendi
Düşüncelerini Nasıl İfade
Etmektedir?
“Ne modern toplumdaki sınıfların
varlığını, ne de aralarındaki savaşımı
bulmuş olma şerefi benimdir. Benden
çok önce, burjuva tarihçiler bu sınıflar
savaşımının tarihsel gelişimini betimlemiş ve burjuva iktisatçılar bunun
ekonomik anatomisini dile getirmiş
bulunuyorlardı. Benim yeni olarak
yaptığım şey;
1- Sınıfların varlığının, üretimin
tarihsel gelişme evrelerinden başka
bir şeye bağlı olmadığını;
2- Sınıflar savaşımının zorunlu
olarak proletarya diktatörlüğüne götürdüğünü;
3- Bu diktatörlüğün kendisinin
de bütün sınıfların ortadan kalkmasına ve sınıfsız bir toplumun kurulmasına geçişten başka bir şey oluşturmadığını kanıtlamak oldu...” (Aktaran, Lenin, Devlet ve İhtilal)

6-) Marksizm Kaynağı,
Bileşenleri Nelerdir?
Marksizm, Marks’ın kendisinin
de ifade ettiği gibi gökten vahiy yoluyla gelen bir öğreti değildir. Kendisinden önceki tüm bilimsel araştırmaları, verileri ve teorileri ele alıp
inceleyerek onlardaki yanlışları bir
kenara atıp doğrularını ise geliştirerek
sağlam bir öğreti olarak ortaya çıkmıştır.
Bu yanıyla Marksizm’in üç kaynağı, üç bileşeni olduğunu söyler
Lenin:
“Marksist öğreti güçlüdür, çünkü
doğrudur. Kapsamlı ve uyumludur

Teori ve pratiği
birbirinden ayırmak
Marksizm’i
kavramamaktır. Teoriden
beslenmeyen pratik, araba
kullanmayı bilmeyen bir
şoförün direksiyon başına
geçmesine benzer. Pratiğe
dökülmeyen bilgi ile laf
ebeliğinden öteye geçmez.
Çünkü devrim için
savaşmayana Marksist
denmez. Ki Marks 11.
Tez’inde teorinin devrimci
eylemden dünyayı
değiştirme mücadelesinden
ayrı ele alınmaması
gerektiğini de
vurgulamıştır.
ve insana kör inancın, gericiliğin ve
burjuva baskısını savunmanın hiç
bir biçimiyle bağdaşmayan, eksiksiz
bir dünya görüşü sağlar. Alman felsefesi, İngiliz ekonomi politiği ve
Fransız sosyalizminin temsil ettiği,
insanlığın 19. yüzyılda yarattığı en
iyi ürünlerin, meşru mirasçısıdır.”
a) Alman Felsefesi: Marks’a Felsefe konusunda kaynaklık edenlerin
başında gelen Alman felsefecisi Hegel’dir... Hegel diyalektik yöntemin
temellerini atan kişidir. Fakat
Marks’ın ifade ettiği gibi Hegel’in
diyalektiği baş aşağıdır. Onu ayakların
üzerine oturtan Marks ve Engels olmuştur. Yine Materyalizm konusunda
da en önemli kaynak Alman felsefeci
Feuerbach’tır. Onun kaba materyalizmini bir kenara atıp doğru temele
oturtarak diyalektik materyalist anlayışı geliştirmiştir.
Marksist felsefede diyalektiğin
dört maddesi:
1-) Her şey birbirine bağlıdır,
2-) Her şey hareket halindedir,
3-) Nicel birikimler, nitel değişikliklere yol açar,
4-) Değişime, gelişime yön açan
şey, şeylerin iç çelişkileridir.
Materyalizmin üç maddesi ise:
1-) Dünya maddidir.
2-) Madde öncelikli, bilinç talidir.
3-) Dünya ve onun yasaları eksiksiz bilinebilir…
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Özetle, Marksist felsefeyi bunlar
oluşturmaktadır. Bu felsefenin ışığında, burjuvazinin idealist felsefesini
alt ediyor. Doğayı toplumları inceliyor, ezilenlerin kurtuluş yolunu görüyoruz.
b) İngiliz Ekonomi Politiği: Ekonomi Politik üretim ilişkilerini ve
üretici güçlerle olan ilişkilerini inceleyen bilimdir. İngiliz ekonomistleri
yaptıkları incelemeler ve çıkardıkları
sonuçlardan hareketle Marks Kapitalizmin ve daha da ötesine geçerek
tüm toplumlar tarihinin gelişim ve
değişim yasalarını ortaya koymuştur...
Kapital isimli eserinde toplumların
ve kapitalizmin işleyiş yasalarını
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doğru ve diyalektik materyalist bir
tarzda ortaya koyar. Böylece toplumların ortaya çıkan işleyiş yasalarının üzerinde toplumların gelecekte
izleyecekleri yola ilişkin de öngörülerde bulunur. Ki bu öngörüleri sonraki yıllarda hayat içinde doğrulanmıştır. Kapitalizmin nasıl çürüyüp
yok olmaya yüz tuttuğundan, yerini
alacak sosyalist toplumun gerçek,
somut bir olgu olduğuna kadar her
şeyi hayat doğrulamıştır.
Marks’ın “zorunlu uygunluk yasası”, “artı-değer yasası” gibi kapitalizmin ve toplumların değişimine
ilişkin temel tezleri hayatın içinde
karşılığını bulurken, yeni toplumun

hangi temel üzerinde nasıl şekilleneceğinin ekonomik alt yapısına da
cevap veriyordu...
Marks, kapitalist toplumun sosyalist topluma dönüşmesinin kaçınılmazlığını, toplumların gelişiminin
ve özel olarak da kapitalizmin ekonomik yasasından çıkarmıştır. Keza,
bunun devamında da sosyalist ve
komünist topluma ilişkin, devletin
sönmesi, sınıfsız toplum gibi o güne
kadar kimsenin ufkunun ulaşamadığı
öngörülerde bulunmuştur.
c) Fransız Sosyalizmi: Ütopik
sosyalizmi ve Fransa’nın devrimci
pratiğini ifade eder... Paris komün-
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cülerinden itibaren Fransızların devrimci atılımları ve deneyimleri ile
ütopik sosyalist anlayıştan hareketle
bilimsel sosyalizm teorisini geliştirmiş...
Kabaca özetlediğimiz bu üç kaynak, Marksizm’e temel oluşturan üç
bileşendir... Bunlar üzerinde proletaryanın devrimci düşünceleri oluşturulmuştur.
Ütopik sosyalistler, henüz sınıflar
mücadelesinin gelişim yasalarını bilemedikleri ve kapitalizmi çözümleyemedikleri için, burjuvaziyi ikna
ederek, eşitlikçi bir toplum kurabileceklerine inanıyorlardı. Bu yanıyla,
ütopik sosyalistler için ilk reformistler
de diyebiliriz. Marks ve Engels onların bu hayalci yanlarını atıp, bilimsel
olarak sosyalizmin nasıl kurulacağını
ve hangi temeller üzerine oturacağını,
hem ekonomi politiğin yasalarından
hareketle ortaya koyuyor, hem de
proletaryanın Fransa’daki devrimci
atılımından çıkan derslerin ışığında
ele alıp inceleyerek, sosyalizmi bilimsel temellere oturtuyorlardı.
Böylece Marks ve Engels, toplumlar tarihi ve sınıf savaşlarını bilimsel yönleriyle açıklamıştır. Kapitalizmin gelişim yasalarını bulmuş,
ortaya çıkarmış, sosyalizmi ütopik
olmaktan çıkarıp bilimsel sosyalizm
ışığında, kapitalizmin alternatifi olduğunu ve toplumlar tarihinin gelişim
yasaları çerçevesinde kapitalizmin
zor ve şiddet yoluyla yıkılıp, yerini
sosyalizme bırakacağını açıklamışlardır.

7-) Marksist Öğreti Hangi
Temellerde İncelenebilir?
Marks ünlü 11. Tez’inde “Filozofların işi dünyayı yorumlamak
değil, değiştirmektir” derken kendi
öğretisinin soyut bir tartışma değil,
hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek
amacı taşıdığını ortaya koyar. Ki felsefenin bir bütün olarak da bunu
yapması gerektiğini söyler.
Bu yanıyla Marks’ın öğretisi şu
başlıklarda incelenebilir; Felsefi Materyalizm, Diyalektik, Materyalist
Tarih Kavramı ve Sınıf Savaşımı
başlıkları altında incelenebilir. Bunların her biri ayrı ayrı büyük bir

önem taşıyor olmakla birlikte birbiriyle ilişki içinde bir bütün oluşturmaktadırlar.
a- Felsefi materyalizm; dünyanın
birliği, felsefe ve doğal bilimlerin
uzun ve çileli gelişmesinin de kanıtladığı gibi, onun var oluşunda
değil, maddiliğindedir. Hareket,
maddenin var oluş biçimlerinden
biridir. Hiçbir zaman, hiçbir yerde
hareketsiz madde ve maddesiz hareket yoktur, olamaz da. Gerçekten
kopuk, soyut bir bilgi, bilinç yoktur
olamaz... Tek gerçek maddi hayattır
ve onun yarattığı sonuçlardır... Sorunu bu şekilde ele almamak gerçeği
tersyüz etmektir, kavramamaktadır.
Oysa doğa ve toplum yasaları içinde
bulundukları koşulların ürünüdürler
ve onlardan ayrı ele alınamazlar
ve açıklanamazlar. Ki hiçbir olay
ve olgu da içinde bulunduğu koşullardan bağımsız değildir.
b- Diyalektik; dünya hazır, bitmiş şeylerden oluşmaz. Bir süreçler
bütünüdür. Sürekli bir değişim içinde bulunur. Çelişki bu değişimi
sağlayan temel anahtardır. Diyalektik, hem dış dünyanın, hem insan
düşünüşünün genel hareket yasalarının bilimidir.
c- Materyalist Tarih kavramı;
insanlar, hayatlarının toplumsal üretimi sırasında, belirli, zorunlu, gerekli, kendi iradelerine bağlı olmayan
bir takım ilişkiler, üretim ilişkileri
içine girerler. Maddi hayatın üretiliş
biçimi, hayatın toplumsal, siyasal ve
ruhsal süreçlerini de belirler. İnsanın
varlığını belirleyen bilinci değildir;
tersine insanın toplumsal varlığı, bilincini belirler. Bu bilinci açıklayan,
maddi hayatın çelişkileriyle, toplumsal üretici güçler ve üretim ilişkileri
arasında sürüp giden çatışmalardır.
Marks bu çelişkiyi “zorunlu uygunluk
yasası” üzerinden açıklar. Üretici
güçler ile üretim ilişkileri arasında
işleyen bu yasanın bozulması toplumun değişmesini de zorunlu kılar
ve değişimin hangi yönde gelişeceğini
de yine bu yasa belirler.
d- Sınıf savaşı; toplumlar kendi
içinde çelişkilerle doludur. Tarih, birbiri ardına gelen devrim ve gericilik,
barış ve savaş, durgunluk ve hızlı

Marksist felsefede
diyalektiğin dört maddesi:
1-) Her şey birbirine
bağlıdır,
2-) Her şey hareket
halindedir,
3-) Nicel birikimler, nitel
değişikliklere yol açar,
4-) Değişime, gelişime yon
açan şey, şeylerin iç
çelişkileridir.
Materyalizmin üç maddesi
ise:
1-) Dünya maddidir.
2-) Madde öncelikli bilinç
talidir.
3-) Dünya ve onun yasaları
eksiksiz bilinebilir…
Özetle, Marksist felsefeyi
bunlar oluşturmaktadır. Bu
felsefenin ışığında,
burjuvazinin idealist
felsefeyi alt ediyor. Doğayı
toplumları inceliyor,
ezilenlerin kurtuluş yolunu
görüyoruz.
ilerleme ya da düşüş dönemleriyle
doludur. İlkel toplum dışında bütün
toplumların tarihi sınıf savaşımları
tarihidir.
“Marks’ın dehası, bundan, dünya
tarihinin öğrettiği dersi çıkartan ve
bu dersi tutarlı bir biçimde uygulayan
ilk insan olmasında yatar. Onun çıkardığı bu sonuç, sınıf savaşımı öğretisidir.” (Lenin)
Marks, Engels Marksizm’i oluşturan bu temel etkenleri ortaya çıkarıp,
proletarya başta olmak üzere, tüm
ezilen halklara yol gösteren bir fener
görevi görmüşlerdir. Ve Marksizm’in
temel ilkeleri hala dünya işçi sınıfı
ve ezilen halklarına, bizlere ışık olmaya, yol göstermeye, burjuvazinin
de korkularını büyütmeye devam
ediyor!

8-) Marksizm neden bir
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“Marksist felsefeyi incelemeye
başlayacak olanların hiçbir zaman
unutmaması gereken bir nokta vardır.
Devrimci proletaryanın bilimsel felsefesi, Marksizm, hiçbir zaman teoriyi
(yani bilgiyi) pratikten (yani eylemden) ayırmaz. Zaten teori ile pratik
arasındaki bu organik bağdır ki
Marksizm’e zenginleşme olanağını
sağladı: Devrimci hareketin her aşaması teoride yeni bir ileri hamleyi
hazırladı. Eğer Marksizm’in verimliliğini ortaya koyan devrimci eyleme
katılınmazsa, Marksizm’in ilkeleri
sindirilemez”.
Felsefenin Temel İlkeleri kitabından yaptığımız bu alıntı Marksizm’in
bir dogma değil, eylem kılavuzu olması özelliğini net olarak ifade eder.
Teori ile pratik başka hiçbir bilimde,
başka hiçbir teoride olmadığı kadar
Marksizm’de iç içedir.
Teori ve pratiği birbirinden ayırmak Marksizm’i kavramamaktır. Teoriden beslenmeyen pratik, araba kullanmayı bilmeyen bir şoförün direksiyon başına geçmesine benzer. Pratiğe dökülmeyen bilgi ise laf ebeliğinden öteye geçmez. Çünkü devrim
için savaşmayana Marksist denmez.
Ki Marks 11. Tez’inde teorinin devrimci eylemden, dünyayı değiştirme
mücadelesinden ayrı ele alınmaması
gerektiğini de vurgulamıştır.
Marks teori ve pratiğin ayrılmazlığını kendi yaşamında somutlayan
bir önderdir. Marks’ı bir teorisyen,
felsefeci, Marksizm’i de bir teori ve
felsefeye indirmek büyük bir çarpıtmadır. Marks bir teorisyen olduğu
kadar eylem adamıdır, Marksizm de
bir eylem kılavuzudur.

9-) Marksizm
tamamlanmış-bitmiş bir
görüş müdür?
Ya da aşılabilir bir bilimsel
öğreti midir?
Marks 1883’te yaşamını yitirse
de düşünceleri ve yarattıkları bugün
hala devam etmektedir ve sömürülen
dünya halkları kurtuluşa ulaşana
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kadar ve sonrasında da gelişerek yaşayacaktır.
Marksizm tamamlanmış, bitmiş
bir dünya görüşü değildir. Toplumlar
belirli bir gelişim, değişim süreci
geçirdikçe, ortaya yepyeni ortak çabalar çıktıkça, insanların deney ve
tecrübeleri çoğaldıkça Marksizm de
sürekli olarak gelişir ve ortaya çıkan
yeni gerçeklere de aynı kesinlikle
uygulanabilir. Ki Karl Marks’ın ölümünden sonra Lenin, Marksizm’e
en büyük katkıyı gerçekleştirmiştir.
Ve kapitalizmin emperyalist döneminde ortaya çıkan yeni ilişki ve çelişkileri Marksist tarzda ele alıp değerlendirerek sonuçlar çıkarmış ve
Marksizm hanesine ciddi katkılar
sağlamıştır. Bu nedenledir ki Lenin’den sonra Marksizm, MarksizmLeninizm olarak adlandırılmış ve
daha tam ve dünyadaki ilişki ve çelişkilere cevap veren bütünlüklü bir
öğreti olarak anılır olmuştur.
Marksizm, alt yapı-üst yapı ilişkisi,
bilgi teorisinden sömürgeler sorununa,
ulus sorununa, devlet konusundan
proletarya diktatörlüğüne kadar birçok
konudaki çözümlemeleriyle bir bütündür.
Bu anlamıyla da hayatın her alanındaki olguların ve olayların açıklamalarını veya açıklamaların anahtarını içerir.
Marksizm bugün aşılmış değildir.
Her önüne gelen yeni bilimsel yasalar,
yeni doğa ve toplum konumları ortaya
koyamaz. Bunlar belli bir nesnelliğin
ifadesidir. Marksizm elbette geliştirilebilir ama aşılması demek doğanın
ve toplumun tüm nesnel koşullarının
değişmesini gerektirir...

10-) Gerçek Marksist
kime denir?
Marksizm ne bir dogmadır, ne
sihirli bir reçete, ne de donmuş bir
teoridir. Her şeyden önce Marksizm’in
diyalektik özü, böyle bir donmuşluğu,
dogma olmayı reddeder.
Gerçek Marksist, Marksizm’in
klasiklerini ezbere bilen, bütün problemleri birkaç çözüm tipiyle çözebileceğini sanan “tahlilci” kimse değildir; gerçek Marksist, her sorunu,
onun çözümü için gerekli verilerin

hiçbirini ihmal etmeden somut olarak
ortaya koyma yeteneğinde olan ve
en önemlisi de sorunu çözmek için
adım atan eylem adamıdır.
Yukarıda yazdığımız Marks’ın
11. tezi de asıl olanın pratik olduğunu,
eylem olduğunu ortaya koyar. Günümüzde gerek sol ve gerekse de
bir çok sözde Marks savunucusu
Marks’ın öğretisini bir eylem kılavuzu
olarak değil de soyut bilgiler yığını
olarak alıp üzerine bir dolu gevezelik
yapmakla yetinmektedirler. Bunlar
hayatın ve halkın hiçbir ihtiyacına
cevap vermeyen gevezeler topluluğudur.
Marks ve Engels başlamadan önce
karşı çıktıkları Paris Komünü başladıktan sonra yani komüncülerin yanında yer almayı tarihsel bir sorumluluk olarak gören ve komüncülerin
başarısı için çırpınan bir pratik sergileyerek öğretilerinin temellerini atmışlar ve Komün’den gerekli dersleri
de alarak öğretilerini geliştirip güçlendirme dinamizmini göstermişlerdir.
Onlar için hiçbir şey dogma olmadığı gibi eylem kaçkınlığı ve eylemcileri suçlama gibi bir bakış açısı
da yoktur.
Çünkü sınıf mücadelesi keskin
ve net çizgilere sahiptir. Proletaryanın
yanlış ve eksik de olsa burjuvaziyle
yürüttüğü açık bir çatışmada proletaryadan yana olmayanların burjuvaziden yana oldukları gerçeği çelişkinin iki yönü anlamında oldukça
kesin ve nettir Marksizm’de.
Ve gerçek Marksist’in kim olduğunu Lenin de şöyle tanımlıyor:
“Marksizm’i sınıf mücadelesi öğretisine indirgemek, onun kolunu kanadını kırpmak, bozmak, onu burjuvazi için kabul edilebilir bir şeye indirgemek demektir. Ancak, sınıf mücadelesinin kabulünü, proletarya diktatörlüğünün kabulüne dek genişleten
kişi bir Marksist’tir. Marksist’i bayağı
küçük (ve büyük) burjuvadan temelden ayırt eden şey, işte budur. Marksizm’in gerçekten anlaşılıp kabul
edildiğini, işte bu denektaşı ile sınamak gerekir“ (Lenin; Devlet ve Devrim)
Kısacası devrim için savaşmayana
Marksist denilmez!..
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

SAVAŞÇI HALKTAN ÖĞRENEREK
HALKA ÖĞRETENDİR

Devrim mücadelesini halkla birlikte, halkın içinde sürdürüyoruz.
Savaşımızın sürekliliğini sağlayan,
kararlılığımızı ve cüretimizi besleyen
kaynak halktır. Mücadeleyi büyütmek
adına aradığımız her şey halktadır.
Bundandır ki bir savaşçı aradığını
halkta bulur.
Savaşçı halktan öğrenerek halka
öğretir. Halktan öğrenme ve halka
öğretme diyalektiğini Che şöyle ifade
ediyor; “Köylüler bize bilgeliklerini
öğrettiler, bizse onlara isyancılığımızı
öğrettik. Tarım işçisinin olsun, sanayi
emekçisinin olsun, işçinin, emekçinin
bize öğreteceği şeyler vardı, biz de
onlara belirli bir anda isabetli bir
atışın, en güçlü ve en olumlu barışçı
gösterilerden daha güçlü ve daha
olumlu olduğunu öğrettik. Örgütlenmenin değerini öğrendik ve isyanın
değerini öğrettik; bu birleşmeden
tüm Küba toprakları üzerinde örgütlü
ayaklanma doğdu” (Politik Yazılar,
Yar Yayınları, Sayfa 43)
Che, ayaklanmanın nedenlerini
halktan öğrenme ve halka öğretme
olarak ortaya koymuştur. Bir savaşçı
da savaşı büyütmek için halka gitmelidir, halktan öğrenmelidir. Anadolu
halklarının tarihsel geleneklerinden
gelen ve bugünlere ulaşan değerleri
vardır. Onur, şeref, adalet… gibi. Savaşçı bu değerleri özümseyerek onuruyla yaşar ve savaşır. Onurlu olmak
boyun eğmemektir. Baba İshak, Şeyh
Bedreddin, Pir Sultan gibi olmayı,
zulme karşı boyun eğmemeyi savaşçı
halktan öğrenmiştir. Adaleti, babasının

öcünü almak için dağları mesken eyleyen Köroğlu’ndan öğrenir.
Cephanesini bebeğinin kundağına
sararak yağmurdan koruyan bir halkımız var bizim. Kurtuluş Savaşı yıllarında emperyalizme boyun eğmeyen,
düşmana göğsünü siper etmiş bir halktır bu. Savaşçı; yaratıcılığını, vatan
sevgisini bu halktan alır. Kürdistan’da
da direnen, düşmana topraklarını dar
eden Kürt halkının cüretinden, baş
eğmezliğinden öğrenir savaşçı.
1975’te binlerce kişinin katıldığı
Kocamustafapaşa Direnişi’nde, bir
savaşçıyı saklamak için evine alıp,
düşmana soğukkanlılıkla aile üyesi
olarak göstermeyi bilmiştir halkımız.
Yakın tarihimize baktığımızda
ise, korku duvarlarını yıkan halk gerçeğimiz çıkar karşımıza.
Haziran Ayaklanması’nda göğsünü
TOMA’lara, gaz bombalarına, mermilere siper eden, kör olan gözü için
“Karanlık dünyaya çift gözle bakmaktansa aydınlık bir dünyaya tek
gözle bakmayı tercih ederim” diyen,
günlerce baskılara, katliamlara karşı
Taksim Alanı’nı terk etmemekte kararlı olan bir halktır bu.
Bu süreçte halk, öfkesini evinden
düşmanın üstüne kaynar su dökerek
göstermiştir. Yine bu halk zırhlı araçların kayması için deterjanlı su dökmüştür yollara ve bu halk milyonlar
olup kararından dönmemiştir.
İşte bir Cepheli savaşçının bilincinin
ve yüreğinin beslendiği bu köklerdir.
Bu kökler Anadolu toprakları kadar
sağlam ve ayakları yere basandır.

Kaçırma Terörüne Son!
Malatya Özgürlükler Derneği çalışanı Mustafa Hakkı
Aksu, 5 Temmuz günü sabah saatlerinde, Şanlıurfa
Otogarı’nda otobüsten iner inmez beyaz Ranger marka
içinde özel harekâtların olduğu araçla, işkenceyle kaçırılarak gözaltına alındı. Bunun üzerine yazılı açıklama
yapan Malatya Halk Cephesi kısaca şu sözlere değindi;
“AKP’nin polisi başbakandan talimatını aldı ve elinde
liste, kontrgerilla yöntemleriyle devrimcilere, halka

Bir savaşçı da savaşı
büyütmek için halka
gitmelidir, halktan
öğrenmelidir. Anadolu
halklarının tarihsel
geleneklerinden gelen ve
bugünlere ulaşan
değerleri vardır. Onur,
şeref, adalet… gibi.
Savaşçı bu değerleri
özümseyerek onuruyla
yaşar ve savaşır. Onurlu
olmak boyun eğmemektir.
“Anadolu; taşım, toprağım, hasretim
Ve Anayurdumda halkım, canım,
kanım, sevdam benim
Uğrunadır düşenlerin bedeni
Arşınlamak karanlığı uğrunadır”
Karanlıkları delip geçen bir Cepheli savaşçı böyle bakar dünyaya,
memleketine. Bakış açısında oportünist ve reformistlerin yaptığı gibi
halkı küçümsemek yoktur. Cepheli
savaşçının halka bakış açısının adı
sevgidir, halka güvendir, halkından
öğrenmeyi bilmektir.
Biz halkımız için varız. Dayı’nın
dediği gibi; “Biz halkız, halkın öncüsüyüz, halktan biriyiz”
Bu nedenledir ki bilincimizin ve
yüreğimizin asli değerlerini son nefesimize kadar yitirmeyecek, onlara
her zaman sahip çıkacağız…

karşı terör estirmeye başladı. Dün Ebru Yeşilırmak’ı
katletmeye çalışanlar bugün sokak ortasında devrimcileri
kaçırıyor, tutuklatıyor ve işkencehanelerde kaybetmeye
çalışıyor. Ancak bugüne kadar kontrgerilla yöntemleriyle
sonuç alamayan polis; bugün de, bugünden sonra da
hiçbir sonuç alamayacak; bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinin zaferine engel olamayacaktır… Devrimcileri kaçırarak yıldıramazsınız direnişimizi
vatanımızın her yanına yayacak komploları boşa çıkaracağız…”

13 Haziran Tarihinde Amed Özgürlükler Derneği’ne
Yapılan Baskından Sonra Mahallede Dağıtılan Bildiri...
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Mahallenize birileri geliyor ve
dernek açıyor. Kapısı, pencereleri
kırık bir evin, çöplük haline gelmiş
bahçesini temizliyorlar. Betonların
arasında kalmış bir karış toprağa domates, fasulye fideleri dikiyorlar. Çocuklara müzik dinletiyor, gençlere
film gösteriyor, derslerinde yardımcı
olacaklarını söylüyorlar. Mahallenizden insanlar değil. Bazıları Kürt bile
değil. Kimler bunlar?...
Bizler; “açlık Türk’ü, Kürt’ü bilmiyor ki” diye bir türkü vardır. Yüzyıllardır Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı… ile
Anadolu topraklarında yaşayan halkların yoksulluğunun nedeni boyunlarındaki halkadır, diye sorgulayanlarız…
Birilerinin kasaları, ayakkabı kutuları sürekli halktan çaldıkları ile
dolarken, her gün artan işsizliği,
siftah yapmadan dükkanını kapatan
esnafın halini sorgulayanlarız…
Anaokulundan itibaren katkı payı,
temizlik parası, karne… gibi sürekli
istenen paralar karşısında neden eğitimin parasız, bilimsel, demokratik
olmadığını sorgulayanlarız…
Yoksulun çocuğu en fazla meslek
liselerine gidip kaliteli köle olurken,
hatta okulunu bırakmak zorunda kalırken; zenginin çocuğunun özel kolejlerde, özel üniversitelerde eğitim
almasının arasındaki adaletsizliği sorgulayanlarız…
Aldığımız nefese kadar bizlerden
alınan vergilerden neden en az paranın
eğitim ve sağlığa ayrıldığını sorgulayanlarız…
Yoksulun yaşadığı mahalleleri,
yaşanılır hale getirmek yerine; kentsel
dönüşüm, kamulaştırma gibi baskı
yasaları ile sitelere, TOKİ’lere,
AVM’lere peşkeş çekilmesini sorgulayanlarız…
Yoksulun mahallelerine uyuşturucu, hırsızlık, kumar, fuhuş çetele-

BİZ KİMİZ, NE İSTİYORUZ?

rinin sokulmasını sorgulayanlarız…
Halkımızı, kimliğimizi, dilimizi,
değerlerimizi, tarihimizi sevip, sahip
çıktığımız için terörist ilan edilip öldürülmemizi, hapse atılmamızı sorgulayanlarız…
Mezarlarımıza yapılan saldırıları,
evlerimizin yakılıp, bombalanmasını,
yıkılmasını, yasaklarla evimize, mahallemize, köyümüze, şehrimize giremememizi sorgulayanlarız…
Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı… ile Anadolu halkları olarak bizim yerimize;
Amerika, Avrupa, Rusya emperyalistlerinin, işbirlikçileri aracılığı ile
sözünün geçmesini ve hakkımızda
kararlar almalarını sorgulayanlarız…
Ve çözümünün el ele, omuz omuza
birlik olmamızda olduğuna, yaşam
hakkımız, geleceğimiz için mücadele
etmekte olduğuna inananlarız...
2 yıldır bu mahalledeyiz. Derneğimizde çalışan 3 arkadaşımız bu
mücadelelerinden dolayı tutsak. Diyarbakır’dan Kars’a, Ağrı’ya, Edirne’ye, Antalya’ya Anadolu topraklarının her yerinde şehitlerimiz ile
45 yıldır hakkımızın peşindeyiz. Zalimin önünde hiç eğilmedik. Azaldık
ama tükenmedik. Topraklarımızın
bağımsız, halklarımızın özgür olacağına, yarınından korkmadan umutlu
bir geleceği kuruncaya kadar da bu
mücadele bitmeyecek biliyoruz.
Bugünden yarınımızı kurmak için
çocuklarımızın düşünen, sorgulayan,
üreten, değerlerini sahiplenen, emeği
bilen insanlar olması için derneğimizde kütüphane yaptık. Okullarındaki derslerinde başarılı olmaları için

kurslar düzenliyoruz. Müzik bilincin
ve ruhun gıdasıdır. Çocuklarımızın,
gençlerimizin türkülerimizi öğrenmeleri için korolar kurmak istiyoruz.
Sağlık parasız denir ama hastanelere gitmek, doktora derdimizi anlatmak, bir ilacı almak zulümdür.
Sağlık sorunlarında, özellikle anaçocuk sağlığında sağlık bilgilerimizi
paylaşmak istiyoruz…
Her gün mahkeme kapılarındayız.
Gözümüzün üstünde kaşımız olduğu
için gözaltına alınıyoruz. Hukuki ve
yasal haklarımızı öğrenmek için toplantılar yapmak, gerektiğinde avukat
desteği vermek istiyoruz.
Beton yığınları arasında bir karış
yeşil bir parkımız yok. Çocuklarımız
sokakta oynuyor. Derneğimizin karşısındaki boş arsayı birlikte yeşillendirip,
çocukların oynayacağı, büyüklerin oturacağı bir park yapmak istiyoruz.
Birlikte filmler izlemek, birlikte
gülmek için derneğimizin bahçesinde
veya yapacağımız parkta açık hava
sineması yapmak istiyoruz…
BÜTÜN BUNLARI ANCAK
BİRLİK OLURSAK, BİRLİKTE
OLUSAK YAPABİLİRİZ. SORUNLAR TEK DEĞİL, BİRLİK OLURSAK ÇÖZÜLÜR. SEVİNÇLERE
BİRLİK OLURSAK ULAŞIRIZ.
SORUNLARINIZA, SORULARA HER ZAMAN AÇIK KAPIMIZ. SİZİNDE KAPILARINIZIN
BİZE AÇIK OLMASIDIR, DİLEĞİMİZ…
AMED ÖZGÜRLÜKLER
DERNEĞİ
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7. Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı:
“Sempozyumumuz Tüm Dünyada Emperyalizmin ve İşbirlikçilerinin
Her Türlü Saldırısı Karşısında Direnen Dünya Halklarını Selamlar,
Katliamlar Karşısında Halkın Meşru Direnişini Destekler”
14-16 Nisan günlerinde 7. kez
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası
Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nda 16 örgüt ve 21 temsilci ile
tüm dünyada yaşanan emperyalist
saldırganlık ve bunlara karşı halkların direnişi konuşuldu.
Sempozyumda emperyalizmin
sınır tanımaz ideolojik ve askeri
saldırganlığı karşısında direnen Ortadoğu halkları, Avrupa’da anti-faşist mücadele, Türkiye’deki katliamlar
karşısındaki halk direnişleri ve Latin
Amerika’da yaşanan süreçler konuşuldu.
Sempozyumumuz tüm dünyada emperyalizmin ve işbirlikçilerinin her türlü
saldırısı karşısında direnen dünya halklarını selamlar, katliamlar karşısında
halkın meşru direnişini destekler.
Bu yaklaşımla sempozyuma katılan temsilcilerle aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
1- 15-16 Nisan günleri yapılan bu
sempozyumda Eyüp Baş nezdinde emperyalizme ve siyonizme karşı verilen
mücadelede şehit düşenleri selamlıyoruz.
Emperyalizmin saldırıları karşısında
direnen tüm devrimci, ilerici, anti-faşist
güçlere, Anti-emperyalist Cephe’ye katılma çağrısı yapıyoruz.
2- Emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı verilen mücadelede tutsak düşen
siyasi tutsakları selamlıyoruz. Emperyalizmin tecrit ve teslim alma politikaları karşısında, daha güçlü direnişler gösterebilmek için, siyasi tutsaklarla dayanışma adına bir komite
kurulmuştur. İçinde Kolombiya, Meksika, Lübnan, Türkiye ve Ukrayna’dan
temsilcilerin ve onların yönlendirdiği
tutsak örgütlenmelerinin bulunduğu
bir komite kurulması kararı alındı.
Bu komitenin görevleri:
Siyasi tutsakların isim ve adreslerinin belirlenmesi siyasi tutsakların

Bu sene 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Eyüp Baş Sempozyumu, 1416 Nisan günlerinde Gazi Mahallesi’nde Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde gerçekleştirilmişti. Sempozyuma Kolombiya, Meksika, Peru, Hindistan, İtalya, Bask bölgesi, Lübnan, İrlanda,
Bulgaristan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Fas, Rusya ve Ukrayna’dan
konuşmacılar katıldı.
21. Yüzyılda Emperyalist Savaşlar, Emperyalizmin Tecrit Saldırısı,
Emperyalizme Karşı Sınıfsal Mücadele ve Silahlı Mücadelenin
Meşruluğu gibi konuların tartışıldığı sempozyumda, Anti-emperyalist
Cephe’nin büyütülmesi, bu noktada somut adımlar atılması gerektiği
konuşuldu.

yaşadığı saldırılar karşısında bilgilendirme yapılması ve açıklama yayınlanması.
Siyasi tutsaklara yönelik baskılar,
tutsakların direnişleri karşısında onlarla
dayanışma eylemleri örgütleme.
Bu başlık içinde, süresiz açlık grevinin 80’li günlerindeki Fadik Adıyaman’a destek ziyareti ve her ülkenin
Türkiye Konsoloslukları önünde açıklama yapma kararı alınmıştır. Bu
karar doğrultusunda öncelikle 19 Nisan günü Anti-Emperyalist Cephe
olarak 12 kişiden oluşan bir heyetle
Tekirdağ Hapishanesi’ne gidilmiş,
hapishane müdürünün görüşme talebini reddetmesi üzerine basın açıklaması yapılmıştır.
3- Emperyalizmin katliam politikalarının gittikçe arttığı ve bu kanlı savaşta halkların
meşru direnişinin emperyalistlerce terör olarak nitelendirilmesi ve gerçeklerin çarpıtılması karşısında
Anti-Emperyalist Cephe bileşenleri olarak
haftalık haber
bülteni çıkarılması kararı alın-

mıştır.
Haftalık olarak bütün temsilcilerin
ülkeleri ve kendi örgütlenmeleri açısından önemli buldukları haberleri
bültenleştirerek, kurulan ortak haberleşme ağında toplaması kararı alınmıştır. Bir ay boyunca yapılacak
teknik hazırlıklar ve ön çalışmaların
ardından ingilizce bültenin toparlanmasının sorumluluğunu Halk Cephesi
ve Driss Hani üstlenmiştir.
4- Emperyalizmin halklara yönelik
katliam politikalarının gittikçe yoğunlaştığı böylesi bir zamanda; halkların direnişini desteklemek, emperyalist katliamlar ve saldırılar karşısında
halklarla dayanışmayı sağlayabilmek
için bir komite oluşturma ve ilk tepkiyi
hızla verebilmek, katliam bölgelerine
dayanışma amaçlı heyetler göndere-
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17 Nisan’da yasaklanan Grup Yorum konserine
Anti-Emperyalist Cephe de destek verdi.
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bilmek için, bir komite oluşturma
kararı alınmıştır.
Bu komitenin öncelikli görevi;
katliam saldırıları karşısında politika
belirlemek, bu çerçevede gönüllülerden oluşturulan bir heyet ile bölgeyi ziyaret etmektir. Yapılan toplantıda bu heyetleri örgütleyecek
komitede Türkiye, Ukrayna, Fas,
İtalya, Kolombiya’nın yer almasına
karar verilmiştir.
Yapılacak ziyaretlerin ardından
yaşananların raporlanması, tüm dünya halklarına bilgi verilmesi, gerekli
propaganda araçlarının etkili şekilde
kullanılması gerekmektedir.
5- Anti-Emperyalist Cephe bileşenlerinden oluşturulan bu komite ile
2017’de yapılacak 8. Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu’nun örgütlenmesi
kararı alınmıştır. Bu komitede yer
alan temsilcilerin, sempozyumun yapılacağı yeri ve tarihi netleştirmesi,
sempozyumdaki güvenliği ev sahibi
temsilcilerle değerlendirmesi, panel
başlıklarının, slogan ve çağrıları birlikte
belirlemesi kararı alınmıştır. Suriye’de
sempozyumun örgütlenmesi önerisinin
daha geniş değerlendirilerek kararın
diğer bileşenlere de bildirilip sempozyumun örgütlenmesi kararlaştırılmıştır.
6- Sempozyum bileşenlerinin,
dünya halklarının yaşadığı katliam
ve saldırılara karşı ortaklaşan değerlendirmeleri, sempozyum oturumlarında yapılan konuşmalar ve
değerlendirmelerden çıkan başlıklar:
a- Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin Suriye’deki işgal ve katliam
politikalarına karşı; direnişin yanında
yer almalı, ona güç vermeliyiz.
b- İsrail’in Filistin halkına yönelik katliam ve saldırıları karşısında;
Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmeliyiz.
c- Emperyalistlerin ve Türkiye
oligarşisinin Kürt halkına yönelik
imha ve asimilasyon politikalarının
karşısında yer almalıyız. AKP’nin
Cizre, Lice, Sur, Nusaybin gibi bölgelerde hayata geçirdiği ayları bulan
sokağa çıkma yasaklarıyla halkı, çocuk, genç, yaşlı demeden katletmesi,

ilçelerde taş üstünde taş bırakmayan
ağır toplarla gerçekleştirdiği saldırılar
karşısında, Kürt halkının direnişini
destekliyoruz. Kürt halkının kurtuluşu, katillerle uzlaşmakta değil, onlara karşı savaşı büyütmekten geçer.
d- AKP faşizmi, İstanbul’un devrimci mahallelerinde de, katliam politikalarını adım adım hayata geçirmeye çalışmaktadır. Son bir yıl
içinde Günay Özarslan Bağcılar’da
konuk olduğu evde, Dilek Doğan
Küçükarmutlu’da kendi evinde, ailesinin gözleri önünde, Yılmaz Öztürk evinin sokağında, Pınar Gemsiz
ise evinin balkonunda AKP’nin polisleri tarafından katledilmiştir. Dilek
Doğan’ın katledilme anı saniye saniye kaydedilmesine rağmen, katili
Yüksel Moğultay tutuklanmayarak
açıkça korunmaktadır.
AKP faşizminin, yoksul mahallelerdeki halkı teslim almak için uyguladığı katliamlar karşısında direnişleri yaratan ve büyüten devrimcileri destekliyoruz.
e- AKP faşizmi, Suriye’deki IŞİD
ve El-Nusra gibi halk düşmanı, emperyalizmin maşa olarak kullandığı
çeteleri açıkça desteklemekte, onları
askeri eğitim ve silah yardımlarıyla
besleyip büyütmektedir. Bu ilişkilerin
sonucu olarak, Kilis halkı da Suriye’deki savaştan, IŞİD tarafından
atılan bombalardan dolayı açıkça etkilenmektedir. Kilis’te bu bombalar
sonucu ölenlerin adının dahi duyurulmamasının ve Türkiye’de yaşayan
halkların açık hedef haline getirilmesinin karşısındayız.
f- Halkları vatansız bırakıp,

kendi çıkarları doğrultusunda onları
mülteciliğe zorlayan, vatansız bırakan
emperyalizmin politikalarıdır. Halkların kardeşliği temelinde emperyalizmin bu kanlı pazarlığını engellemeliyiz.
g- Emperyalizmin işbirlikçisi
Suudi Krallığı’nın Yemen ve Bahreyn’deki saldırıları karşısında; direnişçilerin yanındayız.
h- İslam Konferansı adıyla emperyalizmin işbirlikçilerinin, Direniş
Hareketini ve içinde yer alan (Lübnan) Hizbullah’ı, terör listesine alması ve TV kanalı Manar TV’nin
yayınlarının yasaklanması karşısında
dayanışmayı büyütmeliyiz.
Emperyalizmin direnişleri bitirmek için çıkardığı terör listeleri karşısında; halkların direnişini desteklemek meşrudur.
ı- Fidel Castro’nun, ‘Küba halkının
emperyalizmin hediyelerine ihtiyacı
yoktur’ sözlerini destekliyoruz ve bu
sözlerin hayata geçirilerek, emperyalistlerle kurulan bağların koparılmasını,
dünya halklarına umut olan Küba’nın;
direnen halklara yüzünü dönmesi gerektiğini vurguluyoruz.
i- Emperyalizmin saldırıları
karşısında yürütülen barış politikaları,
daha çok katliam getirmektedir. Katliam politikaları karşısında halkların
tek kurtuluşu, silahlanmaktır.
j- Donbass’ta kurulan Antifaşist Halk Cumhuriyeti’ni destekliyoruz. Üzerindeki tecrit saldırısı
karşısında; halkın direnişini ve kurulan anti-faşist yönetimi destekliyoruz.
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“Hapishanelerde Her 36 Saatte Bir İnsan Ölüyor”
Artık Yeter!
TAYAD’lı Aileler 10 Temmuz’da bir açıklama yayınlayarak, hasta tutsak Kemal Avcı’nın serbest bırakılmasını
talep etti. Açıklamada: “Kemal Avcı yıllardır hapishanede
gördüğü işkenceler sonucu mide kanseri olmuştur… Tutuklandığı günden bugüne Tekirdağ T Tipi Hapishanesi
Kemal Avcı’nın ölümünü hızlandırmak için uğraşmaktadır.
Kemal Avcı hastaneye götürülmemekte, kemoterapi tedavisi
keyfi olarak engellenmektedir. Bütün bunlar yetmezmiş
gibi bir de hastane dönüşü jandarmalar tarafından saldırıya
uğramış, işkence görmüştür. Kemal Avcı’nın vücuduna
sabit olarak takılı olan damar yolu aparatı herhangi bir
darbe alması durumunda dakikalar içerisinde Kemal’in
ölümüne sebep olacaktır. Buna rağmen onlarca jandarma
tarafından tekme tokat saldırıya uğramıştır.
ARTIK YETER! Hapishanelerde her 36 saatte bir
insan ölüyor. Bundan sonra tutsak evlatlarımız içeriden
biz de dışarıdan hapishanelerde yaşanan bu katliamların
hesabını soracağız. Kemal Avcı’nın katledilmesine izin
vermeyeceğiz. Onun katledilmesinin sorumlusu başta
Kemal Avcı’yı tutuklayan mahkeme, ona “ayakta tedavi
görebilir” raporu veren Okmeydanı Hastanesi, Tekirdağ
T Tipi Hapishanesi ve Adalet Bakanlığıdır. Mide kanseri
olan Kemal Avcı derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.

Ukraynalı Devrimci
Andrey Sokolov
Nerede?
1990’lı yıllardan beri Ukrayna’da
hakları için mücadele veren Andrey Sokolov 15 Nisan günü tahliye oldu ve
mahkemesinin ardından 4 kişi tarafından
kaçırıldı. 15 Nisan gününden beri kendisinden haber alınamıyor!
Türkiyeli devrimciler olarak kaybetme
politikalarının ne demek olduğunu iyi
biliriz. Devletin kendisine tehdit olarak
gördüğü kişileri yasadışı şekilde kaçırıp,
işkencelerle katlettiği bir ülkede mücadele
veriyoruz. Andrey Sokolov da Türkiye’den
de bildiğimiz gibi devlet destekli faşistler
tarafından kaçırılmıştır ve resmi hiçbir işlemin yapılmaması, kaçıranların bulunmaması bu saldırıda Ukrayna Devletinin
açık sorumluluğu olduğunu göstermektedir.
Ukrayna Devletine soruyoruz:
ANDREY SOKOLOV NEREDE?
ANDREY SOKOLOV’U KİMLER KAÇIRDI VE
NEDEN YAKALANMIYORLAR?
3 AYDIR HABER ALINAMAYAN, ANDREY SOKOLOV’UN

Ülkemizdeki Sorunların Sorumlusu

Suriyeliler Değil Emperyalizm ve
İşbirlikçileridir

TAYAD'lı Aileler ülkemizdeki Suriyeli mültecilere
Türkiye vatandaşlığı verilmesiyle ilgili 12 Temmuz'da
bir açıklama yaptı. Açıklamada: "ABD ve onun uşağı
AKP’nin Suriye üzerinde yürüttüğü kanlı politikalar
sonucunda Suriye’deki savaş şiddetlenerek bugüne kadar
gelmiştir. Savaşın sonucu olarak ülkesini, topraklarını
terk edip başta Türkiye olmak üzere Dünya’nın dört bir
yanına dağılan Suriye halkı emperyalizm eliyle başlatılan
savaşın sonuçlarını Suriye topraklarından emperyalistlere
kadar göçmen sorunu adı altında ulaştırmıştır.
Bugün Suriye’lilere vatandaşlık vereceğini söyleyen
AKP, Suriye’lileri ucuz iş gücü olarak ve sömürülecek
milyonlarca insan olarak görmektedir. Türkiye halklarını
nasıl daha fazla sömürmenin hesabını yapıyorsa Suriye’den
gelenler için de aynı hesabı yapmaktadır. Sorun topraklarımızda dizginsizce sürdürülen sömürü düzenidir...Öte
yandan, Suriye’lilerin topraklarını emperyalist müdahaleye
karşı savunmayıp terketmesi elbette ki savunulacak bir
durum değildir. Fakat böyle olması hiç kimseye ülkemizdeki
Suriye’lilere karşı ırkçılık yapma hakkı vermez. Yoksul mahallelerimizde barınan Suriye’lilerle yaşanan sorunların
çözümü Suriye’lilere karşı ırkçı
yaklaşımlar sergilemek asla
olamaz. Bugün mahallelerimizde, topraklarımızda Suriye’liler nezdinde yaşadığımız
sorunların tamamının sorumlusu Emperyalizm ve onun uşağı AKP iktidarıdır. AKP’nin
Suriye’lilere vatandaşlık verileceğini söylemesi üzerine AKP
BAŞINA GELEN HER ŞEYDEN
karşıtlığı adına ülkemizdeki
UKRAYNA DEVLETİ SORUMLUSuriye’lilere dönük yapılan
DUR!
ırkçı yorumlar doğru değildir.
Ukrayna Konsolosluğu Adresi:
AKP’nin kendi çıkarları için
Sancak Mahallesi 512. Sokak No:
ortaya attığı bu ve benzeri po17,
litikalara karşı halkların karÇankaya – Ankara / Türkiye
deşliğini ve ortak düşmanın
06550
ABD ve onun işbirlikçi uşağı
Telefon: +90 312 441 54 99, +90
AKP olduğu gerçeğini unutmamak ve tüm söylem ve ey312 440 52 89
lemlerimizi buna göre şekilFaks: +90 312 440 68 15
lendirmemiz gerekir. Bu sebeple
E-posta:
Suriye’lilere dönük ırkçı söyukremb@turksatkablo.net,
lemlerde bulunanları kınıyor
emb_tr@mfa.gov.ua
ve haykırıyoruz; Kahrolsun
ABD Emperyalizmi Yaşasın
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiHalkların Kardeşliği" denildi.
ler Komitesi
13 Temmuz 2016
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Hasta Tutsak Kemal Avcı’dan Mektup

"Sesime Ses, Yüreğime Umut Olacağınıza İnanıyorum"
Hasta Tutsak Kemal Avcı'nın, halkın
ve devrimcilerin desteğiyle 11 Temmuz'da
tahliyesinden önce yazdığı mektubu yayınlıyoruz. Tüm hasta tutsakların sesine
ses, yüreğine umut olmaya devam edeceğiz...

"Kemal Avcı’dan Mektup
Dört bir yanı taş duvarlarla çevrili şu
karanlık hücremden bir kez daha sesleniyorum sizlere… Duyuyor musunuz
beni? Çok uzaklardan değil, sadece konuştuğunuz için tıkılabileceğiniz hapishaneden sesleniyorum. Hayat bir su
misali akıp giderken, yaşamlar söndürülüyor buralarda… Geleceksiz ve umutsuz bırakılmak isteniyoruz. Her gün yeni
hayatlar sönüyor, yeni acılar ekleniyor
anaların yüreğine… Ölümün kıyısına
gelmiş hasta tutsaklar olarak her gün
daha da çoğalıyoruz. İşte ben o umudu
kırılmak istenen, ölümün kıyısına getirilen
hasta tutsaklardan sadece bir tanesiyim.
Ben bu umudu yaşatmak için yüreği
güzel duyarlı insanlara sesleniyorum.
Ben artık ölümün kıyısında değil, tam
ucundayım. Zaman denen o mukaddes
şey saniyesi, dakikasıyla annemin yüreğine acı koymak için çalışıyor. Evet,
ben ölüyorum. Kör karanlık bu hücrelerde
sessizce, sinsice ve de kalleşçe öldürülmek
isteniyorum. Onurlu bir yaşam, özgür
bir gelecek ve adaletli bir dünya istediğim
için faşizmin zindanında kanser illetiyle
katledilmek isteniyorum. Onursuzluğu
dayatıyorlar bana. Dört duvar arasındayım
ama yine de teslim olmamı istiyorlar,
yani tek kelimeyle pişmanlık duymamı
istiyorlar. Yoksa.. Yoksası malum. Bu
beton duvarlar arasında acılar içinde kıvranarak ölmek. İşte size bunun için sesleniyorum… Buna izin verecek misiniz?
Ben bu vatanın, bu halkın çocuğuyum…
Ben sizin oğlunuz, kardeşiniz arkadaşı-
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nızım… Ben sizden biriyim… Sizin yüranın size gelmesi için oturup bekleyecek
reğinizdeki söz olduğum için tutuklandım.
misiniz? Halkımızın elleri de yüreği de
Benim şahsımda öldürülmek istenen sizbüyüktür. Bırakmaz zalime evladını sarıp
siniz… Umudu kırılmak istenen bu
sarmalar ve yine bırakmaz faşizmin
halk…
ininde evladını, çekip alır… Daha önce
2013 Mayıs’ında tanıştım bu illetyaptı. Yine yapması için engel yok. İşte
le… Hapishanelerin soğuk ve nemli dubu yüzden sesleniyorum sizlere. Yürevarları, devletin tecrit politikası,8 yıldır
ğimin içinde yürek sesime ses olun. Hayaşatılan işkenceler bana bu hastalığı
pishanede sağlıklı bir tedavim mümkün
bulaştırdı. Halkımızın ve yoldaşlarımın
olmadığını herkes bilir. Sağlığım geri
sahiplenmesi ve kararlı direnişiyle
dönülmez bir noktaya geldi. Tedavim
2013’ün Ağustos’unda tahliye edilmiştim.
türlü nedenlerle engelleniyor. Ve ölüm
Lanet hastalık bırakmadı peşimi 2015’in
kapıdan içeri girdi. Son hamlesini yapmak
ekiminde kötü huylu olan bu illet yeniden
üzere… İnanmak başarmanın ilk adımıdır.
nüks etti. Ölümcül 2 ameliyat geçirdim.
Ben inanıyorum sizlere… Sesime ses
90 kilodan 45 kiloya düştüm. Midem
yüreğime umut olacağınıza inanıyorum.
komple, bağırsaklarım ve ciğerimin bir
Kazanacağımıza inanıyorum. Önce zalimi,
kısmı alındı. Kalan birkaç nokta kanseri
sonra bu illeti yeneceğimize inanıyorum.
de kemoterapiyle temizlemeye başlaYarın sıranın size gelmemesi için bu
mışlardı ki zalim işin başına geçti. Daha
adımı hep birlikte atalım. Biz hasta tutönce sizlerin sahiplenmesiyle öldürmeyi
sakları ölümün kıyısından çekip alın,
başaramamışlardı. Ve işte şimdi sessizliğin
elimizden ve yüreğimizden tutun. O çok
hâkim olduğu bu zamanlarda yarım kalan
sevdiğimiz yaşamla buluşturun bizi.
işini bitirmek istiyor. 2007’den kalan bir
Tüm yüreği güzel insanların bu zulme
dosyamdan 10 yıl bir cezam onaylandığı
karşı mücadele edeceğinize olan inancımla
gerekçesiyle tedavi gördüğüm hastahahepinize sevgi ve saygılarımı gönderineden alıp tutukladılar beni. Hastalığım
yorum…
ortada, raporlarım ortada, durumum gözle
Yaşamak ne ki
görülür biçimde ortadayken yine tutukÖlüm ne
landım. Oysa yasalar açık tahliye edilmem
Kavga bitmez ben
gerekiyor. 2013’ün Ağustos’unda neden
Öldüğümde…
tahliye edildiysem yine edilmek zorun(Silivri 2 Nolu L Tipi Hapishanesi)
dayım. Bilirsiniz ki, bu hastalığın tedavisi,
07.07.20106"
temiz hava sağlıklı beslenme ve moral… Bunların baş
harfleri bile burada
bulunmaz. Herşey
Ayrıca, hasta tutsak Kemal Avcı’nın serbest bırakılması
ortada.. Doktorlar
için Taksim Galatasaray Lisesi önünde, Kemal Avcı’nın
“Hapishanede Kaannesi ve kardeşinin hastalığı ve hapishane koşulları konusunda
lırsa Ölür” diyorbilgilendirmesi ve ayrıca Kemal Avcının hapishaneden gönlar… Tek kelimeyle
dermiş olduğu mektubunun okunmasıyla TAYAD’lı Aileler
ölür… İşte bu yüzbir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasına 25 kişi kaden sesleniyorum
tıldı.
size… Ölmeme izin
Yapılan açıklamadan bir gün sonra, 11 Temmuz’da
verecek misiniz? SıKemal Avcı tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu.

Kemal Avcı İçin Taksim'deydik

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR TEKELLERDİR!

Bakırköy Hapishanesi’nden
Hak İhlalleri Mektup

“ Kitap hepimize yetebilir!
Hürriyet hepimize yetebilir.
Ve sevda kederi,
Hastalık kederi
Ayrılık kederi
Kocalma kederinde gayrısı aşmayabilir eşiğimiz.
Kitap hepimize yetebilir.
Ormanların ki kadar uzun olabilir
ömrümüz.
Yeter ki bırakmayalım, yaşanmamış
günlerimiz yadolmasın
Çocukların avuçlarıyla birlikte
Boşluğun karanlığıyla birlikte,
Yeter ki ekmek ve hürriyet yolunda
dövüşebilmek için yaşayabilelim.
NAZIM HİKMET
Merhaba
Size Bakırköy Kadın Hapishanesi’nden yazıyoruz. Hürriyet hepimize
yetebildiği halde fiziki olarak bize yetmedi. Daha doğrusu biz hürriyete göre
fazla olduğumuzdan değil, birileri hürriyetimizi kısıtladığında yetmedi. Kendileri daha iyi çalıp, çırpabilmek için
biz özgür tutsakların hapishanelerde olması uygun görüldü.
Hürriyet fiziki olarak kısıtlanmış fakat
yüreğimiz dünyanın bir ucundaki çocuğa
atılmış tokadı hissedecek kadar özgürken
şimdi kitapta yetmiyor. Kitap hepimize
yetebilir. Öyle değil mi? Hayır yetmedi
onlara göre nasıl ki biz tutsakken egemenler o kadar özgürce çalıp çırpabiliyor,
katledebiliyorsa kitapta tutsak olmalı ki
o bizi tutsakken özgür kılandır. Biri bizi
alır Çin’e götürürken bir diğeri Latin
Amerika’ya, biri sokaklara, dağlara, kanrevan Kürdistan’a, bir ananın cenazesine,
biri yemyeşil Karadeniz’e götürür. Biri
alır Çakırcalıyı efemiz kılar Ege’de, biri
Çukurova’nın sıcağında terletir İnce Memet’le, biri bozlak söyler sapsarı, kupkuru

Anadolu’da isteriz ki yüreğimiz ve beynimiz kadar özgür olsun kütüphanelerimiz. Fakat engellendi kitaplarımız, haklarımız kişi başı 15 kitapla sınırlandı.
Bu hesap akıl ve mantığa uymuyor elbette.
Bu nedenle size sesleniyoruz. 15 kitaba ne sığar sizce? Umutlarınız, düşleriniz
ve müthiş bir bilgi açlığınız varken 15
kitap ne demektir? Yetin demektir. Bu
kadar oku demektir. Okuyacağını ve
bunu ne zaman yapacağını ben belirlerim
demektir.
Sabah kahvaltı yapıp öğle yemeği
bekleyebiliriz. Öğlen yemek yiyip, akşam
yemeğini bekleyebiliriz. Akşam yemek
yiyip uyuyabiliriz. Su da içebiliriz mesela,
o hakkımız alınmadı elimizden. Tuvalete
de gidebiliyoruz hapishanede.
F Tipleri açılırken tanıttıkları gibi
her hücrenin tuvaleti de var. O F Tiplerinin
açılma sürecinde en büyük malzemesiydi
iktidarın, araştırabilirsiniz. Yani solucanda
yaşayabiliyor böyle. Peki insan? Haziran
ayından itibaren dışarıdan gönderilen
hiçbir kitabımız verilmedi. Kişi başına
15 kitap sınırlaması getirildi. Temmuz
ayında 15 kitaptan fazla olan kitaplarımızın idare tarafından alınacağı söylendi.
Biz hani ekmek kadar su kadar hatta
ondan öte yaşam demek olan kitaplarımızı
verecek miyiz hayır. O halde onları almaya gelmek demek can almaya gelmek
demek. Saldırı işkence yapmak katletmek
demek... Bu kararın hukuki, mantıki, insani hiçbir yanı yoktur. Uygulanamaz.
Buna izin verilemez. Hangi mantıkla
kitaplarımızı engellemek istiyorlar. İşte
tamda burada dur demek gerekir. Bu
nedenle size yazıyoruz. İnsanın duygu
ve düşünceleri ile bütün varlığını solucan
harcı saymıyorsak, buna karşı çıkmalıyız.
İnsan olduğumuz ve kavgamızın içi
ışıltılı aydınlıklar gibi olduğumuz için.
“ İnsanlar sizi çağırıyorum
Kitaplar, ağaçlar ve balıklar için
Buğday tanesi, pirinç tanesi ve güneşli sokaklar için
Üzüm karası, saman sarısı saçlar
ve çocuklar için
Kitap Hepimize Yetebilir
Bakırköy Hapishanesi
Özgür Kadın Tutsaklar
9 Temmuz 2016

Rıza Yıldırım
Mücadelemizde
Yaşamaya
Devam Edecek
Sorumlulardan
Hesap Soracağız
TAYAD'lı Aileler tarafından
Haramidere Cemevi'nde Bolu Hapishanesi idaresinin, hapishane
doktorunu ve Bolu Devlet Hastanesinde muayene eden doktor yüzünden şehit düşen Rıza Yıldırım’ın
40 yemeği 9 Temmuz'da verildi.
Bununla ilgili TAYAD'lı Ailelerin
yaptığı açıklama şu şekildedir: "
Rıza Yıldırım 21 yıldır Özgür Tutsaklar Cephesi'nde olan bir evladımızdı. Devrimci düşünceleri dolayısıyla 1995 yılında tutuklanıp
Bayrampaşa Hapishanesi’ne konulduktan sonra sayısız direnişlerin
ve katliamların yaşandığı bir tarihin
parçası oldu. Özgür Tutsaklık yaşamına Bayrampaşa Hapishanesi’nde başlayan evladımız 19 Aralık
2000'de gerçekleşen hapishaneler
katliamı sonrası Tekirdağ F tipi
Hapishanesi’ne, oradan da 2013
yılında kendi talebiyle Bolu F Tipi
Hapishanesi’ne götürülmüştür. 96
Ölüm Orucu Direnişi ve 19 Aralık
Bayrampaşa Hapishanesi Katliamı’nı bizzat yaşayan evladımız
tüm evlatlarımız gibi türlü işkencelerden geçmiş, yoldaşlarının diri
diri yakılmasına tanık olmuştur. F
tipi hapishanelerde sürdürülen tecrit’in en son kurbanı Özgür Tutsak
Rıza Yıldırım oldu. Rıza Yıldırım
Bolu F tipinde kaldığı süre içerisinde rahatsızlığından kaynaklı defalarca tedavi olmayı talep etmesine
rağmen gardiyanların, Bolu F Tipi
Hapishanesi idaresinin, hapishane
doktorunun ve Bolu Devlet hastanesinde Rıza Yıldırım’ı muayene
eden doktorunun ihmal, keyfiyet
ve hatalarından kaynaklı beyin kanaması geçirmiş ve şehit düşmüştür.
21 yıldır başı dik bir şekilde şehitlerimizin yarattığı özgür tutsaklık
geleneğine yaraşır bir şekilde yaşayan evladımız Rıza Yıldırım 3
Haziran'da kaldırıldığı Bolu Devlet
Hastanesi’nde şehit düşmüştür."
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Hiçbir Adaletsizliği
Kanıksamayacağız, Alışmayacağız
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“..Şalvarı şaltak Osmanlı
Eğeri kaltak Osmanlı
Ekende yok biçende yok
Yiyende ortak Osmanlı..”
(Türkmen deyişi)
Müvekkilimiz Yeliz TÜRKMEN,
Armutlu’ da bir evi gasp ettiği iddiasıyla hem yasadışı örgüt üyesi
olmak hem de gasp suçundan 22
yıl hapse mahkûm edilmiş bir devrimcidir.
İstanbul’un en güzel yerlerinden
biri olan Küçükarmutlu Mahallesi,
ülke egemenlerinin yoksul halka reva
görmediği ve el koymak için fırsat
kolladığı bir mahalle olageldi. Ancak
bugüne kadar devrimcilerin ve yoksul
gecekondu halkının direnişini kırıp
mahalleyi ele geçirmeyi başaramadılar.
Yeliz Türkmen de Armutlu Mahallesinde yaşayan ve mahallenin yerinde
ıslahı, halkın dayanışması, birlikte
mücadelesi ve sorunlarının çözümü
doğrultusunda kurulan Armutluyu Koruma Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği”nin Başkanı ve emekçisi olarak
devletin hedef aldığı bir insandı. Arkadaşlarıyla birlikte hukuk dışı, uydurma ve kurmaca delillerle ağır cezalara mahkûm edildi.
Yapılan yargılama gizli tanıklık
uygulamasının ilk mimarlarından şimdinin “paralelci kaçak savcısı”Zekeriya Öz’ün komplocu kafa yapısının sonucu olarak başlamıştır.
Dosyada gizli tanık olarak ifade
altına imza atan kişinin aynı zamanda
şikâyetçi olarak açık kimlikle farklı
ifadeler verdiği ortaya çıktı. Ki bu
şikâyetçi mahkeme huzurunda gerçekleri anlatmıştır ve gizli tanık olarak da ayrıca ifade tutanağı düzenlendiğini söylemiştir.
Yeliz Türkmen’in gasp ettiğini
iddia ettikleri evin, sahibi olduğu, evi
satın aldıktan sonra birikmiş borçlarını
ödeyerek faturalarını üstüne aldığı,
faturaları ödediği belgelerle ispatlandı.
Ancak yine de gizli tanık beyanları
esas alınarak Yeliz’ e ve arkadaşlarına
ağır cezalar verildi.
Dosya Yargıtay’a gitti, aynı gerekçelerle dosyayı temyiz ettik ancak

karar mahkemece onaylandı.
Savcı Zekeriya Öz’ün kumpasçı
bir savcı olduğunun ortaya çıkmasından sonra tek tek gerekçelerini belirterek dosyanın yeniden incelenmesi
için yargılama talebinde bulunduk.
Ancak talebimiz reddedildi. Bu RED
kararının üstüne Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduk. Dosya hâlihazırda Anayasa Mahkemesi önündedir.
Bu açıklamayı kaleme almamızın
nedeni, YELİZ TÜRKMEN’İN
GASPETTİĞİNİ İDDİA ETTİKLERİ GAYRIMENKULLE İLGİLİ
VERGİ ALACAKLARI İÇİN İCRA
TAKİBİ BAŞLATILMIŞ OLMASIDIR. YELİZ 2006 YILINDAN
İTİBAREN TUTSAK EDİLMİŞ,
ÇALIŞAMAZ DURUMA GETİRİLMİŞ VE DEVLET, “SEN BU
EVİ GASPETTİN” DEDİĞİ EVİN
VERGİSİNİ YELİZ’E KESMİŞ!
Başta yazdığımız Türkmen deyişi
tam da bu nedenle aklımıza geldi.
Bu nasıl devlet ve yargılama faaliyeti ki tek tek çürütülmüş delillere
dayanılarak hüküm kuruyor.
Bu nasıl devlet ve yargılama faaliyeti ki sahte delil hazırladığı ve görevini
kötüye kullandığı için hakkında yakalama kararı verilen bu savcının iddianamesine ve soruşturmasına dayanarak verilen hükmü değiştirmiyor.
Vergi devletin hizmetleri karşılığında ödenir. Bu devlet hangi hizmetten
bahsediyor? Yeliz’in ailesinden kalan
cüzi miras payıyla satın alabildiği bir
gecekondu evine el koyup sonra da
Yeliz’e gaspçı diyerek ceza kesen
devlet, meşru olabilir mi? Gasp ettiği
hükmünü verip sonra da vergi talep
eden bir devlet işleyişinden, ciddiyetinden bahsedilebilir mi?
Halkın isyanına, kendine meşru
hak arama yolları bulmasına haklılık
zemini hazırlayan, devleti gayrı meşru hale getiren bu adaletsizliklerdir.
Hiçbir adaletsizliği kanıksamayacağız.. Adaletsizliklere alışmayacağız...
HALKIN HUKUK BÜROSU

Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!
Bayram görüşü nedeniyle Tekirdağ
Hapishanesi’ne giden bir tutsak yakınından aldığımız bilgilere göre; bayram
görüşü için 6 Temmuz’da Tekirdağ Hapishanesi’ne giden aileler, görüş öncesinde
yapılan işlemlerde hapishane yönetiminin
keyfi olarak yarattığı gecikmelerden dolayı, görüş salonuna yaklaşık 30 dakika
geç gelmelerine rağmen, görüşmeye
başladıktan yarım saat sonra gardiyanlar
görüşün bittiğini söyleyip salonun boşaltılmasını istemişlerdir. Bunun üzerine
devrimci tutsaklar, bir saat görüş saati
dolmadan salonu terk etmeyeceklerini
görüş saatindeki gecikmenin hapishane
yönetiminin keyfi uygulamalarından
kaynaklandığını söylemişler ve yapılan
görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine, gardiyanların zorla götürme saldırısı
başlamıştır. Bunun üzerine özgür tutsaklar
“İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek…
İşkence yapmak şerefsizliktir” sloganlarıyla direnişe geçmiş ve ailelerinin de
tutsakları sahiplenerek aynı sloganlarla
onlarla birlikte direnişe geçmişlerdir.
Bunun üzerine olay yerindeki hapishane
müdürünün talimatıyla saldırıya geçen
gardiyanlar aileleri zor kullanarak, tutsakları ise yerlerde sürükleyerek dışarı
atmışlardır. Yaşanan saldırıda bazı tutsak
yakınlarının el ve kol bölgelerinde çizik
ve sıyrıklar meydana gelirken, bir tutsağın
ablası sinir krizi geçirerek bayılmış ve
diğer tutsak ailelerinin müdahalesiyle
kendine geldikten sonra hapishaneden
çıktıklarını ifade ettiler. Bu bilgileri bize
aktaran tutsak yakını ”Bu gibi baskılarla
bizim çocuklarımızı sahiplenmemizi engelleyebileceklerini sanıyorlarsa boşuna,
hiç bir zorba uygulama çocuklarımızı
sahiplenmemizi engelleyemez. Çocuklarımız ve tüm devrimci tutsaklar onurumuzdur” dedi.

Şehit Ailemiz Zeliha
Kayapınar Vefat Etmiştir
Şehidimiz Kalender Kayapınar’ın
annesi Zeliha Kayapınar 4 Temmuz'da
vefat etmiştir. Cenazesi Malatya Doğanşehir Topraktepe köyünde Kalender Kayapınar’ın mezarının yanına
defnedilmiştir. Tüm Kayapınar ailesinin ve büyük ailemizin başı sağolsun.
TAYAD’lı Aileler

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR TEKELLERDİR!

Bu Yıl Da Bayram Tatili Boyunca Trafik Kazalarında
129 Kişi Öldü, 471 Kişi Yaralandı
Trafik Kazaları Kader Değildir!
2014 KURBAN BAYRAMI:
63 ölü, 245 yaralı
2014 RAMAZAN BAYRAMI: 109 ölü, 852 yaralı.
2013 KURBAN BAYRAMI:
131 ölü, 6 bin 738 yaralı (9 günlük
tatilde)
2013 RAMAZAN BAYRAMI: 86 ölü, 4 bin 711 yaralı.
2012 KURBAN BAYRAMI:
76 ölü, 4 bin 129 yaralı (Cumhuriyet Bayramı’nın da birleştiği 6
günlük tatilde)
2012 RAMAZAN BAYRAMI: 74 ölü, 4 bin 61 yaralı.
2011 KURBAN BAYRAMI:
68 ölü, 321 yaralı.
2011 RAMAZAN BAYRAMI: 144 ölü, 6 bin 491 yaralı. (9
günlük tatilde)
2010 KURBAN BAYRAMI:
122 ölü, 5 bin 223 yaralı. (9 günlük tatilde)
2010 RAMAZAN BAYRAMI: 75 kişi öldü, 777 kişi yaralandı.

Bayramların değişmez haberi
Bu bayramda şu kadar kişi trafik
kazalarında hayatını kaybetti...
Bu yılda bu manzara değişmedi.
Bayram boyunca televizyon ekranları, gazete manşetleri trafik kazası
haberleri ile doluydu…
Yine şu kadar kişi öldü diye verilen haberler sıradanlaştırılarak bayramda olur böyle şeyler diye veriliyordu…
Halbuki her şey gibi trafik kazalarının da bir nedeni var ama hiç bir
zaman o gerçek neden ne gazete sayfalarına ne de televizyon ekranlarına
yansır.
Neden trafik kazanı oluyor sorununu cevabı hiç değişmez… İnsan
hatası.
İnsanlar hata yapmasalar kazalar
olmayacakmış gibi bir bakış açısını
topluma kabul ettirilmeye çalışılır.
Bunun tek nedeni kapitalizmdir.
Gözleri paradan başka hiç bir şey
göremeyen para babaları, Emperya-

listler, tekeller ve AKP hükümetleridir…
Kapitalizmin olduğu her yerde
Kapitalizmin girdiği her ilişkide
böyledir.
Onlar için insanın değeri ikinci
plandadır… Kar hırsları her şeylerini
önüne geçer bütün ilişkilerini belirler.
Trafik kazaları artarak devam mı
ediyor önlem mi almak gerekir…
Kardan götürecekse gerek yok...
İşte yıllardır iktidar olan AKP
hükümetleri tam da bu düşüncenin
ihtiyaçlarına cevap verecek tarza hareket ettiler.
İktidara geldikleri ilk günden bu
güne başta Tayip Erdoğan olmak
üzere şimdinin başbakanı Binali Yıldırım bakanlar milletvekilleri yakın
çevrelerindeki patronlar karlarına kar
katsalarda yine de her şeyi para
olarak göremeye devam ediyorlar…
Bayram tatilini 9 gün yaparken
de tatili tatil olarak değil de para
olarak görüyorlar… Akıllarından geçen tek şey ne kadar çok para kazanırız oluyor…
Onun için bu kadar insan yollara
düşmesi her sene olduğu gibi trafik
kazalarına kurban gitmelerini önlemek
için ek önlemler almak gerekir mi
diye bir düşünce akılların ucundan
bile geçmiyor.
Onun için her sene yaşanan manzara yine yaşandı.
9 gün boyunca 129 ölü 471 yaralı…
Gözleri paradan başka bir şey
görmeyenler için yolda kazamı olmuş

veya başka bir şey mi olmuş umurlarında bile değil.
Onların tek derdi tasası gelsin
paralar gitsin paralardır…
AKP’yi para hırsı yönetiyor:
Halkın yaşadığı ölümler acılar
yıkımlar onu hiç mi hiç ilgilendirmiyor.
Somada yaşanan katliam
Uyuşturucu bağımlıların artması
İş kazalarında günde ortalama 4
emekçini ölümü hiç mi hiç umurlarından değil.
Fıtratın da var deyip geçip gidiyorlar…
AKP iktidarı fırsatçıdır
Atatürk hava limanında katliam
yaşanıyor onlarca insan ölüyor… onların derdi kendi reklamlarını yapmak
ne var sırada Orhan Gazi köprüsünü
açmasını fırsat bu fırsat deyip oradalar… Ülkede katliam yaşanmış hiç
umurlarında değil… Varsa yoksa AKP
reklamını yapmak. Ülke gelişiyor güçleniyor imajını yaratmak. Bakın bunların hepsi bizim sayemizde oluyor
demeye çalışmak…
Peki ölenler…
Peki açlık çekenler…
Peki sayısı belli olamayan işsizler…
Hiç umurlarında değil…
AKP hükümetleri katliamcıdır.
Hesapçıdır… Fırsatçıdır…
Yaşanan ölümlerden bile nasıl yararlanacağını düşünecek kadar aşağılık bir kafa yapısına sahipler…
Bu yüzden gelmiş geçmiş eli en
kanlı iktidardırlar.
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Kapitalistlerin, Her Lokmayı Bize Zehir Ettiği Sistemi Yok Ettiğimizde,
Zafer Günü En Güzel Bayramımız Olacak!
Halk Cephesi ve alanları, halkımızın geleneklerini
yaşatmak için ülkenin her yerinde bayramlaşma programları yaptı. Bayram programı dahilinde yapılanlar şu
şekilde;

Kartal Liseli Dev-Genç:
5 Temmuz’da Sarıgazi’ye ziyaret yaparak, ilk olarak
Sarıgazi Haklar Derneği’ni ziyaret edip yoldaşlarının
bayramlarını kutladı. Ardından Dersim’de şehit düşen
DHKC’li Onur Polat’ın ailesi ile bayramlaşıldı.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi:

Sayı: 530

Yürüyüş
17
Temmuz

HFG çalışanları ve tedavi görenler 5 Temmuz’da
bayram nedeniyle ilk olarak mezar ziyareti yaparak
şehit yoldaşlarına ve ardından esnaflara ve Hasan Ferit
Gedik’in ailesine ziyarete gittiler.

Halk Cepheliler Antalya’da devrim şehitleri Erhan
Yılmaz ve Ergani Arslan’ın ailelerini ziyaret ettiler.

Okmeydanı Halk Cephesi:

Dersim Halk Cephesi:

6 Temmuz’da Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler
Derneği’nde “Hasan Ferit İçin Birliğimizi Büyütüyoruz”
sloganıyla bayramlaşma düzenlendi.

5, 10 Temmuz arasında bayram münasebetiyle 19
Aralık şehitlerinden Fidan Kalşen’in ailesi ve Dersimli
devrim şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.

Armutlu Halk Cephesi - Dev-Genç:

Kuruçeşme Halk Cephesi:

6 Temmuz’da şehit ve tutsak ailelerini ziyaret etti.
Sarıgazi’de Gerilla şehidi Onur Polat’ın ailesi ziyaret
edildi. Mezar ziyaretinden sonra hasta tutsak Kemal
Avcı’nın ailesi ziyaret edilerek ailelerin bayramları kutlandı.

Bayram ziyaretleri kapsamında 4 Temmuz’da devrim
şehitlerinden Umut Gedik’in mezarı ziyaret edilerek
anma yapıldı.

Bağcılar Halk Cephesi:
5 Temmuz’da Gazi Mezarlığı’nda bulunan devrim
şehitlerinin ve Dayı’nın mezarı başına gidilerek anma
yapıldı ve şehitlerin mezarlarına kızıl karanfil ve kızıl
flama bırakıldı.

İkitelli Halk Cephesi:
5 Temmuz’da önderleri ve yol göstericileri olan Dayı’nın mezarı başında anma yapıldı. Ardından İkitelli’de
yozlaşmaya karşı mücadelede ölümsüzleşen Birol Karasu
ve Kemal Delen’in mezarları başına gidildi.

Malatya Halk Cephesi - Liseli Dev-Genç:
12 Temmuz’da Malatyalı devrim şehitleri olan Cihan
Gürz, Şengül Akkurt ve Mehmet Büçkün’ün mezarı
ziyaret edildi.

Ankara Halk Cephesi:
7 Temmuz’da İdilcan Kültür Merkezi’nde bayramlaşma
yapıldı. Yapılan konuşmalar ve sohbetlerle devam eden
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bayramlaşma, hep birlikte içilen çaylar ve çekilen fotoğraflarla sona erdi. Programa 50 kişi katıldı.

Antalya Halk Cephesi:

Elazığ Halk Cephesi:
5 Temmuz’da Koruk köyünde Nazım Karaca ve Ali
Demir Alp’in mezarları ziyaret edildi.

İzmir Halk Cephesi:
7 Temmuz’da yazılı bir açıklama yayınlayarak halkın
bayramını kutladı. Açıklamada: “Halkımızın geleneksel
bayramını kutlar, çocukların halaya duracağı o büyük
günün müjdesiyle selamlarız.” denildi.

Devrimci İşçi Hareketi:
6 Temmuz’da Gazi Mezarlığı’nda bulunan devrim
şehitlerini ziyaret ederek bayramları kutlandı. Ardından
Yürüyüş Dergisi, Grup Yorum, İdil Kültür Merkezi ve
FOSEM’in Adalet için yaptıkları açlık grevi ziyaret
edildi.

Antep Halk Cephesi:
Halk Cepheliler 5 Temmuz’da devrim şehitleri Fatma
Koyupınar ve Bekir Baturu’nun ailelerini ziyaret etti.
Ayrıca 7 Temmuz’da Fatma Koyupınar’ın evinde bir
araya gelinerek alternatif bayramlaşma düzenlendi.

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR TEKELLERDİR!

Ülkemizde Gençlik
Çocuk İşçiliği Sömürü
Düzeninin Ürünüdür
Bu Düzen Yıkılmadıkça Çocuk
İşçiliği Devam Edecek
Liseli Dev-Genç çocuk işçiciliğiyle
ilgili 12 Temmuz'da bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "Bugün ülkemizde
ve dünyada çocuk işçiliğinin temel
nedeni kapitalist sistemdir. Kapitalist
sistemde her şey daha fazla kara göre
düzenlenir. Çocuk işçiliği de sömürü
ve kar hırsıyla hareket eden kapitalizm
için ucuz iş gücü ve kayıt dışılık demektir. İşte tam da bu yüzden biz diyoruz ki bu düzen çocuk düşmanıdır.
Resmi rakamlara göre Türkiye’de 900
bin çocuk işçi olduğu belirtilmektedir.
Çalışan çocuklar için haftalık ortalama
süresi 54 saattir.
Çocuk işçilerinin yarısından çoğu
400 TL altında bir ücretle çalışmaktadır. 2014 yılı verilerine göre her
100 iş cinayetinden 3'ü çocuk işçisidir.
Yani katledilen 30 işçiden yaklaşık
1’i yoksulluk yüzünden çalışan işçilerdir. %36’sının haftalık izni yok.
Üçte birine yemek verilmemektedir.
Küçücük bedenlerinin sömürü çarkları
arasında ezilmesini istemiyoruz. Kapitalizmin vicdanı, insafı yoktur. Karına
kar kattığı sürece kimsenin gözünün
yaşına bakmaz. Çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için öncelikle bu sorunun kaynağı olan kapitalist sistemi
ortadan kaldırmak yerine sosyalist
düzeni kurmak gerekir..." denildi.

+++

Polyak İşçisi
Onurumuzdur!
Dev-Genç direnişte olan Polyak
İşçileriyle dayanışma amaçlı 9 Temmuz'da açıklama yaptı. Açıklamada
şunlara değindi: "Ülkemizde ve dünyada işçiler sürekli ucuz iş gücüyle
çalışmaya mecbur bırakılmıştır. İnşaatlarda, madenlerde, fabrikalarda
her gün en az 1 kişi hayatını kaybetmektedir. Ancak yapılan bu katliamın
sorumluları ne bir ceza almakta ne
de haklarında bir işlem başlatılmamaktadır. Katil patronlar korunurken
işçiler ya sokaklarda tekmelenmekte
ya da tutuklanmaktadır. Bu haksız-

lıklara boyun eğmeyen ve direnişle
adalet isteyen Polyak işçilerinin patronlar tarafından işlerine son verilmiştir. Bu haksızlığa ve katledilen
301 arkadaşları için direnişe geçen
işçiler kaymakamın, jandarmanın
baskısına maruz kalmışlardır. Neredeyse her gün gözaltına alınan Polyak
işçileri 60 gündür patronların katliamlarına ve jandarmanın terörüne
karşı direnmektedir. Biz de DevGenç’liler olarak direnen Polyak işçilerinin yanındayız" denildi.

+++

Faşizme Karşı
Mücadele Ekiplerine
Katılalım Mahallemizi
Katillere Dar Edelim
Liseli Dev-Genç Milisleri 1 Temmuz'da Okmeydanı mobesenin altına
“Adalet İçin Faşizme Karşı Mücadele
Ekiplerinde Buluşalım!-DHKC/Liseli
Dev-Genç” imzalı pankart astılar.
Ardından Liseli Dev-Genç Milisleri
mobesenin altında duran TOMA’yı
2 taraftan molotoflarla vurarak yaktılar. Liseli Dev-Genç Milisleri pankart astıkları sırada S94, Z10 numaralı
zırhlı akrep araçları gelmiş fakat korkularından dolayı müdahale edememiş, bakmakla yetinmişlerdir. Ardından Milisler güvenli bir şekilde
geri çekilmişlerdir.
Katil AKP,bizleri sindirmek için
çeşitli katliamlar yapıyor, 14 yaşında
Berkin Elvanlar vuruluyor, Uğur
Kurtlar vuruluyor ama katilleri yargılanmıyor. Katil polisler mahallemizde uyuşturucu çetelerini barındırıyor, zaman zaman çeteler ile alışveriş yapıyor. Gençler uyuşturucu
bataklığına saplansın, kafalarında
başka bir şey olmasın, bana karşı
ses çıkarmasın diye yapıyor. Bu sayede bir sonraki yapacağı katliama
zemin hazırlıyor. Bizler Liseli DevGenç’liler olarak buna izin vermeyeceğiz. Düzenin bizi kirletmesine
izin vermeyeceğiz. Çünkü bu kavga
da biz de varız!
Tüm Liselilere ve Halkımıza Duyurudur!
Bizler Liseli Dev-Genç Milisleri
olarak bu eylemimizle FKME’leri

ilan ediyoruz. Adalet için, hesap sormak için, katilleri mahallemizden
kovmak için; "Faşizme Karşı Mücadele Ekiplerinde Buluşalım!"
FKME’ler diyor ki ;
-Mahallemizde bulunan katil polisleri, zırhlı araçlarını mahallemizden
kovacağız.
-Her gün akşam saatlerinde gelen
ve geldiği zaman bütün trafiği alt
üst eden TOMA’yı mahallemizden
kovacağız.
-Mahallemizde zırhlı akrep araçlarını barındırmayacağız!
-Bu mahalle bizim, bizim olanı
katillere bırakmayacağız!
-Ellerini, kollarını sallayarak mahallemizde tur atmalarına izin vermeyeceğiz!
-Mahallemize her girdiklerinde
onları elimizde ne varsa vuracağız!
Bizler Liseli Dev-Genç Milisleri
olarak, tüm liselileri ve tüm halkımızı,
Faşizme Karşı Mücadele Ekiplerinde
Buluşmaya Çağırıyoruz!” dediler.
Liseli Dev-Genç Milisleri, Hasan
Ferit Gedik’in, Recep Hasar’ın hesabını soracaklarını belirterek uyuşturucuları imha ettiler. Umudun adını
haykıran sloganlarla “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir” sloganlarıyla milisler güvenli bir şekilde geri çekildiler.

Sayı: 530

Yürüyüş
17 Temmuz
2016
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Liseliler Okuma
Gruplarında Buluşuyor
İstanbul Gazi Mahallesi Liseli
Dev-Genç’liler 9 ve 10 Temmuz’da
İbrahim Çuhadar Parkı’nda bir araya
gelerek Okuma Günleri çalışması
dahilinde, Yürüyüş dergisinde yazı
dizisi olarak bulunan “Devrimci Olmak Parti-Cephe’li Olmaktır” ve “Liseliyiz Biz” köşesi okundu. Ardından
Şehitlerimiz bölümü okunarak değerlendirmeler ve şehitlere bağlılık
üzerine konuşuldu ve “şehitlerimiz
onurumuzdur…” diyerek şehitlere
bağlılıklarını bildirdi. Şehitleri tanımayan liselilere kısaca kendileri anlatılarak birbirlerine bilgi aktarımı
sağlındı. Son olarak Liseli Dev-Genç;
“Bütün liselilere çağrımızdır! Bütün
liselileri kitap okuma gruplarımıza
çağırıyoruz. Üreten, düşünen gençlik
olmak istiyoruz. Liseliler! Gelin kitap
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Ülkemizde Gençlik
okuyalım! Günde 10 sayfa da olsa
okuyalım! Yürüyüş dergisi okuyalım,
kitap okuyalım. Adalet mücadelemizi
anlatalım” denilerek çağrı yapıldı.

+++

Düşmanı Tanımak İçin
Daha Çok Okuyalım Niye
Mücadele Ettiğimizi
Öğrenelim

Sayı: 530

Liseli Dev-Genç ve Dev-Genç’in
başlattığı Okuma Günleri çalışmaları
ve Halk Okulu çalışmaları ısrar,
coşku ve öğrenme azmiyle devam
ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılanlardan
derlediklerimiz;
Armutlu Liseli Dev-Genç: 11
Temmuz’da Armutlu Cemevi’nde bir
araya gelen liseliler BORAN Yayınları’ndan “Çizgilerle Anadolu Tarihi”
kitabının okumasını yaptı. Okunan
bölümlerden notlar çıkartılarak üzerine değerlendirme yapıldı. Kitap
okumanın ardından Yürüyüş dergisinde yayınlanan liseliler bölümü

okundu ve devrim şehidi Ekrem Akın
Savaş’ın hayatı ve mücadeleye dair
bölümü okunarak çalışma bitirildi.
Kartal Liseli Dev-Genç: 12 Temmuz’da bir önceki hafta okunmaya
başlanılan “Çizgilerle Anadolu Tarihi”
kitabına devam edildi. 60 sayfa okunulan kısımlar değerlendirme yapıldı.
Ardından Yürüyüş Dergisi’nde yayınlanan liseli bölümü okundu ve liselilerin mücadeledeki yeri ve önemi
hakkında konuşuldu.
Alibeyköy Liseli Dev-Genç:
Liseliler 12 Temmuz’da bir araya
gelerek Halk Okulu çalışması yaptı.
Çalışma sırasında Dev-Genç’in 46.
Yıl sinevizyonu izlendi ve Elif Sultan
Kalsen, Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve komutanları Hasan Selim
Gönen hakkında bilgi verildi. Ve son
olarak Dev-Genç’lilerle ilgili söyleşi
yapılarak bir sonraki çalışma ve Okuma Günü için gün belirlendi ve çalışma sonlandırıldı.

+++

Dersim'de Festival

Çalışmalarımız
Devam Ediyor
Dersim-Hozat’ta 12-13 Ağustos
tarihleri arasında düzenlenecek olan
halk festivali için festival gönüllüleri
26 Haziran'da Ovacık-Gözeler, de
çalışma yaptı. Gözeler kurbanların
kesildiği, niyazların edildiği, çilaların
umut için gelecek için yakıldığı kutsal
bir mekan,bir ziyaret yeri. Dersim
halkı her yıl buraya gelerek Munzur
Baba’ya, doğaya, topraklarına olan
bağlılıklarını anlatırlar. Dersim Festival Gönüllüleri AKP'nin Dersim
üzerinde oynadığı politika yüzünden
bu kutsal mekânların yok olmak
üzere olduğunu, doğayı, köyü ve
şehri korumak için birleşmek gerektiğini anlattılar. Hozat'a Grup Yorum
‘un geleceğini duyanlar “her sene
Dersim’e gelişlerini dört gözle bekliyoruz” dedi. Festivalin tamamen
halkın bütçesiyle oluşturacağını anlatan Festival Gönüllülerine halk,
Grup Yorum fular ve rozetlerini alarak
destek.

Yürüyüş
17 Temmuz
2016

Kolektif İnşa Atölyesi:
Tüm İlgili Öğrencilere
Çağrımızdır!
Gelin, Küçükarmutlu’da yerinde
ve yerlisiyle bir yılı aşkın süredir ürettiğimiz projelerimizi hep beraber inşa
edelim. Yarışma sonrasında elde edilen
projelerin iyileştirilip uygulamaya hazır
hale getirildiği 2 çalıştay sonrasındsa
şimdi 3. projeyi gerçekleştireceğiz.
Atölye: 16-24 Temmuz
Dilek Doğan Parkı
2. Atölye: 1-11 Ağustos
Trafo Meydanı
Halk Bakkal önü
Katılım için; ad-soyad, okul, email, telefon ve atölye dönemi seçiminizi mimarmeclisi@gmail.com
adresine bildiriniz.
MİMAR MECLİSİ

+++
Malzeme ve Destek
Çağrımızdır! Dilek Doğan

Parkı İnşası İçin Siz De
46

Destek Olun!
Küçükarmutlu Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme Proje Fikir Yarışması
artık fikir projelerinin somutlanması
aşamasına geldi. Bunun coşkusu ve
sevinci içerisindeyiz…
İstiyoruz ki herkes bu coşkuya,
sevince, onura ortak olsun, gelsin
Küçükarmutlu’da benzersiz bir imecenin bileşeni olsun. En başta bunu
söylemiş ve 16 Temmuz’da herkesi
Küçükarmutlu’ya beklediğimizi belirtmiş olalım…
Bir küçük talebimiz daha olacak
ama… Bilirsiniz ki, bu düzende her
şeyin maddi bir karşılığı oluyor ne
yazık ki. Bizler için paranın pulun bir
ehemmiyeti yok elbette ama Dilek
Doğan Parkı’nın inşası için ya malzemelerine ya da malzemelerin temini
için paraya ihtiyacımız olacak. Sizlerden afişte yer alan malzemelerden
hangisine sahipseniz onları ya da o
malzemeleri satın almak için ne kadar
maddi yardımda bulunabilirseniz o
kadarını bizlere ulaştırmanızı istiyoruz.

Umuda bir çivi de siz çakın istiyoruz.
Dilek Doğan’ın adının sonsuza kadar
yaşaması için bir ses de siz verin istiyoruz.
Bize çok kolay ulaşabilirsiniz.
mimarmeclisi@gmail.com adresine
mail atabilir ya da Küçükarmutlu’ya
gelebilirsiniz.
Geleceğinizi biliyoruz. Bekliyoruz.
Bizlere destek olmak isterseniz;
ihtiyaçlarımız:
Ahşap- 7.5 x 7.5 cm - 5 x 10 cm
- 10 x 10 cm - 15 x 15 cm
Metal; Kutu profil, U profil, Demir örgü (mesh) - Hırdavat; Akıllı
vida, Çeşitli hırdavat malzemesi,
Aydınlatma, Yere gömme aydınlatma
elemanları, Sarkıt kablo aydınlatma
elemanları, Zemin, Çakıl, Toprak,
Kum, Boşluklu taş parke, Ağaç ve
çiçek, Japon eriği, Mor sümbül, Begonvil, Hanımeli, Çiğdem, Üzüm
MİMAR MECLİSİ
8 Temmuz 2016
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AKP, İKTİDARDA BULUNDUĞU 14 YIL İÇİNDE
EĞİTİM SİSTEMİNİ BİR ENKAZA ÇEVİRMİŞTİR
Eğitimde yaşanan eşitsizliklerin
ve çelişkilerin daha da derinleştiği,
eğitim sisteminin iktidarın siyasalideolojik hedefleri doğrultusunda biçimlendirilmeye çalışıldığı, bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Geçen bu süre içinde müfredatlardan okul kitaplarına varana kadar yapılan siyasal müdahaleler,
AKP’nin okullarda kadrolaşması ve
muhalif olarak gördüğü eğitimcilere
yönelik baskı ve terör arttı.
2015-2016 eğitim öğretim yılı,
eğitime ilişkin politika ve uygulamaların, egemen ideolojinin ve sistemi
ayakta tutan geleneksel değerlerin
yeniden üretilmesinde ne kadar merkezi bir rol oynadığını gösteren pratik
örneklerin daha da belirginleştiği,
iktidarın yönetim anlayışını eğitim
kurumlarından başlayarak tüm halka
zorla dayatmaya çalıştığı bir yıl oldu.
Eğitim döneminin kapanış etkinliklerinde, ülke genelinde 400’e yakın
lisede gerçekleştirilen protestolar
artan baskı ve terörün hangi boyutta
olduğunun da bir göstergesi oldu.
İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin
karne gününde, AKP’nin kadrosu
olan okul müdürüne konuşması sırasında sırtını dönmeleri ile başlayan
bildiri ve sırt dönme eylemleri,
AKP’nin okulları, eğitimcileri ve öğrencileri kalıba dökme, kendi ideolojisi çerçevesinde şekillendirme, kalıba girmeyi reddedenlere ise uyguladığı yıldırma politikalarına karşı
verilen bir tepkiydi asıl olarak. Kuşkusuz ki bu eylemler oluşan tepkinin
yalnızca görünen kısmıdır. AKP, iktidarda olduğu 14 yılda eğitim sisteminin içini tamamen boşalttı. Bu 14
yılda 6 Milli Eğitim Bakanı değişirken, milli eğitim bakanlarıyla birlikte
eğitim sistemi de değiştirildi. Son
olarak geçen aylarda değişen Milli
Eğitim Bakanıyla birlikte eğitim sisteminin de değiştirileceği öne sürülüyor. Sonuçlarını daha yeni görmeye
başladığımız 4+4+4 eğitim sistemi
yerine 3+3+3+4 eğitim sisteminin
getirileceği söyleniyor. Yeni sisteme
göre, ilk bölüm 0+1+2, ardından 3

yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul ve 4 yıl lise öğrenimi olacak. AKP’nin
bu modeli benimsemesinin nedeninin, çocukların okula gitme yaşının 4’e kadar çekilmesi
ve böylelikle Osmanlı
eğitim sistemindeki sübyan mekteplerini canlandırmak istemesi olduğu belirtiliyor.
Planlanan yeni sisteme göre, çocukların bu dönemdeki eğitimi özel
girişimcilere bırakılacak, eğitimi de
yetiştirilecek eğitimciler verecek. Bununla birlikte çok sayıda vakıf ve
derneğin bu alanda faaliyet göstermesi, dini vakıf ve derneklerin bu
bölümlere yönelmesi bekleniyor. Öte
yandan, anaokullarının kaldırılacağı,
üniversitelerde okul öncesi eğitim
bölümlerinin kapatılarak yerine Erken
Çocukluk Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün kurulacağı, var olan ana
sınıfı öğretmenlerine ise erken çocukluk okulunda eğitimci ya da ilkokul öğretmeni olma seçeneği sunulacağı belirtiliyor.
Yapılması muhtemel olan bu değişikliklerin sonuçlarının neler olabileceğini görmek için müneccim olmaya gerek yok. Bugüne kadar yapılan değişikliklerin yarattığı sonuçlar,
ortaya çıkan tablo, ileride yaşanabileceklerin de özetidir aynı zamanda.
İşte 14 yılda eğitim öğretim sisteminde ortaya çıkan tablo:
* AKP, her alanda yaptığı gibi
eğitim sisteminde de işe kadrolaşma
ile başladı. Bakanlığın en tepesinden
en ücra okuldaki hizmetliye kadar
sistemli bir şekilde kadrolaşma gerçekleştirdi.
* Eş zamanlı olarak, “küresel
dünya ile uyum” yalanı altında eğitim
programının içi boşaltıldı.
* İmam-hatip liselerinin önünü
açan 4+4+4 sistemi masaya getirildi.
* Okullarda kız ve erkekler için
ikişer mescit açılmasını öngören yönetmelik yürürlüğe girdi. Kütüphane
ve laboratuarlar mescide dönüştü-

rüldü.
* Resim, müzik gibi sanat derslerinin haftalık ders saatleri, Osmanlı
döneminin bile gerisine düşürüldü,
sanat eğitimi okullardan kapı dışarı
edildi.
* Seçmeli dersler adı altında din
derslerinin sayısı artırıldı ve yüz binlerce çocuk psikolojik baskıyla seçmeli din derslerini almak zorunda
bırakıldı.
* İmam hatip lisesi meslek dersi
öğretmenlerine "mele" yetkisi verilerek meslek dersi öğretmenlerinin
okul dışında da din eğitimi adı altında
çocuklarımızın ve gençlerimizin beyinlerini yıkamalarının, tarikatlara
eleman yetiştirmesinin önü açıldı.
* Okul öncesi eğitimi zorunlu
eğitimin dışında bırakan bakanlık,
mevcut ana sınıflarını ikili eğitime
çevirerek aileleri özel anaokullarına
ve kreşlere yönlendirdi.
MEB ile Diyanet arasında imzalanan bir protokol ile 4-6 yaş arası
çocuklar için 463 ilçede “2 bin 53
Kur’an Kursu” açıldı. Bu kurslarda 3
bin 17 öğretici görev yapmakta, toplam
55 bin 347 öğrenci yer almaktadır.
Böylece okul öncesi eğitime alternatif olarak Osmanlı’daki “sıbyan
mektebi” uygulamasına fiilen geçilmiş
oldu. Ülkenin dört bir yanında çeşitli
dini vakıf ve cemaatler tarafından
açılan ve büyük bölümü “kaçak” statüsünde olan ve tamamı dini eğitim
veren kreş benzeri kurumların sayısı
belirgin bir şekilde arttı.
* Yeni bir yönetmelik değişikliği
ile dışarıdan hizmet almanın önü açılarak değerler eğitimi adı altında dini
vakıf ve dernekler, sınıfın içine so-
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kuldu. Öyle ki sınıfların panolarında
bile çeşitli tarikatların, IŞİD gibi eli
kanlı çetelere maddi yardım yapan,
eleman kazandıran çeşitli dernek ve
vakıfların yazılı ve görsel materyallerine rastlamak son derece olağan
hale getirildi. Bedelsiz arsa, bina
tahsisleri ve yüklü bağışlarla gündeme
gelen TÜRGEV ve yasa dışı olarak
açtığı evlerde yaşanan çocuk istismarına zemin hazırlayan Ensar Vakfı
başta olmak üzere, Hizmet Vakfı,
Hayrat Vakfı, İHH, Furkan Vakfı,
İlim Yayma Cemiyeti, Birlik Vakfı
vb. gibi dini vakıfların devlet okullarında “değerler eğitimi” başta olmak
üzere çeşitli konularda ders ve seminerler vermeleri, bağış toplamaları,
dini içerikli yayınlarını okullarda dağıtmaları sağlandı.
* Devletin bilinçli bir şekilde boşalttığı eğitim alanı, adım adım dini
vakıf ve cemaatler tarafından okullar,
yurtlar, kurslarla doldurulurken, doğrudan iktidar desteği ile büyüyen
dini vakıf sistemi sistem tıpkı bir
örümcek ağı gibi bütün eğitim sistemini kuşattı. Yoksul emekçi çocukları
iktidarın “dindar nesil” projesinin en
temel hedefi haline geldi.
* Bakanlık tarafından devlet okullarına ayrılan bütçe her yıl daha da
azaltılırken, özel okullara aktarılan
kaynaklar ise arttırıldı. Bugün Milli
Eğitim Bakanlığı İlkokul ve Ortaokullar dışında sadece İmam Hatip
Ortaokullarına ödenek tahsis edilmektedir. Okul ihtiyaçlarını karşılamak için okul yönetimleri ve Okul
Aile Birlikleri kaynak bulmaya, velilerden baskı ve tehdit ile para almaya
yönlendirildi.
* Eğitime yapılan bu saldırıların
üzerine; kız çocuğunun adeti, erkek
çocuğunun cinsel dürtüleri üzerinden
reşit kavramını "dini rüşt" olarak yorumlayıp fetva verenler, öz kızına
şehvet duymayı "günah değildir" diyenler, üvey kızıyla cinsel ilişkiyi
günah saymayıp erkeğin eşi için "eşinin anası olmuş sayılır ve namahremdir" sapkınlığını yayanlar sonucu,
okullarda yaşanan taciz ve tecavüzlerin de yolu açılmıştır.
Geçtiğimiz aylarda gündeme oturan ve AKP’liler tarafından üzeri ka-

patılmaya, dört bir yandan aklanmaya
çalışılan Karaman’daki tecavüz olayı,
eğitim sisteminde gelinen noktayı
çarpıcı bir şekilde özetlemektedir.
Karaman'da bir öğretmenin tarikat
evlerinde en az 45 erkek öğrenciye
tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasıyla
birlikte, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun; “Buna bir kere rastlanmış
olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış
bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” diyerek tesadüf gibi
göstermeye çalışmıştı. Ancak yapılan
inceleme ve araştırmaların ardından
bu sapkınlığın, sadece geçtiğimiz yıl
ile sınırlı olmadığı da anlaşılmıştı.
Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu
İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları Derneği'ne
(KAİMDER) yakın kişilerin kiraladıkları evlerde kalan 9 ve 10 yaşlarında bulunan öğrencilere tecavüz
eden öğretmen ise tutuklanmıştı.
Bunun ardından hazırlanan iddianameye göre, tecavüzlerin 2012,
2013, 2014 ve 2015 yılları arasında
gerçekleştiği belirtilirken, 10 çocuktan
6’sında kesin tecavüz bulgusu Adli
Tıp raporu ile saptandı. 3 çocukta
zaman geçtiği için tecavüzün kesin
ispat edilemediği ancak gerçekleşme
ihtimalinin kuvvetli olduğu bilgisi
yer aldı.
Tutuklanan 53 yaşındaki Muharrem
B. İse ifadesinde; önce ‘ev özlemi
çeken, gece korkan çocukların zaman
zaman yanında yattığını’ söyledi, daha
sonra ise istismarı kabul etti. Sevgiye,
ilgiye muhtaç çocuklarımıza tecavüz
eden, böylesine alçak, sapkın zihniyetler AKP’nin zihniyeti ve ürünüdür.
Üstelik Karaman’da yaşananlar
da bir ilk değildir. Ensar Vakfı’nın
Çorum Şube Başkanı olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zekai
İşler, 2008 yılında iki kız öğrenciye
tecavüz suçlamasıyla hapis cezasına
mahkûm edilmişti.
Artvin Ensar Vakfı kutlu doğum
haftası etkinliğinde konferans konuşmacısı olup ayrıca kendisine ödül
verilen Mustafa İslamoğlu, 1980 senesinde bir erkek çocuğuna tecavüz
edip yargılanmış ve ceza almıştı.
Ortaya çıkan bu gerçekler, şu ana

kadar gün yüzüne çıkmamış, çıkarılmamış kaç taciz ve tecavüz olayının
daha olabileceğini göstermektedir.
Bu noktaya nasıl gelindiği aşikardır, AKP 14 yılda adım adım yaptığı değişiklikler ile eğitim sisteminin
içini tamamen boşaltarak, okulları
sapkınlığın, dini eğitim adı altında
tarikatların kol gezdiği, gerici faşist
örgütlenmelerin odağı haline getirmiştir. Çocuklarımız yani geleceğimiz
dört koldan kuşatılmıştır.

2015-2016 Eğitim Öğretim
Yılında Eğitim Sisteminde
Yaşanan Adaletsizlikler
Diğer Yıllara Oranla Kat
Be Kat Artmıştır
2015-2016 eğitim öğretim yılı bu
kuşatmanın en yoğun hissedildiği,
eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin yarattığı sonuçların daha çarpıcı şekilde görüldüğü bir yıl oldu.
Özellikle Kürdistan’da yaşanan katliamlar, OHAL durumları ile de eğitimde yaşanan adaletsizlikler geçen
yıllara oranla katlanarak arttı.
Eğitim-Sen ve CHP’nin yayınladıkları 2015-2016 eğitim öğretim raporları ve Türkiye İnsan Hakları
Vakfı (TİHV), çeşitli sendika ve grupların yayınladıkları bazı diğer raporlara göre:
* Sokağa çıkma yasaklarının ilan
edildiği il ve ilçelerde, bu öğretim
yılının başından itibaren eğitim hizmeti durdu. Şırnak merkezde 40 bin,
Cizre’de 41 bin, Nusaybin’de 32 bin,
Derik’te 7 bin, Dargeçit’te 17 bin,
Silopi’de 39 bin, İdil’de 24 bin,
Sur’da 30 bin, Silvan’da 28 bin ve
Yüksekova’da 33 bin olmak üzere,
toplamda yaklaşık 300 bin öğrencinin
eğitime erişim hakkı doğrudan ortadan kalktı.
* Özel okul sayısı sadece 4 yıl
içinde yüzde 60, bu okullara giden
öğrenci sayısı ise yüzde 92 attı. En
çok artışın olduğu dönem ise 20152016 eğitim öğretim yılı oldu. Son
eğitim öğretim yılı itibariyle ülkemizde
toplam 9 bin 581 özel öğretim kurumu
bulunuyor, 4+4+4 öncesinde Türkiye’deki özel okulların (4 bin 664
adet) resmi okullara oranı yüzde 10
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iken, bugün ise özel okulların resmi
okullara oranı yüzde 18,5 gibi yüksek
bir seviyeye çıktı.
Öte yandan eğitimde 4+4+4 ile
birlikte özel meslek liseleri de palazlandı. 2011-2012 eğitim öğretim
yılında Türkiye’de sadece 45 özel
meslek lisesi varken, son üç yıl içinde
kamu kaynaklarıyla yapılan doğrudan
destek ve teşvikler sonucunda okul
sayısı 9 kat arttı ve 2015-2016 eğitim
öğretim yılı itibariyle bu sayı 419’a
çıktı. Yine özel meslek liselerine giden
öğrenci sayısı ise tam 23 kat artış
göstererek 4 bin 348’den 99 bin
217’ye yükseldi.
AKP’nin devlet okullarındaki kadrolaşması ve bilinçli olarak eğitimin
içini boşaltmasından rahatsız olan
veliler borçlanarak çocuklarını özel
okullara göndermek zorunda bırakıldı. Yoksulluk ve açlıkla cebelleşen
milyonlarca anne babanın okutmak
için çaba sarf ettiği çocukları ise,
yoksul gecekondu mahallelerinde
mantar gibi çoğalan tarikat ve cemaatlerin kucağına itildi.
* Kamu kaynaklarının en çok aktarıldığı alanlar temel liseler ile özel
mesleki ve teknik liseler oldu. Dershanelerin dönüşümü sonrasında 1197
temel lise açılarak, büyük bölümü
12. sınıf öğrencisi 184 bin öğrencinin
bu liselere yönlendirilmesi sağlandı.
Bu dönem öğrenci başına 4 bin 500
ila 6 bin 500 TL arasında değişen
teşvik uygulamaları ile kamu kaynakları özel mesleki ve teknik liselere
aktarıldı. Patronlar için ucuz ve nitelikli emek kaynağı olan özel mesleki
ve teknik liselerin sayısı 4 yıl içinde
45’ten 9 kat artışla 419’a çıkarıldı.
Türkiye genelindeki toplam 10
bin 550 lisenin yaklaşık yarısı yani
4 bin 90’ı mesleki ve teknik lisedir.
Özel meslek lisesi sayısı ise 419’a
çıkarmıştır. 2011-2012 eğitim öğretim
yılında 4 bin 348 olan öğrenci sayısı
verilen teşviklerle 2014-2015’te 75
bin 890’a, bu yıl ise 99 bin 217’ye
yükselmiştir.
Bu okullarda okuyan öğrenciler
daha öğrencilik yıllarından itibaren
düşük ücretle işçi olarak çalıştırılmaktadır. “Meslek Lisesi Memleket
Meselesi” sloganıyla sermayenin resmi

kurumlarla düzenlediği kampanyalar,
özel meslek lisesi açacak iş adamlarına
öğrenci başına 5 bin lira teşvik verilmesi asıl olarak ucuza mal edilen çocuk işçiliğini büyütmek içindir.
* Ülke genelinde 44 Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
tarafından “proje okulu” olarak belirlendi. Bu uygulamayla söz konusu
okullarda öğretmen ve yönetici atamaları doğrudan Milli Eğitim Bakanına bağlandı. Yani Türkiye’nin en
yüksek puanlı, en gözde okullarına
sınavsız öğretmen ve liyakatsiz yandaş
müdürler atanabilmesi sağlandı.
* 17 Nisan 2015 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 2015-2016 öğretim yılından
itibaren tüm öğretmenler okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulmaya ve öğretmenlere “performans
notu” verilmeye başlandı. Böylelikle
öğretmenleri tek tipleştirme yolunda
bir adım daha atılmış olundu.

Sonuç olarak;
* Türkiye’de 2015 yılında 18-24
yaş arası yaklaşık 3,2 milyon genç
ekonomik yetersizlikler nedeniyle
okulunu terk etmek zorunda kaldı.
* Zorunlu eğitim kapsamına giren
6-18 yaş arasındaki çocukların toplam
sayısı 19 milyon 659 bin 591. Ancak
bu çocukların yaklaşık 2 milyon 715
bin 81'i okula gidemiyor. Yani okul
çağındaki öğrencilerin yüzde 14'ü
okulda değil. Yüzde 14'lük dilim
içinde okula hiç gitmeyen, kayıt bile
yaptırmayan çocukların sayısı ise 2
milyon 70 bin 633.
* 644 bin 448 öğrenci bir okula
kayıtlı olmasına rağmen sürekli devamsız olarak sınıflandırılıyor.
* Yoksulluk, çocukları eğitimden
uzaklaştırarak sokakta çalışmaya mecbur bırakıyor. Yoksulluk nedeniyle
korunmaya muhtaç çocukların sayısı
2005 yılında 19.735 iken 2015 yılında
bu sayı 101.561’e yükseldi. Korunmaya muhtaç çocuk sayısı son 10
yılda yüzde 500 arttı.
* Türkiye'deki en yoksul yüzde
10'luk gelir dilimi ile en zengin yüzde
10'luk gelir diliminin harcamaları
arasında 7 kata yakın fark bulunuyor.
Eğitim harcamalarında ise zenginlerle

yoksullar arasında 49,7 katlık bir
fark ortaya çıkıyor.
* Türkiye’de yaklaşık yarısı tarım
sektöründe olmak üzere aile geçimine
katkı sağlamak için çalıştırılan bir
milyona yakın çocuk işçi var. Ücretsiz
ev işlerinde çalışarak ailesini destekleyen çocukların sayısı da 7,5 milyon civarında.
* Yalnızca 2016 yılının ilk beş
ayında en az 18, son dört yılda ise en
az 196 çocuk işçi yaşamını yitirdi.
196 çocuk işçi içerisinde 65’inin yaşı,
yasal sınır olan 15’in altındaydı.
Eğitim sisteminde gelinen bu aşama, genel politikadan, ülke gündeminden bağımsız değildir. AKP’nin
hayatın diğer tüm alanlarında gerçekleştirdiği saldırılar ile paralel bir
şekilde ilerlemektedir. AKP, gençlikten korkmaktadır. AKP’nin gençlik
korkusu asıl olarak devrim korkusudur. Çünkü gençlik, tüm depolitizasyon saldırılarına rağmen ülke sorunlarına duyarlıdır. Gençlik adaletsizliğe
ve zulme her zaman karşı çıkmış,
Anadolu topraklarında bir DEVGENÇ geleneği yaratmıştır.
AKP’nin eğitime yönelik saldırıları da işte bu korkunun bir sonucudur.
Bu nedenle 4 yaşındaki çocuklarımızdan başlayarak bütün bir gençliği
kuşatma altına almaya çalışıyor. Ancak başaramıyor.
Çünkü elinde sapanı ile liseli gençliğe yol gösteren Berkinler, Berkinlerin hesabını soran Şafak ve Bahtiyarlar bu kuşatmanın yarılabileceğinin ve AKP’nin tüm politikalarının
boşa çıktığının ispatıdır.
AKP’nin tüm kuşatmasına karşı
gençliğin önünde yarattığı geleneklerle,
şehitleriyle, 50 yıllık tarihi ile DevGenç vardır. En temel taleplerimizden
biri olan parasız, bilimsel ve demokratik eğitim talebimizi iktidar iddiamızla birleştirmeli ve gençliği bu talepler etrafında örgütlemeliyiz.
Hedefimiz tüm yoksul halk çocuklarını Dev-Genç saflarında birleştirmek olmalıdır.
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Sayı: 530

Yürüyüş
17 Temmuz
2016
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Adaletsizliğin Olduğu Her Yerde Adalet İçin Mücadele Edenler Hep Var Olacak

Ankara Açlık Grevi Günlükleri
10. Gün – 6 Temmuz:

Yürüyüş

… Bayramın 2. günüydü. Sabahtan ziyaretimize gelenler oldu hem bayramlaştık hem de bol bol sohbet
ettik. Halkın Avukatları ziyaretimize geldi. Adalet Okulu
öğrencileri ziyaretimize ve bayramlaşmaya geldiler. Liseli
Dev-Genç’liler de bayramlaşmak ve ziyaret etmek için
geldiler. Liseliler yarınki bayramlaşmaya da geleceklerini
söylediler. Akşam kendi aramızda sohbet ettik…

17 Temmuz
2016

11. Gün - 7 Temmuz:

Sayı: 530

Günlük gazetelerde dünkü haberlerin aynısı vardı; Hatay
Reyhanlı’da bomba patlamasından sonra operasyon yapılmış
ve gözaltına alınanlar tutuklanmıştı. Biz de 14.30’da kitle
çalışmasına çıktık. Çalışma boyunca Açlık Grevini, neden
açlık grevi yaptığımızı anlattık. Bir amcamız "Ben artık
yaşlandım ama düşüncem hala değişmedi" dedi. Bir ablamızda
ilk kendini ve aileni kurtar sonra başkalarını kurtarırsın.
Biz de, “toplum kurtulmadan ben ve ailem kurtulursa ne
olur önce toplumun halkımızın kurtulması gerekir" dedik.
16.30’da çalışmayı bitirdik.

12. Gün - 8 Temmuz:
Sabah temizlik yaptıktan sonra hep birlikte çay içtik.
Gazete ve kitap okumamızı bitirdikten sonra, gündem
hakkında sohbet etti. Yoğun ve dolu dolu geçen bir
günden sonra günün değerlendirmesini yapıp, ertesi gün
yapacaklarımızı konuştuk.

13. Gün - 9 Temmuz:
Bugün haberlerde Amerika’da 2 siyahi gencin katledilmesinden sonra 12 polisin yaralanması 5’inin öldürülmesinden sonra da 3’ünün gözaltına alındığı 1’ininde
katledildiği ile ilgili haber vardı. Saat 19.00’da Yürüyüş
dergisiyle kapı çalışmasına çıktık. Çalışma boyunca 20
dergi halka ulaştırdık. Saat 20.00’de çalışmayı bitirdik.

14. Gün - 10 Temmuz:
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Sabah rutin işlerimizi, okumamızı yaptık ve ziyaretçilerle ilgilendik. Saat 12.00’de İdilcan’ın alt katı biraz
kirliydi aşağıyı temizlemeye başladık, yaklaşık 3 saat temizlik yaptık. Saat 19.00’da ziyaretçimiz geldi, ziyaretçimizle yeni tanışıyordu ama daha önce dergimizi almıştı.
Bol bol sohbet ettik ve 20 gibi yanımızdan ayrıldı.

16. Gün -11 Temmuz:
Açlık grevinin on altıncı gününde öğleden önce TAYAD’lı
aileler ziyaretimize geldiler, onlar halk çocukları için adalet
isteyenlerin, direnenlerin her zaman yanındadırlar. Ayrıca
iki tane genç arkadaşımız geldi. İlk olarak neden açlık
grevinde olduğumuzu sordular. Bizler de kendilerine açlık
grevimizin nedenlerini ifade ettik. Adaletsizliğin olduğu bir
yerde adalet için direnenlerin de mutlaka olacağını söyledik.

Adalet İçin Ankara’da Yapılan
Açlık Grevine Destek Olmak İçin
Halkın Avukatları Olarak
Açlık Grevindeyiz!
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları yaptıkları kısa bir
açıklamayla Ankara’daki Açlık Grevine destek amaçlı 1
günlük açlık grevi yapacaklarını duyurdu. Duyuruda
şöyle denildi:
“Müvekkilimiz Ebru Yeşilırmak sırtından vuruldu. Berkin
Elvan’ın katilleri bilindiği halde dava açılmadı. Hasan Ferit
Gedik’i öldüren çeteler her celse birer ikişer bırakılıyor.
Günay’ın katillerine takipsizlik kararı verildi. Dilek Doğan’ın
ve Yılmaz Öztürk’ün katilleri tutuklanmadı. Katiller için
bir ceza istiyoruz. Adalet istemeye devam ediyoruz.
ADALET İÇİN ANKARA’DA YAPILAN AÇLIK
GREVİNE DESTEK OLMAK İÇİN HALKIN AVUKATLARI OLARAK 08.07.2016 tarihinde 1 günlük
AÇLIK GREVİNDEYİZ! Meslektaşlarımızın ve halkımızın desteğini bekliyoruz”

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR TEKELLERDİR!

Evvel Temmuz Festivali Umudumuzu Büyüttüğümüz,
Dayanışmayı ve Öfkeyi Bilediğimiz Gün Olacak!

Adana: Adana’da 1. si düzenlenecek
Evvel Temmuz Festival programında
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının ve
gazeteci-yazar Ömer Ödemiş'in katılımıyla " Ülkemizdeki Adaletsizlikler ve
Suriye’de Yaşanan Son Gelişmeler" konulu panel düzenlenecek. 10 Temmuz’da
panelin yapılacağı alan, mahalle gençleri
ve dernek çalışanları tarafından temizlendi. 8 Temmuz'da ise Mıdık, Hadırlı
ve Bey mahallelerinde 4 kişinin katılımıyla festival çalışmaları yapıldı. Yapılan
çalışmada 200 afiş asıldı.
Hatay: Hatay’ın Tomruksuyu, Yaylıca ve Değirmenbaşı mahallelerinde 8
Temmuz'da "Evvel Temmuz Halk Festivali" için afiş çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında jandarmalar afiş asanların
yanına gelip kimlik istedi. Çalışanlar
kimlik göstermeyeceklerini bu festivalin
ve afişlerin izinli olduğunu belirtmişlerdir.
Bunun üzerine jandarmalar “biz sizi
uyarıyoruz” deyip uzaklaşmışlardır. 5
saat süren çalışmada 7 kişinin katılımıyla
250 afiş asıldı. Başka bir komite de Samandağ’ın Sutaşı, Çöğürlü, Yeşilada
mahallelerinde 100 adet afiş yapıştırdı.
Hatay Halk Cephesi festivalle ilgili
açıklamasında: Faşizme ve emperyalizme
karşı her gün daha da güçlenerek Evvel
Temmuz Halk Festivalimizi halk ile
beraber örgütlüyoruz. Afişler köylerde
halk ile beraber asılıyor, el ilanları halk
ile beraber dağıtılıyor. İş yerleri camlarına
asabilmek için afiş ve el ilanı istiyor.
Evlerin duvarlarına afiş yapmak için
izin istendiğinde halk “duvarlar sizindir
istediğiniz kadar asın” diye cevap veriyor.
Bir kez daha görüyoruz ki ne AKP faşizminin baskıları ne de katil polislerinin
saldırıları halkın devrimcileri sahiplen-

mesini, halkın örgütlenmesini engelleyemeyecek" dedi. 7 Temmuz'da ise tüm baskılara, gözaltılar ve tacizlere karşı daha fazla
kişiyle Samandağ merkez, Fevvar Caddesi,
Kurtderesi, Çiğdede,
Tekebaşı ve Yeşilada
mahallelerinde 500 afiş
yapıldı ve binlerce el
ilanı halka ulaştırıldı.
Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde
biten çalışmalara üç komite katıldı. Asi
gazetesi emekçileri de Harbiye mahallesinde festival afişlerini astılar. Aynı
gün içinde başka bir Liseli Dev-Genç
Komitesi de Antakya Sümerler mahallesinde afişleme ve el ilanı dağıtımı
için çıktı.

Halkın Kültürünü
Yaşatmaya Halkı
Birleştirmeye
Engel Olamayacaksınız
Devrimci İşçi Hareketi Hatay’da
festival çalışmaları sırasında katil polisler
tarafından gözaltına alınan Halk Cephelilerle ilgili 9 Temmuz’da bir açıklama
yayınladı. Açıklamada: “Hatay’da yapılacak olan Evvel Temmuz Festivali
çalışmalarına katılanları AKP’nin katil
polisleri gözaltına almıştır. Gözaltıları
kınıyoruz. Katilleri uyarıyoruz baskılar
gözaltılar bizleri yıldıramaz ” denildi.

Geleneklerimizi ve
Kültürümüzü Saldırı
İhtimaline Rağmen
Sahiplenmekten
Vazgeçmeyeceğiz
Hatay’ın Samandağ ilçesinde gelenekselleşen ve bu yıl 17. si düzenlenen
Evvel Temmuz Halk Festivali günleri
başladı. 11 Temmuz’da stant alanına
gidilmeden önce Pazar yerinde ve Abdullah Cömert Meydanı'nda halkında
yoğun ilgisiyle dağıtılan 2000 bildiriden
sonra festival alanına gelindi. Festival
alanına gelindiğinde Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi, Kazova ve Halk Cephesi stantları

açıldı. Stantlarda Kazova ürünleri tutsak
ürünleri Hasan Ferit Gedik’te tedavi
gören hastaların el emeği ile yaptığı
takı ve Boran yayınlarından kitaplar
sergilendi. Festival yerinde de 5000
bildiri dağıtıldı. İlerleyen saatlerde türküler söyleyip sloganlar eşliğinde halaylar
çekilerek festivale coşku katıldı. Festival
faşizmin yarattığı dedikodudan kaynaklı
kitle sayısında ciddi bir düşüş vardı.
Reyhanlı ilçesinde bir evde patlayan
bombaların Samandağ için olduğu ve
iki IŞİD’linin yakalandığı dedikodusu
halkta bir tedirginlik yaratmıştır. Hatay
Halk Cephesi bununla ilgili yaptığı açıklamada: "Ama buna rağmen Samandağ
halkının geleneklerini sahiplenmesine
engel olamayacaksınız" denildi.

Düzen Kirletir
Devrim Temizler
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı
Çöğürlü Köyü’nde Uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı 13 Temmuz’da yapılacak
olan panelin çalışmaları bir gün öncesinde
yapıldı. Çalışmalara, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi çalışanları da katıldı. Çalışmada
50 adet ozalit asılırken yüzlerce el ilanı
halka ulaştırıldı; halkın kapıları tek tek
çalındı ve davet edildi. Çöğürlü halkı
bu panele ihtiyaç duyduğunu ve bunun
için çok sevindiğini HFG çalışanlarını
ve Halk Cephelileri evlerine davet ederek
ikramlarda bulundular. Tekebaşı Mahallesi'nde ise Halkın Mimar Mühendislerinin yapacağı “enerji politikalarını”
anlatacağı panel için 50 adet ozalit
asıldı. Aynı zamanda evlere ve esnaflara
tek tek girilerek bildiri dağıtıldı. Halkla
sohbet edildi. Evler gezilirken halktan
bir kişi çalışma yapanlara katılarak desteğini sundu. Halk Cephesi bununla
ilgili yaptığı açıklamada: “Faşizmin
baskısı sadece ve sadece halka ve halkın
çocukları devrimcilere oluyor. Düzene
muhalif olan kendilerine tehdit olan
herkesi baskı altına alıyorlar. Düzen
yoksul, örgütsüz halkı uyuşturucu ile
düzenin yoz kültürüyle yozlaştırmaya
çürütmeye çalışıyor. Bizler ise bunun
karşısında mücadeleyi büyütürken düzenin yoz kültürüne karşı alternatifler
yaratarak devrim mücadelesini büyütüyoruz” denildi.

EMPERYALİZM ASALAK VE ÇÜRÜMÜŞ KAPİTALİZMDİR!

Sayı: 530

Yürüyüş
17 Temmuz
2016

51

Sırtımızdan Vuranlara İnat Umudun Sesi
Yürüyüş’ü Büyütmeye Devam Ediyoruz!
Coşkulu ve umutla geçen bir haftayı ve bayram haftasını geride bıraktık. Öncelikle tüm
okurlarımızın ve dağıtımcılarımızın geçmiş bayramını kutluyoruz. Genelde yapılan çalışmalarımızda halkın olumlu yaklaşımları oluyor. Çünkü
meşruluğumuzu ve yılmayacağımızı bildikleri
için onlara bir nebze olsa da umut veriyor ve
muhakkak zaferin bir gün halkın kendi elleriyle
geleceğini gösteriyoruz. Bu mücadelede bütün
alanlarımızın payı var tabi, hiç yorulmak bilmeyen Liseli Dev-Genç ve Dev-Genç’lilerden tutun
da, çocuklarının mücadelesini omuzlayan
TAYAD’lı ana babalarımıza kadar herkesin, bu
umudun halka ulaştırılmasında payı vardı. İşte
geçtiğimiz hafta da irademiz ve sesimizi yükseltmemiz sayesinde yine bir yoldaşımızı, kanser hastası Kemal Avcı’yı zulmün elinden çekip
aldık. Halk Cephesi’nin bulunduğu her bölgede
Adalet İçin Açlık Grevleri sürmekte… ve daha
nice kampanyalar, direnişler. Ve yine ilan ediyoruz, sırtımızdan kahpece vursanız da, kurşunlayarak sakatlasanız, katletseniz de susmayacağız, mücadelemizi, Yürüyüş dergisini büyütmeye ve gerçekleri yazmaya devam edeceğiz…

Gazi Liseli Dev-Genç:
İstanbul Gazi Mahallesi’nde Liseli Dev-Genç’liler 9
Temmuz’da halka umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Muharrem Karademir Tepesi’nde yapılan çalışmada
halkın Liseli Dev-Genç’lilere ve dergiye ilgisi yoğundu ve
çalışma yapan liselileri evlerine davet ederek ikramlarda
bulundu. Dağıtım sırasında halka Halk Cephesi’nin verdiği
ve devam etmekte olan adalet mücadelesinden bahsedildi.
Bunun üzerine halk “siz ne kadar güzel temiz gençlersiniz,
iyi ki varsınız” diyerek sahiplenmelerini gösterdi. Ayrıca
evlerine davet eden ve Anadolu’dan gelen halk ise liselilere
tanıdıkları ve görüştükleri gerillaları anlattı. Çalışmalarda
20 dergi halka ulaştırıldı.
Bahçelievler Halk Cephesi:
Yenibosna’da 9-10 Temmuz’da umudun sesi Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. Esnaflarla yapılan dağıtımda gündem
üzerine ve kampanyalar hakkında bilgi verildi. Coşkulu
geçen ve 6 kişinin katıldığı çalışmada 155 dergi dağıtıldı.
Ömürtepe Dev-Genç:
11 Temmuz’da mahallede esnaflara umudun sesi Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. 2 Dev-Genç’linin katıldığı çalışmada
20 dergi halka ulaştırıldı.
Kartal Liseli Dev-Genç:
Liseli Dev-Genç’liler 12 Temmuz’da Bankalar Caddesi’nde
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bulunan kafelere
umudun sesi Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Toplam
10 dergi halka ulaştırıldı. Çalışmaya 3
Liseli Dev-Genç’li
katıldı.
Kadıköy
Dev-Genç:
İstanbul Kadıköy ve Hacıahmet Mahallesi’nde 8
Temmuz’da Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Yapılan
çalışmada katil polis tarafından sırtından vurulan Ebru Yeşilırmak’ı katletmek isteyen polisler teşhir edildi. Ayrıca esnaflara Yürüyüş dergisini sahiplenme ve önemi hakkında
bilgi verildi. Yapılan çalışmada toplam 97 dergi halka ulaştırıldı.
İzmir Halk Cephesi:
Halk Cepheliler 6 Temmuz’da Güzeltepe’de Yürüyüş
dergisi dağıtımı ve bayram münasebetiyle bayramlaşma
yaptı. Daha öncesinden AKP’nin katil polisleri tarafından
basılan Halk Cephesi’nin derneğinin halkta korku yaratacağı
sanılmıştı, fakat tam aksi halk devrimcileri daha çok bağrına
basıp sahiplendi. Çalışma yapan Halk Cepheliler “kapılarında
gören insanların gözlerindeki sevinç bu savaşı kimin kazanacağını da göstermektedir. Milyonlar bizimle… Tüm korkulara, baskılara, yozlaştırma politikalarına rağmen insanların
gözünde, devrimcileri gördüklerinde çakan o umut ışığı
düşmanın çoktan kaybettiğinin göstergesidir” diyerek halkın
onlara olan desteğini verdiği coşkuyu gösteriyordu. Coşkulu
ve verimli geçen çalışmada toplam 25 dergi halka ulaştırıldı.

SAVAŞLARI ÇIKARANLAR TEKELLERDİR!
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Avrupa’nın Modernliği:

İki Festival’de 40 Tecavüz
İsveç’in Başkenti Stockholm’deki Putte İ
Parken Festivali’nde 40 Tecavüz Vakası
Aşağıda basından aldığımız bir
haberi yorumsuz aktarıyoruz:
“Haberin başlığı: “İki festivalde
40 Tecavüz”
“İsveç’in başkenti Stockholm’deki
'Putte i Parken' festivalinde 35 tecavüz,
Norrköping kentindeki Bravalla Müzik
Festivali’ndeyse 5 tecavüz 12 taciz vakası yaşandı. Yetkililerin tacize uğrama
yaşının küçük olmasının açıklaması
endişe verici olarak değerlendirdi.
Mağdurlardan en gencinin 12 yaşında
olduğu açıklandı.” (Cumhuriyet, 7 Temmuz 2016)
Haberin hepsi bu kadar, küçücük
bir haber. Ancak içerik olarak baktığımızda çok şey anlatıyor.
İsveç, nüfusu 9 milyon 300 bin
olan bir Avrupa ülkesi...
Sözde gelişmiş, “modern” bir ülke.
Ancak iki festivalde toplam 40 tecavüz,
12 taciz...
Bu gelişmişlik, modernlik değildir:
En çıplak haliyle EMPERYALİZM
gerçeğidir.

Çürüyen Kapitalizm
Her Şeyi Çürütür
Lenin, emperyalizme “ASALAK
ÇÜRÜYEN KAPİTALİZMDİR”
diyor.
Asalak, çürüyen emperyalizm elini
dokunduğu her şeyi çürütür, kokutur.
İki festivaldeki 40 tecavüz, 12
taciz çürümenin yaydığı kokuşmuşluktur.
Festival kelimesinin Türkçe sözlükteki anlamları şöyle:
1- “Belli bir yılda üretilen ya da
belli bir konuda olan filmlerin ya da
oyunların gösterilmesi ve sunulması
sonunda derece alanlara ödül verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal
ya da uluslararası gösteri dizisi. Şenlik...”
2- “Bir bölgenin en ünlü ürünü
için düzenlenen bayram.”

Emperyalistler neyin festivalini yapıyor olurlarsa olsunlar, düşündükleri tek şey
kendi karlarıdır. Bunun için
emperyalistlerin festivallerinde alkol, uyuşturucu vb.
her türlü yozluk mevcuttur.
Emperyalizmde festivaller,
kültürel sosyal etkinlikler olmaktan çıkıp insanı çürüten,
uyuşturan araçlar haline gelir.
1933’ten 1968’e kadar 35
yıl boyunca Portekiz’i yöneten
faşist diktatör Antonic de Oliveira Salazar, kendisine bunu
nasıl başardığı sorulduğunda; “3 F”
sayesinde der.
Bu “3 F”; Fado, Fiesta ve Futboldur. Emperyalizmin futbolu nasıl spor
yapmak hedefinden çıkartılıp; halkı
uyutma, apolitikleştirme, yozlaştırma
aracı haline getirdiğini biliyoruz.
Diğer bir faşist diktatör Franco’nun
futbol oynanan stadyumları “beşik”
olarak tanımlaması, emperyalizmin
futbola biçtiği misyonu ortaya koymaktadır.
Emperyalistler ve işbirlikçi faşist
diktatörlükler ne kadar çok insanı
stadyumlara toplarsa, o kadar çok insanı o “beşik”te uyutabilecek, ülkeyi
o denli rahat yöneteceklerdir.
Faşist diktatör Salazar’ın Fiesta
dediği ise, FESTİVAL’dir.
Festivalleri halkı yozlaştırmak için
nasıl kullandıklarına dair bir kaç örnek
verelim.
-Almanya Duisburg'da Love Prade
(aşk festivali) adı altında yapılan her
türlü yozluk, ahlaksızlıktır. Emperyalizmin insanları nasıl çürüttüğünü bu
festivaller en çıplak haliyle anlatır... Bu
festivaller en çok uyuşturucu ve tonlarca
alkolün tüketildiği festivallerdir.
-Avusturya’daki Tuna Festivali’nde
onlarca kişi tecavüze uğrar, yüzlerce
kişi taciz edilir. Binlercesi uyuşturucu

ve alkol komasına girer... Irkçı saldırılar
kışkırtılır.
-Hollanda’da yapılan eşcinseller
festivali emperyalist çürümenin bir
başka yüzüdür. Bunlar gibi yüzlerce
örnek var.
- Ülkemizde yapılan Fanta ve Rock
festivalerinin de bunlardan farkı yoktur.
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Yozlaşmanın,
Ahlaksızlğın,
Tecavüzlerin Önünü
Açan Emperyalistler;
Grup Yorum’un Irkçılığa
Karşı Tek Ses, Tek Yürek
Konserini Yasaklıyor
Emperyalistler bir tarafta tecavüzlerin, tacizlerin, uyuşturucunun ve
benzeri her türlü yozlaşmanın aracı
olan, ölümlerin yaşandığı festivallere
bizzat tekelleri ile sponsorluk yaparak
önünü açarken, diğer taraftan devrimcilerin düzenlediği konserleri, festivalleri yasaklamaktadır.
Grup Yorum konserine yasak getirir, Grup Yorum üyelerine Avrupa’ya
giriş izni vermez.
İşte en son örnek 18 Haziran’da
Almanya Gladback’ta yapılan festivali
yasaklamıştır. Festival’e katılacak
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olan Grup Yorum üyeleri geçen yıl
olduğu gibi bu sene de Avrupa’ya
sokulmadı.
İmza kampanyalarıyla, açlık grevleriyle ve çok çeşitli eylemlerle verilen
bir mücadele ile festival yapma hakkımızı kullanabildik.
PEKİ NEDEN?
Çünkü bizim konserlerimizde, bizim festivallerimizde her şey çürümüş
emperyalizmin yoz kültürüne alternatiftir...
Bizim konserlerimizde ve festivallerimizde ne alkol, ne uyuşturucu,
ne fuhuş, ne de kar hesabı yoktur.
Bizim festivallerimizde, konserlerimizde bugüne kadar hiçbir olay
yaşanmamıştır. 7’den 70’e her yaştan
binlerce insan katılır. Fakat tek bir
insanın burnu bile kanamaz.
İstanbul’da 1 milyonu aşkın katılımın olduğu Grup Yorum konserinde
kimse kimsenin ayağına dahi basmaSayı: 530
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mıştır.
Devrimcilerin düzenlediği konserlere ve festivallere ilk defa katılanlar “biz böyle bir içtenlik ve dostluğu başka hiçbir yerde görmedik,
tekrar geleceğiz” diye ayrılırlar.
Dostluğun, dayanışmanın, paylaşmanın en güzeli yaşanır bizim festivallerimizde...
Çünkü bizim festivallerimiz, konserlerimiz çürümüş emperyalist düzenin, kültürün alternatifidir.
Bizim festivallerimiz, konserlerimiz emperyalizmin çürümüşlüğüne
ve çürütmesine karşı açılmış bir savaştır. Çürümenin, yozlaşmanın, ırkçılığın önündeki barikattır.
Emperyalistler; yozlaştırmadan,
halkları uyuşturmadan, uyutmadan
yönetemezler.
Bizim konserlerimiz, festivallerimiz yozlaşmanın batağında çürüyen
halkımız için uyarıcıdır. Uyandırıcıdır.

Avrupa’da

17 Temmuz
2016

GELECEĞİ KURACAK OLANLAR,
KENDİNİ EĞİTİYOR
7 Haziran Çarşamba günü Dev-Genç’liler Dortmund
DayEv’de okuma saati düzenlediler.
Hep birlikte yemek yapıldıktan sonra bir saatliğine
kitap okundu ve ardından sohbet edildi.

ADALET İÇİN ÇALIŞ, MÜCADELE ET!
Anadolu Federasyonu`nun çağrısı ile, Adalet İçin
Açlık Grevi kampanyasına Köln`deki Federasyon üye
ve taraftarları da 3 Temmuz Pazar günü, 7 kişi ile katıldı.
Aynı gün akşamı Altefeuewache`de bir araya gelen açlık
grevi katılımcıları topluca açlık grevine son verdiler. Ve
bundan sonra da adalet mücadelesini tüm güçleri ile
destekleyeceklerini belirttiler.

MADIMAK ŞEHİTLERİNİ ANMAK,
ONLARIN HESABINI SORMAK,
FAŞİZME KARŞI MÜCADELE ETMEKTİR!
Marsilya Alevi Kültür Merkezi’nde 2 Temmuz’da
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Emperyalistler ve işbirlikçiler halkımızın uyandırılmasından korkuyor.
Her türlü ahlaksızlığın, yozlaşmanın, fuhuşun, tecavüzlerin, tacizlerin yaşandığı festivallerin önü açılırken, bizim festivallerimizin yasaklanması bundandır.
Festivallerimizle, konserlerimizle
o çok “modern Avrupa”nın çürümüş
yüzünü ortaya çıkartıyoruz. Alternatifin ne olduğunu gösteriyoruz.
“Cinsel özgürlük” diye her türlü
ahlaksızlığı savunan emperyalistler
tecavüz olaylarını, geri bıraktırılmış
doğu ülkelerinin sorunu olarak gösterirler ve bizim gibi ülke halklarını
küçümserler...
En büyük tecavüzcü emperyalistlerdir. Emperyalizm tecavüzlerin yaratıcısıdır. 9 milyon 300 bin nüfusu
olan İsveç’teki iki festivalde yaşanan
hem de 12 yaşındaki çocuklara 40
tecavüz ve tacizler bunun kanıtıdır.

Madımak şehitleri anıldı. Yapılan anma Sivas şehitleri
nezdinde tüm devrim şehitleri anısına saygı duruşu ile
başladı, daha sonra Sivas Madımak’taki katliam anlatıldı.
Halk düşmanlarının nasıl “yargılandıkları” ve aklanmaları
anlatıldı. GRUP YORUM’un Sivas için okuduğu parça
ile devam eden anmaya 30 kişi katıldı.

ORTAK DÜŞMANLARIMIZA KARŞI
ORTAK MÜCADELE
Meksika’da on binlerce kişi, ülkenin güneyindeki
Guerrero eyaletinde 2014 yılında kaybolan 43 öğrenci
için gösteri düzenledi.
Kayıp öğrencilerin ailelerinin liderliğindeki yürüyüşe
katılan on binlerce gösterici, Meksika Devlet Başkanı
Enrique Pena Nieto’nun istifasını istedi ve reform taleplerini dile getirdi. Meksika’da düzenlenen gösterileri
desteklemek için Meksika dayanışma örgütü Zürich’te
bir gösteri düzenledi. Merkezi yerlerden Staufacher’da
düzenlenen gösteriye İsviçre TAYAD da katıldı. Zürich’te
yapılan gösteriye 30 kişi katıldı.

GENÇLİK KOŞANDIR
8 Temmuz günü Avrupa Dev-Genç’liler Almanya’nın
Duisburg şehrinde, Marxloh ve Hamborn bölgelerinde
Bizim Gençlik dergisi dağıttı. Çalışmada yaklaşık 30
dergi dağıtıldı, insanlarla sohbet edildi. Üç saat süren
çalışmaya yedi kişi katıldı.
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TATİLİMİZİ BİRLİKTE GEÇİRELİM
Önce tatil nedir, bizim tatil anlayışımız nedir ve biz nasıl yapmalıyız sorularına cevap vermeliyiz.
Düzen tatil kavramını, insanları yıl
boyunca çalıştırabilmek için kullanır. Sömürdüğü insanları, on bir ay işinin başında
tutabilmek için bir tür ödül olarak kullanır.
On bir ay boyunca da insanları yönlendirir: On bir ay çalış, sonra bir ay
boyunca kumda yat, güneş altında kızar,
beynini boşalt ve bir sonraki onbir ay
için kendini dinlendir... Ve biz de buna
uygun düşünmeye başlar ve bizden beklendiği gibi, onbir ay çalışıp, o bir ay
içinde ödülümüzü almaya çalışırız.
Tatil zamanı geldiğinde ise, bizi yeniden
sömürürler. Onbir ay sömürmeleri yetmiyormuş gibi, bizi yönlendirdikleri tatil
beldelerine, onların uçaklarıyla uçar,
onların tatil yerlerine gider ve onbir ay
boyunca sarf ettiğimiz emeğimizden geri
kalanları da oralarda harcarız.
Tatilde dinlendiğimizi sanırız ama
işimize yeniden başladıktan bir hafta
sonra, aslında yine gelecek yılın tatili
için çalışmaya devam ederiz.
Tatilde de dinlenemeyiz, çünkü tatil
de düzenin bize sunduğu monoton yaşamın bir parçasıdır.

Beynimizi
Boşaltmaya Değil,
Değerlerle Doldurmaya
İhtiyacımız Var
Devrimciler açısından tatil ise tamamen
bunun dışında bir olgudur. Biz tatillerimizi
beynimizin boşaltıldığı süre olarak ele
alamayız. Ayrıca beynimizi dolduran nedir
diye bakarsak; beynimizi dolduran bizim
duygu ve düşüncelerimizdir. Bir devrimcinin en son silmek isteyeceği şey de
beynimizdeki bilgilerdir.
Çünkü biz, beynimizdeki bu bilgilerle
düşünür, bu bilgiler çerçevesinde hareket
eder ve yaşamımızı belirleriz.
Bir devrimci, bin kere bile doğsa,
aynı yaşamı tercih eder. Çünkü ne kadar
sorun yaşasak da, bizim için “devrimden
başka bir hayat yoktur.”
Biz tatillerimizi de, yaşam ve mücadelemizi yeni bilgilerle donatıp, yeni
sürece düşmandan daha üstün şekilde

hazırlanmak olarak değerlendirmeliyiz.
Bir yılımızın muhasebesini yapıp, gelecek yıla kendimizi güçlendirerek girmek
için bir araç olarak görmeliyiz tatili.

Hem Bilgimizi Artıracağız
Hem Eğleneceğiz
Elbette ki sadece mücadele için yeni
güç ve bilgi toplamayla sınırlı kalamayız.
Aynı zamanda yıl boyunca neler yaptık,
neler kazandık, bu kazanımlarımızdan
hangi dersleri çıkardık, neyi nasıl yaparsak
daha iyi sonuç alırız diye de değerlendireceğimiz bir süreç haline dönüştürmeliyiz.
Bunu da ancak, bir arada yapabiliriz. Tatillerde bireysel arayışlarla, tek başına
daha iyi dinlenebileceğimiz duygusu da
doğru değildir. Bu duygu da bize empoze
edilen bir duygudur. Diyelim ki, yanımızda
çocuklarımız var ve toplu şekilde bir
kampa gittik; orada çocuklarımızı da
teslim etmeye güvenebileceğimiz insanlarla
birlikte olacağız. Veya yolumuzu mu kaybederiz, başka şeylerimizi mi kaybederiz
diye bir tasalanma içinde olmayacağız.
Bileceğiz ki, ne olursa olsun mutlaka güvenli bir şekilde geri döneceğiz. Bu duyguyu ancak ve ancak bir arada olduğumuzda, dostlarımız, ailelerimiz ve yoldaşlarımızla birlikte olduğumuzda yaşayabiliriz.

Gelin Zaferlerimizi
Birlikte Kutlayalım
Bu yaz tatil kamplarımızda anlatacağımız çok şeyimiz vardır. Mesela Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek mitingimizin başarısını kutlayabilmeli ve
önümüzdeki yıl için emperyalizmin kuşatmasına daha güçlü bir cevap vermek
için hazırlanmalıyız.
Bu yaz değişik seçeneklerimiz de
var. Sadece Avrupa’da değil, aynı şekilde
ülkede Ege bölgesinde yapılacak olan
tatil kampına da katılabiliriz.
Tatil kamplarının yanısıra, tatilimizi
ülkedeki kurumlarımızı ziyaret turlarıyla
da bütünleştirebiliriz.
Düzen bizi bencillik duygularıyla
teslim alıp, yalnızlaştırmak ister. Tatil
zamanlarımızı da bunun perçinlendiği
süreçler haline getirmeye çalışır. Oysa
yıl boyu zaten hayatımızı kazanabilmek

için yalnızlaştırılıyor, asosyalleştiriliyoruz. Hepimizin en büyük derdi, artık
dost yüzüne hasret kaldığımız gerçeğidir.
Dost sohbetine, dostluğa, kolektif üretime, kolektif yaşama hasretiz aslında.
Onun için yaz tatillerimizi, Yaz kamplarımızda hep birlikte geçirmeliyiz.
Bizim kamplarımız halk kültürünün
ve değerlerinin yaşatıldığı, bencillik,
bireysellik ve kurtulmaya çalıştığımız
yozlaşma, çıkarcılık ve ırkçılığın olmadığı, paylaşım ve dayanışmanın hakim olduğu bir etkinliktir.
İnsan dostunu yolda tanırmış. Biz
de insanlarımızı ortak çalışmalarımızda,
kampanyalarımızda ve kamplarımızda
tanır, dostluklarımızı daha bir pekiştiririz.
Bu yaz kampımızda yine bir arada
olalım. Birlikte tatil yapıp, panellerimizde
bilgilerimizi artırıp, değişik bölge ve ülkelerdeki deneyimleri paylaşıp, yeni dostluklar kuralım ve kampımızı bir dostluk
ve mücadele şölenine çevirelim.
Günümüz insanının beynini yiyen
en büyük sorun yalnızlık, dostsuzluk
ve güvenilecek hiçbir değerin kalmamasıdır. Biz işte düzenin bizi mahkum
etmeye çalıştığı bu yaşama bir alternatif
sunuyoruz. Ve tüm dostlarımızı tatili
birlikte geçirmeye, yıl boyu kazandığımız zaferlerimizi birlikte kutlamaya çağırıyoruz. Yeni bilgilerle kafalarımızdaki
soruları cevaplayıp, dinlenelim.
Bu yıl Fransa’da yapacağımız Yaz
Kampımızda, panellerimiz, paylaşımlarımız, ortak üretimlerimiz, gençlerimizin hazırlayacağı eğlence ve İspanya
gezisiyle ve daha birçok sürprizle tatilimizi değerlendirelim.
Nasıl yaşıyorsak, öyle eğleneceğiz.
Her şart altında halk değerlerimizle yaşayacağız. Bizim dışımızda da, tatil kampları düzenleyenler var. Ancak onlarla
bizim aramızdaki fark da, bizim devrimci
kültürümüz olacaktır. Müzik etkinlikleri
de yapacağız, eğlencelerimiz de olacak.
Ama düzenin yozlaştırmalarının aracı olmayacağız. Kimileri gibi, sözde tatil adına,
çürümenin değil, mücadelemizin coşkusuyla daha bir diri şekilde, birbirimize
tutunacağımız tatil kampımıza, yanımıza
bir dostumuzu daha alarak, dost çevremizi
büyüteceğimiz bir adım atalım.

EMPERYALİZM ASALAK VE ÇÜRÜMÜŞ KAPİTALİZMDİR!
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Ali Rıza Kurt’un işkencede polise cevabıdır:
“bizi hiçbir zaman bitiremezsiniz.
Bu ülkeyi size dar edeceğiz.”

25 Temmuz - 31 Temmuz
Günay Özarslan
1983 yılında Elazığ’da doğdu. Dersim’den Elazığ’a göç eden bir ailenin çocuğuydu.
Kürt milliyetindendir.
Çocukluğu devrimcilerin yanında geçti.
Devrimcileri
hapishane görüşlerinde ve
Günay Özarslan
tutsak olan abisi nedeniyle tanıdı, sevdi.
Devrimcileri sevmesinin en önemli nedeni, kendi anlatımıyla; “cesaretleri, haksızlıklara karşı savaşmaları,
insanları sevmeleri, insanların da devrimcileri sevmesi”
ydi..
Devrimci olmak istiyordu ve oldu.
Örgütlü ilişkileri, üniversiteye gittiği 2002 yılında
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde başladı... Şehidimiz
Mehmet Başbağ ile ilişki kurdu. Üniversitede, İstanbul’un
mahallelerinde, Karadeniz ve Kürdistan’da sorumluluklar
yaptı... Tutsaklık yaşadı... Mücadele dışında bir yaşamı
olmadı.
Mehmet Başbağ’ın şehit düşmesi Günay’ın emeğini,
bağlılığını arttırdı; Günay’ı daha da güçlendirdi.
Günay için hareket; “hayatın kendisi, küçükken
düşlerini süsleyen, örgütlendikten sonra sonsuz güven
duyduğu, güç aldığı, milyonların hatta dünya halklarının
tek kurtuluş umudu” idi.
Günay, çocukluğunda düşlerini süsleyen devrimcilikten,
bugünün kahramanı; yiğit bir Cepheli kadın olmaya
ulaşan devrimci yaşamıyla, 24 Temmuz 2015’te ölümsüzleşti.
Gençlerimiz, çocuklarımız onun “teslim olmayın”
çağrısıyla her yeri savaş alanına çevirmeye devam edecekler...

Mehmet Tayanç

Mehmet Tayanç
Yurt dışında emperyalizme ve faşizme
karşı mücadelesini devrimci hareketin örgütlülüğü içinde sürdürüyordu. 25 Temmuz
1990’da Cenevre’de, eskiden Devrimci
Yol’cu olan biri tarafından bıçaklanarak
öldürüldü.

Semra Başyiğit
27 Temmuz 1978’de Kütahya-Akdemir Domaniç’te doğdu. Uludağ Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’ne girdi.
1996 ortalarında devrimci mücadeleye katıldı.
1996 Ölüm Orucu, O’nu o dönem en çok etkiSemra Başyiğit leyen gelişmelerden biriydi. Bir süre Kurtuluş
dergisinin muhabirliğini ve temsilciliğini yaptı.
F tiplerine karşı Bursa’da açlık grevi yaparken tutuklandı. Direnişini içeride de sürdürdü. Kartal Özel Tip Hapishanesi
Ölüm Orucu 6. Ekibinde Ölüm Orucuna başladı. 30 Temmuz
2002’de, açlığının 367. gününde şehit düştü. Alnı kızıl bantlı
bir Özgür Tutsak olarak ölümsüzleşti.
Ali Rıza Kurt
17 Temmuz 1995’te, Buca Hapishanesi'nden
özgürlük eylemiyle tutsaklığına son vermesinden
sonra, 27 Temmuz’da İzmir’de kaldığı evde katledildi. 12 Eylül öncesinde hareketin bir sempatizanı
olan Ali Rıza, 1986’dan itibaren birçok görev
Ali Rıza Kurt
aldı. 1989-1990 Atılım yıllarında İstanbul DevGenç’in yöneticilerindendi. 1990’dan itibaren
farklı alanlarda görev aldı.

Osman Sümbül

Aynur Ceylan
28 Temmuz 1980’de o zamanki adıyla Devrim
Lisesi’nde öğrenci iken daha 16’sında, ailece
yaşadıkları evinin balkonunda, gece, faşistler
tarafından katledildi.
Aynur Ceylan
Haydar Akdemir
Londra’da Anadolu Halk Kültür Merkezi’nin yöneticilerindendi. 30 Temmuz 2001
sabahı intihar etmiş olarak bulundu.
Haydar Akdemir

Salih Bademli
İşkencelere ve Faşist Teröre Karşı
Mücadele Kampanyası sırasında 29
Temmuz 1980 günü, İstanbul Süleymaniye'de gericiler tarafından katledildi.
Salih Bademci

Osman Sümbül
27 Temmuz 1980’de, işkenceye karşı yürütülen bir kampanyanın afişlerini asarken, polis
tarafından kurulan pusuda katledildi. Kadıköy
Dev-Genç'teki çalışmalarında fedakarlığıyla,
alçak gönüllülüğüyle kendini kabul ettirmiş
bir devrimciydi.

Ali Ekber Tural
20 Mart 1961 doğumluydu. Uzun yıllar mücadelenin içinde yer aldı. 25 Temmuz 1992’de
geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.
Ali Ekber Tural

Adem Tecim

Fatma Özçelik

Yusuf Tecim

Adem Tecim
Fatma Özçelik
Yusuf Tecim
31 Temmuz
1980’de Aybastı
Kabataş’ta faşistler
tarafından öldürüldüler.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşından Semra’ya sesleniş:

GÜLEN KIZIN ÖYKÜSÜ
“Hepimize açık büyük ve görkemli kapı
Kimimiz giriyoruz içeri
Kimimiz dönüyoruz geri
Yine de kapatamıyor kapıyı
Kapının önüne bırakıp kaçtıkları yürekleri”
Semra Başyiğit
Uzaklardan gelen bir uğultuyla bahçeye attım kendimi.
Ses dalga dalga geliyor. Ne olduğunu anlamak mümkün
değil. Şehit... sonra Semra, sonra Başyiğit kelimeleri uçuşuyor. Ve ardarda gökyüzünü sarsan o öfkenin ahengi duyuluyor, katılıyorum. Bir daha, bir daha... Sonra sessiz
bir öfke ile oturuyorum duvar dibine. Kulağım orada ama
beynim uğulduyor... Biliyorum ki doğru. Biliyorum ki
artık vakit gelmişti. “Biter mi bu acılar” diye soruyorum
kendi kendime. “Yok” diyorum. “Yok, bitmez bu acılar.
Onlar bize böyle yaşamlar dayattıkça biz de hep böyle
öleceğiz.” Ama sıkıntı veriyor bu halim. Kalkıp havalandırma boyunca voltalamaya başlıyorum.
O an çaresizlik, öfke, gurur... her şey iç içedir. Böyle
anlarda kimse konuşmak istemez. Konuşan da kısa cümlelerle konuşur. Çünkü duygu dünyasına dalınmıştır o an.
Tanıyanlar tanımış olmanın mutluluğunu, gururunu yaşarlar;
tanımayanlar ise kısa sorularıyla cevaplar ararlar, öğrenmek
istediklerine.
Voltadayım. İşte o sıkıntı gelip çöktü. Acaba mektuplarını
okusam mı? “Yok, yok” diyorum, ama bir kez aklıma
takıldı, işte. Okuyana kadar rahat etmeyeceğim. Yine de
sessizce duvar dibine yanaşıp çömeliyorum. Tutuyorum
kendimi. Oysa daha yeni mektubu gelmişti Halil İbo'ya,
Ümit'e... Yukarı çıkıyorum, dalıyorum yıllar ötesine...
Bizim Semramız
- Görüşçün var. Semra adında bir arkadaş. Bursa
Kurtuluş muhabiriymiş.
20'li yaşlarda bir bayan arkadaşla görüş kabinlerinde
karşılıklı oturmuş buluyorum kendimi. Tanışıyoruz. Tanışıyoruz ama yeni tanışmanın karşılıklı resmiyeti ve sessizliği üstünde. Sonra konuştukça, daldıkça yıllar ötesine
coşuyor. Gülen yüzü parlayan gözleriyle en zorlu koşullarda,
Bursa'da ortada örgütlü pek kimsenin kalmadığı bir dönemde, büroyu açık tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ama doğal, ama en sade cümlelerle dökülüyor bunlar du-

Ali Tarık Koçoğlu
Mustafa Sefer
31 Temmuz 1993’te
Mersin-Silifke kırsal
alanında jandarma ile
Devrimci Sol Kır Birliği
Ali Tarık Koçoğlu
Mustafa Sefer arasında çıkan çatışmada şehit düştüler. Tarık,
Akdeniz Bölgesi Siyasi Sorumlusu; Mustafa ise, Kır
Gerilla Birliği Komutan Yardımcısı idi.

daklarından. Anlatıyor, anlatıyor...
İşte bizim Semramız buydu. İlk tanıştığımızdaki o
haliyle hep aklımızda kaldı. Gülen yüzü, parlayan gözleri,
yalınlığı ve saflığı beynimize kazındı. Ve böyle aylar
geçti. Her çarşamba değişmeyen ziyaretçimiz olarak
bulduk karşımızda onu. Gün geldi dışarda sesimiz soluğumuz oldu, gün geldi ihtiyaçlarımızı karşılayan, bize
sahip çıkan oldu. Hep yanımızdaydı. Ve bazen de tartışırdık.
Her yeni tartışmada ufkunda yeni bir pencere açılırdı.
- Bu anlattıkların güzel Semra. Ki hep susma hakkını
kullandı gözaltılarda. Ama biz bundan öte bu gücü,
dinamiği örgütlenmeyi ve ilişkilere nasıl taşıyacağımızı
düşünmek zorunda değil miyiz?
- Evet, ama ben hiç böyle düşünmedim. (...)
Biz bilirdik ki bu, Semra'nın kafasına takılan sorudur
artık. Ve bunu nasıl yapacağının çözümlerini aramaktadır.
Sonra bir gün Semra'nın da tutuklandığını ve Ümraniye'de
olduğunu öğrendik. Ve üç ay sonra sokaklara döndüğünü.
Ama artık görüşemez olmuştuk. Ama selamlarını alıyor,
selamlarımızı gönderiyorduk. İşte böyle geldik 19 Aralık’a.
Onlar dışarıda biz içerdeydik. Ama direniş ortasında;
bir arada olmasak da, görüşemesek de buluşmuştuk işte.
Deyim yerindeyse canını dişine takmış, var gücüyle
direnişi büyütmeye çalışıyordu. İlçeleri adımlıyor, dernekleri
dolaşıyor, geleceğimizi kazanmanın inancını taşıyordu.
Sonra 19 Aralık'ı, acının ve direnişin destanlaştığı
günleri yaşadık.
Semra dolu dolu yaşıyor
Hücrelerdeydik. Semra'nın bir grup arkadaşla tutuklandığını öğrendik Bursa'da. Artık ak kağıtlara yüklenmiş
selamlarla konuşacaktık!
Alt katta tek başıma oturmuş, gazete okuyorum. Bahçe
kapısı kapalı bir saat olmuş neredeyse. Ümit'in sesi geliyor.
“Semra için bir türkü okur musun?” diyor. Hiç itiraz
etmeden “tabi” diyorum. “kanmasınlar, kanmasınlar/bizi
öldü sanmasınlar...”
Bitiriyorum türküyü, aklım mektuplarda. Evet, şimdi
mektupları okumalıyım. Gecenin karanlığını yırtan türkülerin
arasında mektupları ranzamın üstüne yığıyorum. Biliyorum,
mektuplar dolu dolu. Çünkü Semra her şeyi dolu dolu yaşıyor ve o coşku ile yazıyor. Yaşananlar o denli berrak ki
kafasında her şeyiyle direnişe kilitlenmiş. Yalın, kusursuz.
“Şu son dönemde o kadar çok şehit verdik ki, daha da
vereceğiz. Sonrası daha zorlu olacak. Yüzer yüzer ölüyorsak
şimdi; biner biner öleceğiz. Öldükçe büyüyeceğiz savaşımızla birlikte. Her şehidimizin acısı da, bize bıraktığı değerler de çok büyük. Öyle hızlı gelişiyor ki, kimi şehitlerimizin sadece ismini biliyoruz. Acımız büyük oluyor

ama böyle büyüyeceğiz ve savaşımızın gelişmesi de bu.
Bunları neden anlatıyorum, çünkü bunları düşünüyorum.
Sonra yaşadığımız sürecin önemini, geleceğe bırakacaklarımızı.
Ne kadar şanslıyız değil mi?” (10 Temmuz 2001 tarihli mektubundan)
Evet, Semra şanslıyız. Ama sen bizden daha fazla şanslıydın(!) Her şeyi en önde dolu dolu yaşadın. Yüreğinin bir yanı
Bursa'da işçilerin arasında, bir yanı Armutlu'da direniş safındaydı...
“Armutlu direniş adamız kuşatmada. Hepsi ayrı bir destan,
sayfalar dolusu yazsak da anlatamayacağımız kahramanlıklar.
Hangi birinden başlayacağımı şaşırıyorum. Onlarla doluyum
çünkü. Hepsini de seninle paylaşmayı isterim. Böyle söylerken
bir taraftan da gülüyorum, savaş bu, yasımızı tutmayı, şenliğini
yapmayı ya da paylaşmamızı bekleyecek değil ya. Yaşatıp
öğretip hızla büyüyor işte. İnsan beyni, yüreği öyle büyük ki
hepsini taşıyor.” (15 Eylül tarihli mektubundan)
Taşır Semra, taşır... Yeraltında ölümü utandıran böylesine
yürekler, böylesine büyük iradeler oldukça bizde, ölüm bile
utanır sizden. Çünkü insana ait bütün erdemlerin kirletildiği,
yok sayıldığı bir dünyada, erdemin bayrağını hep yükseklerde
dalgalandıran tükenmez bir kaynaktan beslenirsiniz. O kaynak
ki halktır, vatandır, bayraktır ve bizden önce düşenlere sonsuz
bağlılıktır.
“En güzel selamı gönderdi ablamız. Uzun zamandır bekliyorduk. Yine de ağır geldi. Onuru çok büyüktü, acısı da. Öğrettikleri, bıraktıkları da öyle oldu. Anadolu kadınının,
halkımızın değerlerinin gücüydü Hülya abla. İnancın, sevginin,
bağlılığın adıydı. (...) Halkım ben, dedi ve çıktı meydana,
vuruşa vuruşa yürüdü. İnancını, sevgisini silah yaptı ve
kazandı. Kahraman, kahramanlaşmak bu kadar kolay ve
sade... Yeter ki inan, yeter ki sev. Ailelerimizin acısı da onuru
da farklı oluyor. Helal olsun ablamıza. Halkımız bu kadar
güçlü bizim. İnanmayan görsün, yarının devrim olduğunu
bilmeyen görsün. Hepimizin, tüm halkımızın gururu oldu.
Hülya Abla, halkımız, böyle sonsuz bir gücüz biz.” ( 15 Eylül
tarihli mektubundan)

Bilen de bilmeyen de dost da düşman da gördü Semra.
Yaşamı böylesine sevip, uğrunda böylesine ölebilenleri, her
anı böylesine dolu dolu yaşayıp en küçük güzelliklerden mutluluk duyanları tanıdı. Acaba var mıdır bizim gibi böylesine,
açlığın koynundayken dahi yaşam sevincini koruyanlar?
“Sen bu hastaneyi bilirsin. Bahçesi çok güzel, ağaçlarla
dolu. Ağaçları izlemek çok güzel. Bugün hava pek kasvetli
ama kasvetini bulaştırmıyor bize. Biz yalnız renklerdeki
güzelliği alıyoruz gözlerimize. Bu ağaçlar beni hep köye götürüyor. Geceleri de araba sesleri duyuyoruz uzaktan. O
seslerle de her gece Bursa'ya gidip geliyorum. Bursa'ya
gidince düşünecek şey çok. Bir dalıyorum Yalova yolundan
sabaha uyandığımda çıkıyorum o kargacık burgacık sokaklardan.” ( 2 Kasım 2001 tarihli mektubundan)
Bak şimdi ne gördüm Semra, mektupların arasında dolaşırken. Ailen üzerine hani bir pot kırmıştım da, nasıl da
uzunca yazıp, yo öyle değil demiştin hatırladın mı?
“Aile konusuna gelince yanılıyorsun. Bu konuda tembellik
yapmadım hiç. Öncesinde bunaldığım, yanlış davrandığım,
eksik yaklaştığım oldu ama tembellik değildi hiçbiri. Baştan
beri bu konuda gereğinden çok duyarlıyım belki de. Devrimi
hiç tanımayan, bilmeyen, Türkiye gerçeklerini TRT'den öğrenebilmiş ama halkımızın olumlu pek çok özelliğini de barındıran bir çevreden geliyorum. Sadece ailemin değil, büyüdüğüm çevrenin de devrimcileri tanımasını, sahiplenmesini
çok istiyorum. Çünkü tanımıyorlar, bilmiyorlar. Ve bu yüzden
çok zorlandım. Akla gelmeyecek dedikodu, kurgular dolanıp
duruyor memlekette. O yüzden ailem de zorlanıyor. Devletle
çatıştığından çok akraba çevremizle vs. de çatışıyor ve yalnız
kalıyor. O yüzden zor oluyor. Ama benim için de kolay
olmadı. Zaten böyle tanımıyor mu halk bizi. Birebir yakınında,
çevresinde görmedikçe düşmana inanıyor. Ailem de kendi
çevresinde ilk olmanın sancısını yaşıyor.” (10 Temmuz 2001)
Evet Semra, gelecek kuşakların gurur duyacağı, onurla
anacağı bir tarih bırakıyoruz. Belki çoğumuz ölecek, sakat
kalacağız. Ama bu toprakların özgürlüğü için yaşamış yürekler
hiç susmayacak, hiç bitmeyecek.

Kaybettiklerimiz Mücadeleyi
Büyütmekle Unutulmayacak!
Stuttgart Halk Kültür Evi’nde 3
Temmuz Pazar günü, uzun süre mücadele ettiği hastalık sonucu kaybettiğimiz yoldaşımız Celal Semiz için,
halkımızın geleneklerine-değerlerine
saygı olarak 40 yemeği verildi.
Celal Semiz nezdinde, 2 Temmuz
1993’de Sivas Madımak Oteli’nde
faşist güruh tarafından yakılarak katledilen 35 canımız ve tüm dünya devrim
şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanan programa, Stuttgart

Halk Kültür Evi’nden bir arkadaşımızın, Celal yoldaşımız için yaptığı konuşmayla devam edildi.
Konuşmadan sonra, Celal’i tanıyan dostları-yoldaşları duygularını aktardılar. Celal için bir
araya gelen 150 insanımızla birlikte Grup Boran, Celal’in sevdiği
kavga türkülerini seslendirdi. Hep
birlikte ortak hazırlanan yemeğin
yenmesiyle program sonlandırıldı.

