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Uzlaşmacılık, İcazetçilik, “Akıllı Solculuk” İflas Etmiştir...
Direnmek Tek Çözümdür!

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR
FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER...
Savaşmak ve Düzeni Değiştirmek Dışında Yol Yoktur!

BASKILAR BİZLERİ YILDIRAMAZ!
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HDP’Lİ MİLLETVEKİLLERİ
SERBEST BIRAKILSIN!
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Ö ğretmenimiz
- Her zaman en kötü olasılığa göre hazırlık yapmalıyız. Ki
olumsuzluklarla karşılaştığımızda inisiyatif bizde olsun. Son
ana kadar, tek insanımız kalıncaya kadar… faşizme karşı
direneceğiz, sloganlarımızı kimse susturamayacak.
- Kızıldere’den bugüne; ihanetler karşısında, kuşatmalarda,
yalnız bırakıldığımız koşullarda mücadele arenasını terk
etmedik, emperyalizmin ve oligarşinin dayatmalarına boyun
eğmedik. Kayıplar ve darbeler ne kadar büyük olursa olsun,
koşullar ne kadar ağır olursa olsun, bu tarihin hiçbir
aşamasında, iktidar perspektifi ve devrim yürüyüşünü
sürdürme kararlılığını terk etmedik. Her koşulda mücadeleyi
sürdürdük, faşizm zulmüne karşı halkı yalnız bırakmadık.

“FAŞİZM 80 MİLYON HALKI TESLİM ALAMAYACAK”
sloganını duymayan kimse kalmayacak

-Emperyalizme bağımlı, faşizm ile yönetilen bir ülkede
halkları birleştirmek, saldırıları püskürtmek, var olan hakları
korumak ve geliştirerek yeni kazanımlar elde etmek için,
bugün sendikaların, odaların, oportünizm ile reformistlerin
yaptığı gibi, icazetçi, düzenin izin verdiği kadar, düzenin
sınırları içerisinde yasalar çerçevesinde mücadele ederek
saldırılar püskürtülmez, haklar korunmaz ve zaferler
kazanılmaz. Ancak ve ancak saldırıları püskürtmek, yeni
kazanımlar elde etmek ve zaferler kazanmak; meşruluk
temelinde uzlaşmaz ve militanca bir mücadele ile olur.
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- Devrimciler, her zaman taraftırlar, halkın tarafındadırlar
ve her şeye de halkın çıkarları, doğallığında da devrimci
çıkarlar dahilinde bakıp ona göre hareket ederler. Bu yanıyla;
katı, köşeli ve kalın çizgileri vardır devrimcilerin. Dostlarını,
düşmanlarını net olarak ortaya koyarlar. Emperyalizmi ve
faşizmi örgütlü halkın gücüyle yenebileceklerine inanırlar.

içindekiler
4 Tüm düzen içi politikalar, faşizmin
çizdiği sınırlarda biter!
Savaşmak ve düzeni
değiştirmek dışında yol yoktur
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TÜM DÜZEN İÇİ POLİTİKALAR
FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER

6 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Yoldaşlık, yoldaşının kalbini
kendi kalbin bilmektir
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7 Biz Diyoruz ki: Savaşmak ve
düzeni değiştirmek dışında
yol yoktur
8 Amerikan işbirlikçiliğinde yarış...
YPG ve TSK: “En iyi kara
gücü benim”
10 Faşizmin yalanlarını
bedenlerimizle parçalıyoruz.
13 İşte sizin faşist devletiniz...

15 Halkın Hukuk Bürosu:...
18 Grup Yorum halktır, Grup
Yorum direniştir, Grup
Yorum birliğimizdir. Çünkü...
19 Emperyalizme boyun
eğmeyecek, anti-emperyalist
cepheyi büyüteceğiz
22 TAYAD’lı Ailelerden: Mesude
Pehlivan’ı faşizmin elinden
alacağız!
23 Özgür Tutsaklardan:
“Kitaplarımızı yasaklayarak
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şah damarlarımızı kesmek
istiyorlardı... Kendilerine
yakışanı yaptılar, biz de öyle”
Devrimci Olmak
Parti-Cepheli Olmaktır: Her
devrimci bir komite, her
komite bir örgüt olmalıdır...
Faşizm Zalimin Zulmüdür:
Faşizm AKP’nin tercihi değil,
yeni sömürge ülkelerin
yönetim biçimidir
Halk Meclisi: Uyuşturucunun
arkasında AKP faşizmi var!
Uyuşturucuya ve faşizme
karşı savaşalım!
10 Soruda: İşgal
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34 Kamu Emekçileri Cephesi:

Faşizmin koşullarına teslim
olmayacak, koşulları devrim
lehine çevireceğiz!
35 Devrimci İşçi Hareketi: Bilgi
güçtür! Haklılığımızın
gücüyle bilgimizi
buluşturalım!
37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Gençliği Dev-Genç saflarında
örgütleyeceğiz!
38 Liseliyiz Biz: Tam bağımsız
bir vatanda; parasız, bilimsel,
demokratik liseler için DevGenç saflarında örgütlenelim!

39 Ülkemizde Gençlik: ...
43 Tarih Cephelilere Diyor ki:
Hakça bir düzen için
savaşalım, kazanalım!

44 Tarihimiz siyasi kimliğimizdir
45 Açığa alınan akademisyen
Nuriye Gülmen oturma
eylemine başlıyor

46 Anne Lütfiye Türkoğlu
Çağlayan’da adliye önünde
oğlu Gürkan Türkoğlu ise
Vatan’da gözaltında direndiler

47 TAYAD’lı Aileler, Gazi
Cemevi’nde devam eden
direnişi ziyaret etti

48 Adalet Bakanlığı ne yapmaya
çalışıyor?

49 Grup Yorum köklerini halktan alır
50 Grup Yorum için uluslararası
kampanya

51 Haberler...
52 Avrupa’da Biz: Çocuklarımıza,
Avrupa’da nasıl gelecek
sunuyoruz

55 Avrupa’da Dev-Genç:...
56 Yitirdiklerimiz
58 Dergi haberleri...
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Aslında reformist,
parlamentocu, düzen içi
politikaların ömrü de
faşizmin “demokrasicilik
oyunu”nu nasıl oynamak
istediğiyle ilişkilidir. Faşizm
bu oyunu, çok daha sınırlı
koşullarda oynamak
isteyebilir ya da tamamen
ortadan da kaldırabilir.
Faşizmin pervasızlığını
belirleyen düzenin krizi,
oligarşi içi çelişkiler, halkın
direnişi…vb. etkenlerdir.
Ülkemiz yeni sömürge bir
ülkedir ve faşizm süreklidir.
Faşizm 66 yıldır
ülkemizde var olan bir
gerçekliktir ve tüm sol bu
gerçek içinde politika
yapmak zorundadır. Dişe
diş bir mücadele, ısrar,
kararlılık ve bedel ödemeyi
göze almadan faşizmin
saldırılarını boşa çıkarmak
mümkün olmadığı gibi,
varlığını sürdürmek bile
mümkün değildir.
İşte faşizmin son
saldırıları ülkemizde
uzlaşmacılığın,
icazetçiliğin, “akıllı
solculuk”un iflas ettiğini
bir kez daha göstermiştir.
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AKP faşizmi 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf ettikten sonra, başta devrimciler olmak üzere kendine muhalif
olan her kesime saldırmaya başladı.
Yoksul halkın yaşadığı mahalleler abluka altına alındı. Gazi Mahallesi’ne saldıran polisler devrimci kurumları bastı.
Taksi durakları yıkıldı, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi
işgal edildi, çay bahçeleri yıkıldı.
Gençlik Federasyonu ve İdil Kültür
Merkezi’ne polis saldırdı, içlerinde Grup
Yorum üyelerinin de olduğu çalışanları
gözaltına alındı, eşyaları talan edildi, bilgisayarları, müzik enstrümanları kullanılamaz hale getirildi.
OHAL’in ilan edildiği günden bugüne
kadar 225 Halk Cepheli gözaltını alındı
bunların 56'sı tutuklandı.
HDP’li milletvekilleri tutuklandı...
Cumhuriyet gazetesi basıldı, çalışanları
tutuklandı.
AKP faşizmi saldırılarını arttırıyor…
Saldırıların arttığı böylesi süreçler düzen
içi, reformist, uzlaşmacı politikaların faşizmin çizdiği sınırlarda nasıl son bulduğunu da gösteriyor.
Aslında reformist, parlenmentocu, düzen içi politikaların ömrü de faşizmin
“demokrasicilik oyunu”nu nasıl oynamak
istediğiyle ilişkilidir. Faşizm bu oyunu
çok daha sınırlı koşullarda oynamak isteyebilir ya da tamamen ortadan da kaldırabilir. Faşizmin pervasızlığını belirleyen
düzenin krizi, oligarşi içi çelişkiler, halkın
direnişi…vb. etkenlerdir. Ülkemiz yeni

sömürge bir ülkedir ve faşizm süreklidir.
İktidarın yaptığı her yeni düzenleme,
çıkardığı her yeni yasa gerçekte “sömürge
tipi faşizmi” pekiştirmeye yöneliktir. “Demokrasi” altında “hukuk” içinde kalınarak
insanlar katledilir, katiller cezasız kalır ve
düzen “demokrasicilik oyunu”nu sürdürür.
Bu demokrasicilik oyununun figüranı
olmayı kabul etmek, düzen içi politikaların
bir parçası olmak, aynı zamanda faşizme
soluk aldırmak ve onun ömrünü uzatmak
anlamına da gelir.
Faşizm gerçeğini görmezden gelen,
düzen içi olan her politika, bu tablo içinde
eninde sonunda faşizmin çizdiği sınırlara
çarpacaktır. Demokrasi ile faşizm yan
yana olmaz. Bir düzen biraz faşizm biraz
da demokrasi ile yönetilemez. Bunlardan
birisi belirleyicidir. Ve eğer faşizmin şu
ya da bu biçimde ama kesintisiz hükmünü
sürdürdüğü bir ülkede; demokrasiden söz
edilmesi bir aldatmacadan ibarettir.
O demokrasi bir aldatmacadan ibarettir.
Faşizm 66 yıldır ülkemizde var olan bir
gerçekliktir ve tüm sol bu gerçek içinde
politika yapmak zorundadır. Dişe diş bir
mücadele, ısrar, kararlılık ve bedel ödemeyi
göze almadan, faşizmin saldırılarını boşa
çıkarmak mümkün olmadığı gibi, varlığını
sürdürmek bile mümkün değildir.
İşte faşizmin son saldırıları ülkemizde
uzlaşmacılığın, icazetçiliğin, “akıllı solculuk”un iflas ettiğini bir kez daha göstermiştir. İktidarı hedeflemeyen solculuk
sadece düzeni güçlendirecektir.
Devrimi hedeflemeyen her hareket

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

düzeni güçlendirir.
Kürt milliyetçi hareket düzeni güçlendirdi, çünkü halkın iktidarı için savaşmak yerine, çözümü düzen içinde
aradı. Halkın gücüne inanmadı ve o
yüzden halkın örgütlü gücünü büyütmek
yerine, halkın savaşarak ve büyük bedellerle yarattığı gücü ve değerleri,
düzenle anlaşma masalarında harcadı.
Gelinen sonuç, Marksizm-Leninizmin bilimsel gücünü bir kez daha
kanıtlamıştır. Marksizm-Leninizmin
bilimi ışığında yapılan değerlendirmeler, üretilen politikalar, pratikte de
doğrulanmış, faşizm gerçeği en yalın
haliyle kendini ortaya koymuştur.
Faşizm, Kürt sorununu çözmez,
çözemez dedik, çözmemiştir, çözememiştir.
Emperyalizm, Kürt sorununu çözmez ve çözemez dedik, çözememiştir,
çözmemiştir.
Ve reddedilemez şekilde ortaya çıkmıştır ki değil Kürt sorununun ve diğer
ekonomik, demokratik, siyasal sorunlarımızın çözümü, sadece yaşayabilmek
için bile, sadece faşizmin zulmünden
kurtulabilmek için bile faşizme karşı
savaşmaktan başka yol yoktur.
Sömürü ve bunun sonucu olarak
yoksulluk varsa, egemen sınıflar iktidarlarını ancak halka karşı faşist baskı
ve terör uygulayarak sürdürebilirler.
Dolayısıyla, faşizm emperyalist sistem
için bir tercih konusu değil, sistemin
yapısal krizlerinin yarattığı bir sonuçtur.
Faşizm, sistem sorunu ise, faşizmin
yerine demokrasiyi koymak da sistem
değişikliği sorunudur. Bu basit gerçeği
bilmek, bu basit gerçeğe gözlerini kapatmamak bile, faşizmin demokrasicilik
oyunları içinde, emperyalizmin icazet
sınırları içinde bir hareketin kendini
kaybetmesini engellemeye yeterlidir.
Birincisi; Türkiye yeni sömürge
bir ülkedir. Yeni sömürge bir ülke,
değil Kürt sorununu çözmek, en sıradan demokratikleşme sorunlarını bile
çözecek ekonomik güce sahip değildir,
yeni sömürgecilik ilişkileri sürdüğü
sürece de bu güce ulaşmasının nesnel
koşulları yoktur. O zaman çözemez.
İkincisi; yeni sömürge ülkeler sürekli faşizmle yönetilirler. Faşizmden
vazgeçemezler.

Faşizm olmadan yönetemezler,
çünkü, yeni sömürge ülkelerin egemen
sınıfları oligarşiler iktidarlarını sürdürmek için kitle desteğini, ırkçı,
faşist politikalarla oluştururlar.
Üçüncüsü; halkın hak ve özgürlük
taleplerini bastırmak için sürekli olarak
faşist teröre ihtiyaç duyarlar.
Bu basit ve kesin gerçeklik ışığında
kesin olarak söyleyebiliriz ki, emperyalizmin işbirlikçisi oligarşik iktidarlar
yıkılmadan, bağımsızlık kazanılmadan,
ne demokratikleşme, ne de demokratik
sorunların çözümü mümkün değildir.
Bu nedenle bizim gibi ülkelerde,
tüm ekonomik-demokratik talepler
iktidar mücadelesi ile kesin olarak
birlikte ve birbirine bağlı ele alınmak
durumundadır.
Demokratik mücadele düzene karşı
mücadeledir. Sistemin krizlerine çözüm
üretmemeli, tersine krizi büyütmelidir.
Reformizm, oportünizm ve Kürt
milliyetçiliğinin demokratik mücadele
kavrayışı da hep çarpık olmuştur.
Demokrasi sorunu özünde devrim
sorunudur. Burjuva demokrasisi, halk
demokrasisi ve faşizm birer yönetim
biçimidir. Bir ülkedeki yönetim biçimini belirleyen, o ülkedeki ekonomik
yapıdır. Yani üretim biçimidir. Üretim
biçimi, yönetim biçimini de belirler.
O halde, bir ülkede yönetim biçimini değiştirmek için, o ülkedeki üretim biçimini değiştirmek gerekir.
Faşizm ülkemizdeki yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimi kaynağını;yeni sömürgecilik ilişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkan, çarpık kapitalist yapıdan alır.
Yönetim biçimi olarak faşizm yerine; halk demokrasisini getirmek
için, faşizmin maddi zeminini ortadan
kaldırmak gerekir. Yani, çarpık kapitalist sistemi yıkarak, yerine üretim
araçlarının toplumsallaştırıldığı sosyalist sistemi getirmek gerekir.
Her türlü ekonomik ve demokratik
hak için mücadele de bu perspektif
ışığında ele alınmak durumundadır.
Yeni sömürge ülkelerde de ekonomik
demokratik mücadele yürütülür, fakat
bu mücadele iktidar mücadelesinden
kopuk olarak ele alınırsa, sistemi güçlendirir.

Neden?
Çünkü, ancak düzenin demokrasicilik oyununa hizmet edecek kadar
sonuçlar yaratabilir. Düzenin halka
“demokratik yönetim” propagandasının
araçları olmaktan öteye bir işlev göremez. Düzeni yıpratmaz, halkın gücünü büyütmez, dolayısıyla düzen
karşısında halkın gücünü büyütemeyeceği için en küçük ekonomik ve
demokratik hakları bile elde etmekten
aciz bir durumda kalır.
İktidar mücadelesi ile bütünleşmeyen ekonomik-demokratik mücadele, arkasında halkın en büyük örgütlü
gücü, Marksist-Leninist partinin, bu
partinin ideolojik gücünün, örgütsel
gücünün desteğinden yoksun kalır.
Bu nedenle de küçük demokratik ve
ekonomik hakları kazanma gücünü
de çoğunlukla bulamaz.
Düzenin demokrasicilik oyununda,
ihtiyaç duyduğunda kullandığı kuklalar
olmaktan öteye bir işlevleri olmaz.
Anti-oligarşik, anti-emperyalist bir
devrimi hedeflemek dışında bir kurtuluş yolu yoktur.

Dayanışmamızı Düşmana İnat
Duvarlara Nakşetmeye
Devam Edeceğiz
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İkitelli: Mahallede Cumhuriyet gazetesine ve HDP’ye yönelik baskı ve
tutuklamalardan sonra 7 Kasım'da mahallenin birçok yerinde dayanışma yazılamaları yapıldı.
Altinsehir: Şahintepe Mahallesi'nde
6 Kasım'da Halk Cepheli ve DevGenç’liler yazılıma yaptı. “Faşizme
Karşı Omuz Omuza”, “HDP Yalnız
Değildir”, “Faşizmin Cellâdı Olacağız”
“Halk Cephesi ve Dev-Genç” yazılamaları duvarlara nakşedildi.
+++

Polislerin Karaladığı
Yazılamalar Yeniden Yazıldı!
İzmir Doğançay’da 3 Kasım’da,
AKP’nin eli kanlı çocuk katili polislerin
halkın emeği ile yapılan yazılamaları
6. Geleneksel Doğançay Festivali sırasında mahallede terör estirerek ve tüm
acizliğini ortaya koyarak kapattığı yazılamalar yeniden yapıldı.

FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER!
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1- Yoldaşlık sevgisi çıkarsız, hesapsız, dürüst ve samimidir. Çünkü,
o düzenin yarattığı bencilliklerden,
bireycilikten uzaktır. Çok büyük ve
onurlu bir ailenin ferdi olmanın yarattığı kolektif bir ruh vardır ilişkilerde.
2- Yoldaşlık bir çift göz olmaktır.
3- Devrimciliğin ölçüsü yoldaşlıktır. Yoldaşlar birbirlerini ne kadar
seviyorlarsa halkı da o kadar severler.
Yoldaşlar birbirlerini ne kadar çok
eleştirirlerse halkı da o kadar değiştirirler.
4- Yoldaş için canın ortaya konulduğu bir ortamda bir çıkar söz konusu
olamaz. Dünyanın ilk kadın Ölüm
Orucu Şehidi İdil'in söyledikleri bu durumu bütün açıklığıyla ifade etmektedir:"İçtenliğimiz, dürüstlüğümüz, paylaşımcılığımız ve üretken oluşumuz;
inancımızdan en güzel sevgileri içimizde
taşıyor olmamızdan alıyor kaynağını."
5- Yoldaşlarımız her koşulda moral
motivasyon kaynağımız olmuştur.
Birlikteyken kendimizi çok güçlü,
daha rahat ve huzurlu; yoldaşlarımızın
yokluğunda bir yanımızı bir parça
eksik hissederiz.
6- 1992'nin 16-17 Nisan'ı. Üç yoldaş bir evde kuşatılmışlar... Sabahat
Karataş, Eda Yüksel ve Taşkın Usta'dır
bu Devrimci Sol'cuların adları... Düşmanın teslim ol çağrılarını reddederler... Biraz sonra çatışma başlayacak
ve çok büyük bir ihtimalle şehit düşeceklerdir... O durumda, kurabildikleri telefon bağlantısında diğer yoldaşlarının durumunu sorarlar... Biraz
sonra öleceğini bilerek kendinden
çok yoldaşlarını düşünebilmek… Bu
çok güçlü bir yoldaşlık ve halk sevgisi
demektir.
7- Bir grup savaşçı, bir eylem
yapmış, bölgeden çekilirlerken, polislerle karşılaşırlar. Grubun komutanı
Sibel Yalçın’dır. Diğer yoldaşlarına,
“siz çekilin ben polisi oyalarım” der.
Diğer yoldaşları bunu kabul etmek
istemez; komutan, "bu bir talimattır"
diyerek onları gönderir. Orada kalması,
kendisini feda etmesidir. Diğer yol-

YOLDAŞLIK,
YOLDAŞININ KALBİNİ
KENDİ KALBİN BİLMEKTİR
daşlarının kurtulması için kendini tereddütsüz feda eder...
8- Buca, Ümraniye hapishanelerinde 6 şehit verdiğimiz barikat savaşları vardır. Yoldaşlar, işkenceci
katillerin cop, kalas darbelerine karşı
birbirlerinin önüne geçip birbirlerini
darbelerden korumaya çalışırlar.
9- Ölüm Orucunda, ölüm orucu
savaşçısı yoldaşlarımız, artık ölümlerine
günler kalmışken kendilerine bakan
yoldaşlarının sağlığı için endişelenirler,
onların yorgun olup olmadıklarına dikkat ederler… Bu davranışlardaki soyluluk, insanlık, fedakarlık neyle, hangi
ilişkiyle kıyaslanabilir?
10- Yoldaşlık büyük bir ailenin
parçası olmaktır.
Öncelikle engin bir sevgi gerekir;
insanları sevmek, yoldaşlarımızı sevmek, halkı sevmek, yoldaşlarımızın
gelişimi değişimi için, onların ihtiyaçları için her türlü fedakarlığı yapabilmek demektir.
11- Yanlışları yoldaşlık ilişkileri
içinde düzeltmek, yeniden morali
yükselten, düşmek üzere olanı ayağa
kaldırmak gerekir.
12- Kimi zaman belki ağzımız
kuruyana kadar anlatacağız, gözlerimiz
kapanana kadar dinleyeceğiz, birlikte
uykusuz kalacağız ama mutlaka sıkı
bağlar içinde olacağız. Biz yoldaşımızı
halkımızı ölesiye seviyoruz çünkü.
13- Yoldaşlık eğitmektir.
14- Yoldaşlık güvendir. Güven,
tanımaktır. Yoldaşlık emekle büyür
Biz yoldaşlık ilişkilerinin harcında
emek, güven ve sevginin olduğu bir
gelenekten geliyoruz.
15- “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz” için ilkesiyle yoldaşını sahiplenme bir Cephe geleneği oldu. Amerikan emperyalizmi bile bunu öğrendi.
16- Hiçbir neden, hiçbir özel durum, birileri kuralları uygularken,
başka birilerinin kurallara uymamasının gerekçesi olamaz. Örgüt anlayışımız, yoldaşlık anlayışımız, bu tür
ayrıcalıklı durumları reddeder.
17- Saflarımıza düzenin her türlü

kirinden, pasından nasibini alarak gelen yoldaşlarımız olacak. Ve biz bu
yoldaşlarımızı eğiteceğiz.
18- Biz devrimciyiz. Bizi, sıradan
insanlardan ayıran en büyük özellik
budur. Ölüme birlikte baş koymak,
zorlukları birlikte aşmak, bizim aramızdaki yoldaşlık ilişkilerini güçlendirecektir. Aramızda, güçlü bir sevgi
ve saygı ilişkisi yaratabilirsek, koşullar
ne kadar zorlu olursa olsun savaşmak
daha kolay olacaktır.
19- Direnişlerimiz örgütsel disiplinin, yoldaş bağlılığının, sevgisinin,
örgüt çıkarlarının, yoldaşlarının can
güvenliğinin her zaman kişisel çıkarlardan önde olduğunu öğretmiştir.
20- Örgüt bilinci, örgütün ilke ve
kurallarına hem tabi olmaktır, hem
de bulunduğumuz yerde bunları yaşatmaktır. Örgüt bilinci, aynı zamanda
çelişkilerle, zaaf ve eksikliklerle sürekli çatışma halinde olmaktır. Bunu
yapmadan "yeni insan"ı yaratamayız.
Çünkü, örgüt bilinci, örgüt ruhu her
şart altında örgütün çıkarını, yoldaşlarının güvenliğini sağlamaktır.

AKP’nin Katil Polisleri
Kurumlarımızdan ve
İnsanlarımızdan Uzak Durun!
Antep Halk Cephesi 8 Kasım’da,
polisin keyfilikleri ile ilgili bir açıklama
yaptı. Açıklamada: “Antep’te 8 Kasım’da sabah saatlerin de katil polisler
Antep Özgürlükler Derneği’ne ellerinde
bir tebligatla gelerek bu kişilerin ifadesi
var demişlerdir. Yine bu tarihten bir
hafta önce aynı şekilde derneğe gelerek
aynı şeyleri söylemişlerdir. Demokratik
kurumlarımız AKP’nin katil polislerinin,
kurumlara gelip giden etkinliklerine
katılan kişilere tebligat dağıtma merkezi
değildir. Bu kurumlar kanımızla ve canımızla savunduğumuz kurumlardır.
AKP’nin Katil Polislerini uyarıyoruz;
Demokratik kurumlarımızdan ve insanlarımızdan uzak durun! Kurumlarımızı ve insanlarımızı taciz etmekten
vazgeçin!”

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

+ Biz Diyoruz ki;

SAVAŞMAK VE DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK
DIŞINDA YOL YOKTUR

+Biz

diyoruz ki; tüm düzeniçi politikalar ya da araçlar faşizmin çizdiği
sınırlarda biter.
+Biz diyoruz ki; uzlaşma üzerine kurulu her tür politika, mutlaka oligarşinin
çıkarları doğrultusunda biter. Sorunlarımız ancak anti-emperyalist anti-oligarşik
düzenin yıkılmasıyla çözülecektir.
+Biz diyoruz ki; ulusal sorunun çözümüne, emperyalizme karşı bağımsızlık ve
iktidar sorunu olarak bakmayanların varacağı nokta ne savunurlarsa savunsunlar, ülke
ve halk gerçekliğini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar, tartışılmayacak kadar açık olan uzlaşmacılıktır. Uzlaşmacılık ise iktidar bilincinin ve devrim hedefinin olmamasıdır.
+Biz diyoruz ki; oligarşiye karşı olmayan bir anti-emperyalizm veya emperyalizme karşı olmayan bir anti-faşistlik mümkün değildir. Şu veya bu emperyalistle
uzlaşmak, oligarşi içindeki şu veya bu güçle uzlaşmak bir alternatif, bir kurtuluş
yolu değildir. Uzlaşmacı çizgisinin karşısında kırk tane kurtuluş yolu yoktur, tek
bir yol vardır, anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim.
+Biz diyoruz ki; halkın mücadele potansiyelini emperyalizmin pazarlık masalarında eritip tüketmemek için, daha baştan, iktidar hedefine yönelen ve
özgürleşme sorununu sınıfsal kurtuluşla birlikte ele alan bir politika şarttır.
İttifakları, eylem çizgisini, halkın motivasyonunu, politik bilincini, ulusal ve
sınıfsal kurtuluşçuluk çizgisinde şekillendiren bir hareket, emperyalizmin uzlaşma
tuzaklarına karşı tutarlı kalabilir.
+Biz diyoruz ki; direnme ve savaşma yerine; uzlaşmayı ve teslimiyeti seçenler
özgürlüğü ve zaferi de kucaklayamazlar. Karşı devrimin azgın saldırılarına karşı
daha büyük bir kararlılık ve şiddetle cevap veremeyenler her alanda yenilmeye
mahkumdurlar.
+Biz diyoruz ki; düzeni değiştirme iradesi ve güvenine sahip olmayanlar, değiştiremedikleriyle uzlaşırlar. Ya değiştireceğiz, ya uzlaşacağız. Uzlaşmazlık,
savaşma ve kazanma azmidir.
İhbarcılar Değil, Direnenler Kazanır!
Devrimci İşçi Hareketi 8 Kasım’da bir açıklama
yaparak işten atılıp, gözaltına alınan Salih Savaş’ın derhal
serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada: “Bir ay önce
Çerkezköy Belediyesinde çalışırken işten atılan işçi Salih
Savaş CHP’li belediye tarafından ve partililer tarafından,
işe geri alacağız diye oyalanmıştır.
Bugün direnişe başlayacak olan Salih Savaş'a yarın
gel tekrar görüşelim diyerek belediye çağıran CHP’liler

polise ihbar ederek gözaltına aldırtmıştır. CHP’li belediyeler
işçi kıyımını sürekli hale getirmiştir. Dün Sarıyer Belediyesi,
Beşiktaş Belediyesi bugün Çerkezköy Belediyesi… Meydanlarda işçi hakları savunuculuğu yapan CHP tabi ki bir
düzen partisi ve sınıfsal olarak da burjuvazinin partisidir.
Tam da sınıfına yakışır bir şekilde faşizmin kol gezdiği
her tarafa saldırdığı şu günlerde CHP’li belediyeler de
OHAL’i fırsat bilip işçiyi isten atıp ardından da polise
ihbar etmiştir. Biz de sınıfsal olarak yerimizi bilip direneceğiz.
Salih Savaş yalnız değildir” denildi.

FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER!
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Amerikan İşbirlikçiliğinde Yarış!

YPG ve TSK: ‘EN İYİ KARA GÜCÜ BENİM’
*PYD/YPG yetkilisi Rakka Operasyonu’ndan sonra yaptığı açıklamada:
‘HİÇBİR KOMPLEKSİMİZ YOK’ diyor. Rakka’ya da, Musul’a da, ABD nereye
isterse orada kara gücü olmaya hazırız ‘Bizi istediğiniz yerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz’ demek istiyor. Emperyalizmin kara gücü olmakmış, Amerikan
silahları ile emperyalistlerin çıkarları için çatışmakmış... Hiçbir kompleksimiz
yok, bizi kullanabilirsiniz’ diyor PYD/YPG...
“Hiçbir kompleksimiz yok”un altındaki asıl mesaj da oligarşiyedir...
*Kürt milliyetçileri ile oligarşi arasındaki “en iyi kara gücü olma” yarışı süredursun; ABD, “kimi nerede nasıl kullanacağıma ben karar veriririm” diyor.

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

IŞİD’in başkenti olduğu söylenen
Suriye’nin Rakka şehrine YPG’nin
başını çektiği Suriye Demokratik
Güçleri (SDG) tarafından 6 Kasım’da
30 bin kişilik bir güçle “Fırat’ın Gazabı” adlı operasyon başlatıldı.
Operasyon hakkında bilgi veren
SDG Sözcüsü Talla Sello Koalisyon’dan içinde tanksavar füzelerinin
de olduğu ağır silahlar aldıklarını,
ilk aşamada kırsal bölgeyi IŞİD’ten
temizleyerek kenti izole edip ikinci
aşamada şehrin kontrolünü sağlayacaklarını söyledi.
Sello ayrıca, “YPG’nin aktif katılımı ve uluslararası koalisyonun
koordinasyonu olacak.” dedi.
Sello’nun “Uluslararası koalisyon”
dediği emyeryalistlerdir. Esas olarak
da ABD’dir.

“Hiçbir Kompleksimiz
Yok”
Evet, PYD/YPG ile TSK arasında
Amerikan işbirlikçiliğinde bir yarış
var.
PYD/YPG yetkilisi Rakka Operasyonu’ndan sonra yaptığı açıklamada “HİÇBİR KOMPLEKSİMİZ
YOK” diyor. Rakka’ya da, Musul’a
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da, ABD nereye isterse orada kara
gücü olmaya hazırız. Bizi istediğiniz
yerde, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Emperyalizmin kara gücü olmakmış, Amerikan silahları ile emperyalistlerin çıkarları için çatışmakmış. Hiçbir kompleksimiz yok, bizi
kullanabilirsiniz” diyor PYD/YPG.
“Hiçbir kompleksimiz yok”un altındaki asıl mesaj da oligarşiyedir...
Türkiye’de AKP faşizmi her gün
Kürt halkını katlediyormuş, Belediye
başkanlarını hapsedip belediyelere
kayyum atıyormuş, HDP’li milletvekillerini tutukluyormuş, HDP’liler
parti binalarına giremiyormuş... Bunların hiçbir önemi yok. Amerika’nın
öncülüğünde Suriye’de oligarşi ile
de birlikte olup operasyonlara katılabiliriz diyor. Bu oligarşiyle uzlaşma
mesajıdır.

Bir Terör Örgütü
Başka Bir Terör Örgütü
İle Bitirilemez;
Bizi Kullanın!
Ancak oligarşi Kürt milliyetçi hareket ile uzlaşmıyor, kökünü kazıyacağım diyor. Tayyip Erdoğan da
Kürt milliyetçi hareketle savaşında emperyalistlere en iyi
işbirlikçi biziz, bizi
kullanın diyor.
Tayyip Erdoğan,
AB üyesi devletlerin
Büyük elçileri ile
yaptığı bir toplantıda
Rakka’da PYD /
YPG’nin kullanılma-

sından dolayı emperyalist devletlere
“tepki” gösteriyor.
“Bir terör örgütünü (IŞİD) başka
bir terör örgütü (PYD/YPG) ile yok
edemezsiniz, bu terör örgütü yarın
sizi de vurur” diyor.
Yani diyor ki Tayyip Erdoğan;
“Bizi kullanın, TSK emrinizde, bizden
daha iyi, daha büyük, daha güçlü işbirlikçi bulamazsınız.”
YPG terör örgütüdür, yarın sizin
de başınıza bela olabilir, ben resmi,
meşru bir işbirlikçiyim...
Tayyip Erdoğan Kürt milliyetçi
harekete karşı emperyalistlere kendini
pazarlıyor. PYD/YPG ile yapabileciğiniz her şeyi bizimle yapabilirsiniz
diyor.

ABD: Kimi Nerede,
Nasıl Kullanacağıma
Ben Karar Veririm!
Kürt milliyetçileri ile oligarşi arasındaki “en iyi kara gücü olma”
yarışı süredursun, ABD, kimi nerde
nasıl kullanacağıma ben karar veriririm diyor.
Asıl Gücünü YPG’nin oluşturduğu
SDG’nin Rakka’ya kara gücü olarak
müdahale ettiği aynı gün ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph
Dunford, Ankara’da Genelkurmay
Başkanı Hulisi Akar ile 4,5 saat süren
bir görüşme yaptı.
Görüşmenin ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar yaptığı
açıklamada “El-Bab ve Rakka olmak
üzere, Suriye ve Irak’a DEAŞ’a karşı
ortak mücadele yolları görüşülmüştür”
dedi.

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

Yani Genel Kurmay Başkanı Hulisi Akar Musul’da da, Suriye’de de
bizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz
diye kendini pazarladı.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ise “Fırat’ın
Gazabı” operasyonuna “ABD’nin
daha güçlü hava desteği sağlamak
için Türkiye’deki bazı üsleri kullanabilmek için görüşmeler yaptığını”
söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise Genelkurmay Başkanlığı’nda
yapılan görüşmeye ilişkin yaptığı
açıklamasında, “Türk ve ABD’li askeri yetkililerin Rakka’nın ele geçirilmesi, temizlenmesi, yönetilmesi

konularında uzun
vadeli bir plan
üzerinde anlaşmaya vardıklarını”
bildirdi.
Yani Amerika
Türkiye’ye diyor
ki, “şimdilik kara
gücü
olarak
PYD’yi kullanacağım. PYD’ye
hava desteği vermek için de üslerinizi
kullanmak istiyorum. Daha sonra
Rakka’nın temizlenmesi için ihtiyaç
durumunda sana da görev vereceğiz”
diyor.
Ne Türkiye oligarşisinin ne de

Bir Kere Saldırdınız
Bin Misli
Karşınıza Çıkacağız
Halkın örgütlü gücünden korkan AKP
faşizminin eli kanlı katil köpekleri (polis)
3 Kasım akşamı 12 zırhlı araç, çok sayıda
sivil polis aracı ile İstanbul Alibeyköy’de
abluka altına alıp ardından halka tehdit
ve küfür ederek Eyüp Temel Haklar Derneği’ni bastı. Bu baskın ile ilgili 4 Kasım’da
yazılı açıklama yayınlayan Alibeyköy
Halk Cephesi ve Liseli Dev-Genç kısaca
şu sözlere yer verdi; “… Şehitlerimizin
resimlerini dahi hazmedemeyen köpekler
duvarlardaki resimleri yırtıp masa, sandalye
ve daha birçok eşyamıza zarar vererek
derneğimizi talan ettiler. Derneğimizin
içindeki duvarları dahi yıkmaya çalıştılar.
Ardından hiçbir şey olmamış gibi mahallemizde devrimci avına çıktılar. Ancak ne
yaparlarsa yapsınlar gene de karşılarında
barikatlar kurarak taşlarla sloganlarla direnen halkın örgütlü gücünü buldular. Silahınız, bombanız, tankınız, topunuz devrimcileri ve devrimcilerle iç içe olan
emekçi halkı yıldıramayacak. Binlerce
kez bassanız da kurumlarımızı tutuklayıp
katletseniz de halkın evlatlarını her koşulda
belirttiğimiz adalet talebimizden vazgeçiremeyeceksiniz bizi. Bu alçak Amerikan
uşaklığıyla ortaya çıkarttığınız düzeninizi
ortadan kaldırıp talan edene kadar onurlu
mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş! Yaşasın Halkın Adaleti!

Kürt milliyetçi hareketin ABD’nin
isteklerine HAYIR deme şansı yoktur.
Yaptıkları ve yapacakları tek şey
ABD’ye en iyi kara gücü olduklarını
kanıtlamak için birbirleriyle yarışmak... Bugün bu yarışın içindeler...

İşgal Etmeye, Yıldırmaya Çalıştığınız
Gazi’nin Yoksul Halkı
Sizin Gırtlağınızı Kesecek!
Adana Halk Cephesi, İstanbul Gazi Mahallesi’nde yaşanan polis
ablukası ve her gün yapılan saldırılar ile ilgili 3 Kasım’da yazılı bir
açıklama yayınlayarak şu sözlere yer verdi; “AKP’nin talancı-gaspçı
polisleri direnişleri, teslim olmamalarıyla nam salmış Gazi Mahallesi’nde
yaşanan polis ablukası kaldırılsın diye mücadele eden Açlık Grevi direnişçilerine saldırdı. Yüzlerce gaz ve ses bombasının kullanıldığı
saldırıda katil polis halkın çaldığı tencere-tavaya ve Cephelilerin
saldırılara direnişle cevap vermesi karşısında bir kez daha geri adım
attırdı. Cenazelerini kendi geleneklerine göre defnetmek için 80 saat
genciyle yaşlısıyla çatışan Gazi’yi-Gazililer’i attıkları ses-gaz bombalarıyla teslim almaya çalışanlar bir kez daha yanıldılar, bir kez daha
direniş karşısında kuyruklarını kıstırıp arkalarına bile bakmadan
kaçtılar. Katil sürülerini bir kez de Adana’dan uyarıyoruz. İşgal etmeye
çalıştığınız Gazi sizi alır o yerin dibine sokar. Gazi bizimdir. Gazi
Cephedir, mücadeledir. Gazi Mahallesi ve halka yönelecek en ufak
saldırıda misliyle hesap soracağız!”

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

Halk Okulu Çalışmalarından...
Eskişehir:
Halk Cepheliler 2 Kasım’da Özgürlükler Derneği’nde Halk Okulu
çalışması yaparak “Faşizm Nedir?” konusu işlendi. Yapılan çalışmada
Halk Cephesi’nin bülten olarak çıkardığı “Faşizm Nedir, Faşizmi
Nasıl Yeneceğiz?” yazıları okundu ve üzerine tartışma yapılarak sonlandırıldı.

Dersim:
Halk Cepheliler 6 Kasım’da Yürüyüş Dergisi’nin 545.inci sayısında
yer alan “Devrimci Olmak Parti-Cepheli Olmaktır – Israrla Yenilenmeliyiz” yazısını okudu. Okumanın ardından yazı üzerine değerlendirme
yapıldı. Ve eylem tarzlarının da yenilerinin üretilmesi gerektiği ve
daha fazla yaratıcı olunması gerektiği söylendi. Son olarak eleştiri ve
özeleştirinin de insanı yenilemede etkisine değinilerek çalışma sonlandırıldı.

FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER!
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Faşizmin Yalanlarını Bedenlerimizle Parçalıyoruz...
FAŞİZME KARŞI MÜCADELE, YALANLARA KARŞI MÜCADELEDİR,
Faşizmin Yalanlarını Boşa Çıkarmak İçin Gerçekleri Haykıracağız!

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

Faşizmin yönetme yöntemlerinden
belki de en önemlisi yalanlardır. Yalanlarla halkın bilincini köreltmeye,
gerçeklerin ayrımını yapamaz hale
getirmeyi hedefliyor. Faşizm, gerçeklerden kopan bir toplumun kendi sınıfsal çıkarlarının farkında olamayacağını, kendi hakları için mücadele
edip direnemeyeceğinin farkında. Bu
nedenle saldırılarını halkın bilincine
yöneltiyor. Yönetememe krizi derinleştikçe, yasaklama, işten atma, tutuklama, işkence, katliam ve yalan
saldırıları da giderek artıyor, önümüzdeki süreçte bu saldırılar daha yaygınlaşarak devam edecektir.
HDP gibi Cumhuriyet gazetesi gibi
düzen içi kesimlere de saldırmasının
nedeni, yönetememe krizinin giderek
derinleşmesidir. Buna rağmen faşizmin
saldırıları esas olarak bizi hedef alıyor.
Çünkü faşizme karşı can bedeli direnme, savaşma kararlılığını bir tek
biz devam ettiriyoruz.
Faşizm bir yandan saldırırken bir
yandan da bu saldırılarının üstünü
yalanlarla örtmeye çalışıyor. Sık sık
“terör”, “dış güçler” gibi klasik yalanları sürdürüyor. Tabi halkın devrime
olan sempatisini kırmak için de “bitirdik”, “beyinlerini dağıttık”, “örgüt

Elif Sultan beline sardığı
bayrağıyla şehit düştü.
Kendi bedeni
ölümsüzleşirken üzerindeki
bayrakla uzandı oraya…
Kuşkusuz onun bu
davranışı hem bir
geleneğin devamı, hem de
bir eylem henüz
gerçekleşme
aşamasındayken üstlenmek
anlamına geliyordu. Kendi
bedenini bir savaş mevzi,
ve bir gerçekleri açıklama
aracı haline getirdi
Elif Sultan…
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artık eylem yapamaz” gibi
yalanlara başvuruyor. Çocuklarımızı katlediyor, “teröre
destek veriyorlardı” diyor.
“Örgüt üyesi, polise taş attı”
diyor”, Genç kızımız Dilek
Doğan’ katlediyor “polis Dilek Doğan’ın abisi polisin
elindeki silahı almaya çalışırken silah patladı” diyor.
Evleri basıp insanlarımızı katlediyor “çatışma çıktı” diyor.
Faşizmin yalanları bununla da bitmiyor. “Yoksulluğu
bitirdik”, “sokakta yaşayan,
aç insan kalmadı”, “Türkiye
büyüyor, gelişiyor”, “2023’te düze
çıkacağız” vb yalanlarla açlığın, yoksulluğun; emperyalizmin politikalarına
karşı duruyormuş gibi söylemlerle de
bağımlılığın üstünü örtmeye çalışıyor.
Yani faşizm iktidarını her alanda
yalanlarla devam ettiriyor.

Faşizmin Yalanlarını
Bedenlerimizle
Parçalıyoruz!
Gerçekleri Canımız
Pahasına Halka
Ulaştırıyoruz!
Gerçekleri anlatmanın onlarca biçimi mutlaka vardır. Fakat bazen faşizmin baskı ve yasaklamaları o boyutlara ulaşır ki; gerçekleri açıklamanın
kendini feda etmekten başka bir yolu
kalmaz.
Mesela Küba’lı bir devrimci olan
Manzana’yı hatırlayalım; Kübalı Jose
Antonio Echevveria Küba Devrimi
öncesinde öğrenci gençlik liderlerindendir. Elma anlamına gelen “Manzana” lakabıyla tanınan Echevveria,
1957 yılında Küba Devlet Radyosu’nu
elinde bir tabanca ile basar. Canlı
yayın odasına ulaşıp üç dakika boyunca gerçekleri anlatır. Üç dakikalık
gerçek için bütün ömrünü feda eder.
Sierra Maestra’larda umudu büyüten
gerillalardan, Batista’nın halk düşmanlığından bahseder. Üç dakika boyunca gerçeğin dili olur ve en sonunda
Batista’nın askerleri gelip Manzana’yı

katlederler.. Manzana katledilir ancak
gerçekleri açıklamasını engelleyemezler.
Evet gerekirse bedel de ödeyeceğiz,
şehitler vereceğiz ancak faşizmin yalanlarını boşa çıkartacağız. Faşizmin
yalanları karşısında susmak, sessiz
kalmak yok oluştur, faşizme teslim
olmaktır. Biz Cepheliyiz, bizim teslim
olduğumuz görülmemiştir, görülmeyecektir. Bu nedenle faşizmin yalanlarına sessiz kalmayacağız.
Berkin Elvan için adalet istemini
haykırdığımız süreçte Tayyip Erdoğan
“ekmek almaya gittiği yalandır”, “terör
örgütüyle bağlantılıdır”, “avucunda,
cebinde taş vardı, sapan, bilye vardı”
vb. yalan demogojilerle, Berkin’in
katledilmesini meşrulaştırmaya çalıştı.
“Talimatı ben verdim” diyerek de,
katliamı savundu.
Faşizmin hukuku ise açılan davayı
bir türlü sonuçlandırmayarak, belli
olduğu halde katilleri cezalandırmayarak korumaya devam etti. Zulmün
yalanla örtüldüğü yerde, adalet savaşçıları çıktı faşizmin karşısına.
Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol,
adalet için dikildiler faşizmin karşısına.
Kendilerini en güvendikleri sarayda
halkın adaletiyle yüz yüze geldiler.
Halkın iki adalet savaşçısı, faşizmin
tüm yalanlarını paramparça ettiler.
Faşizmin halka düşman olduğunu,
halka adalet veremeyeceğini gösterdiler. Canlarını feda ettiler, ancak faşizmin halkımızın beynini, zihnini
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teslim almasına izin vermediler. Birkaç
saate sığdırdılar yaşayacakları on yılları. Hepsini dolu dolu yaşadılar, onurun ve namusun ulaşabileceği en yüksek mertebesine ulaştılar birkaç saat
içinde. Ömürlerini verdiler, ancak faşizmin yalanlarını paramparça ettiler.
Savundukları gerçek adaletti. Adalet
öyle bir haykırdılar ki, dünyanın birçok
ülkesinde resimleri afiş yapıldı, adlarına türküler yakıldı.

Savaş, Yalan Karşısında
Gerçeğin Savaşıdır
Biz gerçekleri, düşmanımız yalanları temsil ediyor. Yalanları halka yayarak gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor. Biz ise gerektiğinde tek başımıza düşmanın kalelerine dayanıyoruz.
Zulmün kapılarında adalet için savaşıyoruz.
Elif Sultan Kalsen, yoldaşları Şafak
ve Bahtiyar şehit düşer düşmez dayandı zulmün kapısına. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kapısında, gencecik
bir kız silahıyla ve yüreğiyle faşizme
halkın gerçeklerini haykırıyor, yoksulluğu, açlığı, faşizmi teşhir ediyor...
Halk çocuklarının katledilmesine karşı
adalet için savaştığımızı haykırıyordu.
Tek başına bir kız, ancak yüreği
tek başına değil. Yoldaşlarının, halkının
yüreğini kuşanmış, arkasında bütün
bir halkın yüreği var. Berkin’in katillerine duyduğu nefret, Şafak ve Bahtiyarı katledenlere karşı duyduğu nefret
ile hesap soruyor. Canını veriyor, sadece belki birkaç dakika belki de o
kadar da değil. Kendini feda ediyor.
Gerçeği haykırmak için, bütün ömrünü,
ideallerini halkının umudunu, vatan

sevgisini, gelecek güzel günleri
hepsini birkaç dakikaya sığdırıyor. Belki de 30 saniye... ama
bir ömür... bir ömür 30 saniyede,
bir halkın umudu var, geleceği
var. Bazen bir atımlık kurşun,
bir haykırış, bir slogan tarihin
akışını belirliyor, kimi koşullarda
birkaç dakikaya sığdırılan bir
ömür halka yıllarca anlatmak
için çırpındıklarımızı bir çırpıda
bir nefeste anlatıyor. Elif Sultan
beline sardığı bayrağıyla şehit
düştü. Kendi bedeni ölümsüzleşirken üzerindeki bayrakla uzandı
oraya… Kuşkusuz onun bu davranışı
hem bir geleneğin devamı hem de bir
eylem henüz gerçekleşme aşamasındayken üstlenmek anlamına geliyordu.
Kendi bedenini bir savaş mevzisi ve
bir gerçekleri açıklama aracı haline
getirdi Elif Sultan…
İstanbul Bayrampaşa’da iki DevGenç’li, halkının yoksulluğunu, açlığını, işsizliğini yüreklerine kuşanarak
dikildiler halk düşmanlarının karşısına.
Berna ve Çiğdem. Dağların çiğdemleri kadar güzeldiler ve masumdular. Masumlukları halkın savaşçısı
olmalarındandı. Halkın yaşadığı açlığın
ve zulmün hesabını sormak için dikildiler Çevik Kuvvetin karşısına.
Bastılar tetiğe kinle…
Yaptılar eylemlerini ve geri çekildiler. Bir süre sonra kuşatıldılar. İki
genç kadın. Önlerinde iki seçenek,
ya teslim olunacak, faşizm yalan ve
demogojilerine devam edecek, ya da...
Onlar Şafak’ın, Bahtiyar’ın, Elif Sultan’ın, Sabolar’ın, Mahirler’in yoldaşları olarak ikinci yolu seçtiler.
İkinci yol ölüme gidiyordu. Belki önlerinde birkaç dakika vardı. Ama o
birkaç dakika yeterdi onlara. Ve haykırdılar sloganlarıyla, faşizmin zulmünü, yoksulluğu, sömürüyü... Onlar
da yoldaşları gibi bütün bir yaşanacak
ömürlerini halklarına ve vatanlarına
adadılar. Ülkemizin ve halkımızın
gerçeklerini haykırdılar. Anadolu ihtilalinin gerçeklerini anlattılar bir kaç
dakikada.

Faşizmi Yalanlarıyla Birlikte
Gömeceğiz Toprağa
Tarih Yalanları Değil,

Gerçeğin Savaşçılarını
Yazacak!
Biz Cepheliler; Şafaklar’ın, Bahtiyarlar’ın, Elifler’in, Çiğdemler’in
ve Bernalar’ın yoldaşlarıyız. Onların
faşizme karşı haykırdıkları gerçekler
şimdi bizim yüreğimizde silah olacak.
Şimdi direnme ve savaşma sırası
bizde.
Sloganla, pankartla, bildiriyle, taş
ve sopayla, molotofla, pompalıyla,
AK-47 ile. Her şeyle savaşma sırası
bizde. Bizim gerçek asıl silahlarımız,
Cepheli yüreklerimiz ve gerçeklerimiz.
Haklılığımız ve meşruluğumuz.
Biz en karanlık dönemlerde Halkız
Haklıyız Kazanacağız haykırışıyla,
faşizmin karşısına çıkanlarız. Biz Cuntaları rezil rüsva eden bir geleneğin,
günümüz kuşaklarıyız.
Bayrak bizim elimizde, silah bizim
yüreğimizde, gerçekler bizim dilimizde.
Mahallemizde, bölgemizde, ilimizde, ilçemizde, köyümüzde. Halka
gerçekleri anlatacak bir tek biz varız.
Halkı örgütleyecek ve mücadeleye
katacak bir tek biz varız. Biz sustuğumuzda faşizmin karşısında tek bir
devrimci güç kalmamış olur. Biz sustuğumuzda, faşizm yalanlarıyla bütün
halkı teslim almış olur.
Biz susmayacağız, çünkü biz hepimiz, Şafak’ız, Elif’iz, Berna’yız...
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Faşizm Acizdir, Korkaktır...
Gerçekler Karşısında
Yapabileceği Hiçbir Şey
Yoktur
Faşizmin gerçekler karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktur. Tek yapabileceği, baskı, yasak ve katliamdır.
Ancak bu politikaları karşısında
teslim olmayan Cephe var. Cepheliler
var. Her türlü yasak ve baskıları karşısında, canlarıyla direnen, canlarıyla
savaşan, bedenlerini siper yapıp zulmün karşısına dikilen Cepheliler var.
Günümüzde faşizme karşı direnen,
savaşan, faşizmin yalanlara dayalı politikalarını can bedeli parçalayan Cepheliler var.
Bir tek Cephe var, bir tek Cepheliler
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var.
Bu bir propaganda değildir. Bu en
sade gerçektir. Bugün faşizme karşı
mücadele bayrağı Cepheliler’in elindedir ve en önde Cepheliler vardır.
Tek bir Cepheli faşizmin karşısında

Sayı: 547
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bir güçtür!
Tek bir Cepheli direnişin kalesidir!
Tek bir Cepheli halkı ve vatanı
temsil eder, ediyor.
Bugün emperyalizme ve faşizme
karşı mücadeleyi, dağlarda ve şehirlerde, gerillalarımızla ve milislerimizle sırtlanmış olmanın onurunu ve haklı gururunu yaşıyoruz.
Faşizm halkımızı teslim almaya
çalışıyor. Mücadeleyi yok etmeye
çalışıyor. Bugün tarih biz Cephelilere çok büyük bir sorumluluk yüklemiş durumdadır. Bu, emperyalizmin
ve faşizmin halkı tamamen teslim
alma saldırıları karşısında, tek başımıza
bizim oluşumuzdur.
Bu büyük bir onur ve gururdur.

Tutuklamalar İle Cephemizi
Bitiremezsiniz Aksine
Daha Çok Cepheliyle
Karşılaşacaksınız

Akşam Gazetesi Yaptığı Yalan Haberlerle
Devrimcileri Karalamakta
Akşam Gazetesi Sahibi ve Yayın Yönetmeni
Suç İşlemekten Vazgeçin

İstanbul Çayan Halk Cephesi, komplolarla tutuklanan Halk Cepheli Ozan Oğuz
ile ilgili 3 Kasım’da yaptığı yazılı açıklamada kısaca şu sözlere yer verdi; “AKP’nin
eli kanlı polisleri OHAL süreci altında insanları kaçırarak suçsuz yere tutukluyor.
Gün geçmiyor ki bunlara yeni kaçırmalar,
yeni tutuklamalar ekleniyor. Arkadaşlarımızı
yol ortasından veya dükkandan evlerini
basarak zorla alıkoyup gizli sanık vb.
şeyler göstererek tutukluyor. Bizler Cepheliler olarak arkadaşlarımızı kaçıran, işkence merkezlerinde işkencelerden geçiren
katil devletten hesap soracağız! Ozan Oğuz
Onurumuzdur!”

Akşam gazetesinin 9 Kasım tarihli gazetesinde manşet olarak verdiği
haberde itirafçıları aklamaya, onuruyla namusuyla yaşayan devrimcileri
ise taban tabana zıt yapılarla işbirlikçi olarak göstermiştir. Bu ahlaksız
çarpıtma haberler ile ilgili 9 Kasım’da yazılı açıklama yayınlayan Adana
Halk Cephesi kısaca şu sözlere yer verdi: “… Halkı, devrimcileri
karalayarak yaptığınız haberlerle kandıramazsınız. AKP iktidarının aklayıcısı-yalakası olan Akşam gazetesinin yaptığı bu haberler ne ilk ne
sondur düzenin pisliklerine çanak tutan başta sahibi Ethem Sancak ve
genel yayın yönetmeni Murat Kelkitoğlu suç işlemektedir. Unutmayın
AKP’nin sadık köpekleri çanak yalayıcıları, lağım fareleri her çukurun bir
dibi var ve siz o diptesiniz. Saraylar, saltanatlar çöker demiş pir Sultan
Abdal. Bu saldırılar bu zulümlere-faşizminize karşı halkımızla birlikte
Faşizme Karşı Omuz Omuza Savaşarak bitireceğiz. O zaman hangi
lağıma kaçacak, hangi yalanlarla merhamet dileyeceksiniz. Halka Gün
Gibi Aydınlık Devrimcileri, Karşı Yalan Söylemekten Vazgeçin! Bu
Suçtur, Hesabını Mutlaka Sorarız! Belki Yarına Kalır Ama Yanınıza Kalmaz!

Salih Savaş
Serbest Bırakılsın!
Yaklaşık bir ay önce Çerkezköy Belediyesi'nden işten atılan Salih Savaş bugün
yarın tekrar işe alacağız deyip oyalanmıştır.
Bugün tekrar CHP’li belediyeyle görüşmeye
gitmiş, işe alınmayınca direnişe başlamıştı.
CHP’li belediye başkanının emriyle AKP’li
katil polisler tarafından 8 Kasım'da gözaltına
alındı.
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Bu onur ve gururla, faşizmin politikalarını sadece bizim boşa çıkarabileceğimiz gerçeğini bilerek, faşizme
karşı direnecek, savaşımızı yaygınlaştıracağız.
Sadece Biz Direnebiliriz; Çünkü
Biz Halkız!
Sadece Biz Savaşabiliriz; Çünkü
Biz Mahir’in, Dayı’nın yoldaşlarıyız!
Sadece Biz Kazanabiliriz; Çünkü
Biz Cepheliyiz!
HALK VARSA CEPHE VARDIR
CEPHE VARSA DİRENİŞ VARDIR,
DİRENİŞ VARSA ZAFER VARDIR,
FAŞİZME KARŞI DİRENME
ONURU BİZİM ZAFER DE BİZİM
OLACAK!

Her Soruna Karşı Alternatif Film
Günlerimizi Yapmaya Devam Ettiriyoruz
Dersim Halk Cepheliler 5 Kasım’da bir araya gelerek alternatif
film programlarını hayata geçirdi. Yapılan programda “Büyük Adam
Küçük Aşk” filmi izlendi. Ardından yapılan filmin bazı geri yanlarının
bulunduğu ve bunun ülkemiz koşullarından kaynaklandığı söylendi.
Ayrıca film de konu alan faşizm ve insanların katledilmesinin hala ülkemizde olduğu ve filmde olduğu gibi, tıpkı Günay Özarslan’ın da
aynı şekilde katledildiği söylenerek program sonlandırıldı.
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Avrupa’ya, Amerika’ya İltica Eden, Sığınma İsteyen Devlet Görevlileri, İtirafçılar...

İŞTE SİZİN FAŞİST DEVLETİNİZ!
- “FETÖ’cü diplomatlar Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu!”...
- “Alman medyasından flaş iddia:
3 Türk diplomat iltica talebinde bulundu”...
- “Berlin Askeri Ataşesi Kurmay
Albay Ayhan Dağlı, 16 Temmuz’dan
beri kayıp”...
- “Alman hükümeti, Türkiye’den
35 diplomatın, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz Darbe
Girişimi sonrası Almanya’ya iltica
talebinde bulunduğunu açıkladı.”...
- “Dışişleri Bakanlığı 300 diplomatı Türkiye’ye çağırdı”...
Bu başlıkları son birkaç ay içinde
sıkça okuduk.
15 Temmuz Darbe Girişimi’nin
tozu dumanı içindeyken 8 asker helikopterle Yunanistan’a kaçmış, sonraki günlerde ise yüzlercesi Avrupa’nın, Amerika’nın yolunu tutmuşlardı. Hatta gazetelerde kimlerin, nerelere gideceği, kimlerle bağlantı kuracağına varıncaya kadar pek çok
haber yer aldı.
İsveç Göçmenler Ofisi’nin rakamlarına göre son iki ayda Türkiye’den
176 kişinin İsveç’e iltica ettiğini, bunların da “FETÖ bağlantılı kişiler” olduğunu açıkladı. Göçmenlik Ofisi,
iltica başvurusu reddedilen “FETÖ
bağlantılı kişiler”in Türkiye’ye gönderilmemesine karar verdi.
Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) verilerine göre 2016
yılında Türkiye vatandaşı 3 bin 793
kişi Almanya’ya iltica başvurusunda
bulunmuş. Diğer ülkeleri de düşünecek olursak bu sayı bir hayli kabarık
olsa gerek.
Çeşitli Avrupa ülkelerinde ilticaya
başvuranlar arasında onlarca diplomat,
ateşe, elçilik görevlisi ya da değişik
alanlarda görevli memurlar bulunuyor.
Bunların birçoğu üst düzey görevliler…
İltica hakkı; “ırkı, dini, milliyeti,
belli bir sosyal gruba mensubiyeti
veya siyasi düşünceleri nedeniyle
zulüm göreceği konusunda haklı bir
korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle

geri dönmeyen veya dönmek istemeyen birinin bir
başka ülkeye
sığınmasıdır.
Özünde bu
hak da mücadele ile kazanılmış ve 1951
yılında Birleşmiş Milletler
Anlaşması ile
güvence altına
alınmıştır.
İltica hakkına dayanarak bir ülkede yaşamını
sürdürmek ve oturum hakkı elde etmek için de bedel ödeyen, mücadele
eden yine devrimciler olmuştur. 1983
yılında Batı Berlin’de katledilen Cepheli Cemal Kemal Altun’un ölümü
üzerine yükselen tepkiler nedeniyle
oturum hakları elde edilmiş ve yasal
güvenceye alınmıştı.
Daha düne kadar devrimci düşmanlığı yapan, devrimci kanı dökenler
bugün, devrimcilerin kazandığı haklar
üzerinden iltica talebinde bulunuyorlar. Şundan çok eminiz ki bu iki
yüzlüler, halka ve devrimcilere karşı
düşmanlıklarını sığındıkları ülkelerde
de sürdürecekler, o ülkelerin istihbaratıyla, karşı-devrimci örgütlenmeleriyle kol kola verip halk düşmanlıkların devam ettireceklerdir.

Kabe’sini Şaşıran
Fethullahçılar Avrupa’ya
“Hicret” Ediyorlar!
Yine gazetelerde yer alan bilgilere
göre Fethullah Gülen yeni bir talimat
yayınlayarak “Hizmet Ehli” olanların
ailelerini de yanlarına alarak yurt dışına çıkmalarını “Hizmet Diasporası”
adı altında birleşip, faaliyetlerini bulundukları ülkelerde yürütmelerini
istediği belirtiliyordu. Bu talimatta
özellikle belirttiği bir konu ise “firar”
ve “kaçma” kelimelerini kullanmamalarını, bunun yerine zulüm ve baskılar nedeniyle “hicret ettik” deyin
dediği belirtiliyordu.
“Hicret” için neden Müslüman

ülkeleri seçmezler, “ecnebi, gavur”
dedikleri emperyalist ülkelere gelirler? Tabii bu da onların takiyyeciliğinin bir başka yönü. Kaldı ki hangi
ülkeyi seçtikleri bizi ilgilendirmiyor.
Bizi ilgilendiren yanı neden ve nasıl
gittikleri, ülkelerini terk ettikleridir.
Müslümanlığı, vatanseverliği kimselere bırakmayan, vatan aşkıyla yanıp tutuşanlar ne oldu da böyle ümmetini, vatanını bir çırpıda unutuverdi...
Devleti ele geçirmek ve kendi iktidarınızı kurmak istiyordunuz. Sizin
anlayışınıza göre bunun bin türlü
yolu vardı ve siz “her yol mübah”
anlayışı ile hareket ediyordunuz. Bulunduğunuz mevki-makam-iktidar
olanaklarını da kullanarak, örgütlenerek bir noktaya kadar geldiniz.
Tam “başarıyoruz” derken rüzgar
tersine döndü.
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Bunları Görün
Faşist Devleti Tanıyın
Öte yandan 14 yıllık AKP iktidarının
ve o kadri mutlak devletinizin de sırmaları dökülüverdi. Halklarımıza kan
kusturanların kim olduğunu, bizi kimlerin yönettiğini gördük. Milyonlarca
insan gördü sizin ne mal olduğunuzu.
Korkak, sünepe, ikiyüzlü, riyakar, hilekar, gambazcı, itirafçı, dönek...
“Darbe girişiminiz” nelere kadir
oldu; devrimcilerin yıllardır anlattığı
gerçekler bugün tüm çıplaklığıyla
göz önüne serildi.
Müslümanlığınız takiyyecilikten
ibaret, dininiz imanınız para, Kabeniz
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Sayı: 547

Amerika’dır.
Sizin vatanınız, çıkar ilişkilerinizi
sürdürdüğünüz her yerdir.
Halk ise sömürü çarkları arasında
ezdiğiniz, sırtından inmediğiniz, zulüm ettiğiniz ve ilk vazgeçtiklerinizdir.
Maskeniz düştü; faşist devletin
gerçek yüzü, bu devleti kimlerin yönettiği, nasıl yönettikleri ayan beyan
ortaya döküldü.
“Nato’un ikinci büyük ordusuyuz”
diye o çok övündüğünüz ordunuzu,
silahlı kuvvetlerinizi, gördük.
Halkın evlatlarına karşı aslan kesilen paşalarınızın, generallerinizin
nasıl salya-sümük olduklarını gördük.
İşkencecilikte, katliamcılıkta bir
biriyle yarışan polisinizi, emniyet
müdürlerinizi, valilerinizi gördük.
İstihbaratınızın nasıl çalıştığını,
adaletinizin nasıl işlediğini, savcılarınızı, hakimlerinizi gördük.
Daha düne kadar oligarşi adına
devleti yönetenler bunlardı. Anlışanlı paşalar, hakimler, savcılar, emniyet müdürleri, valiler, diplomatlar...

iş zora girince, bedel gerektirince
kaçan kaçana, birbirini satan satana.
İtirafçılık yarışına girdiniz, bildiğiniz, bilmediğiniz ne varsa, ne isteniyorsa anlatmaya başladınız. Aynı
yola baş koyduğunuz, aynı sofraya
oturduğunuz arkadaşlarınızı sattınız.
İşte sizin gerçek yüzünüz bu. Biraz
olsun dik durmayı başaramıyorsunuz!
Başaramazsınız çünkü haklı ve meşru
değilsiniz. Halkın değil emperyalistlerin çıkarlarına hizmet ediyorsunuz.

Başını Öne Eğmeyen,
Direnen Devrimcilerdir!
Bu güne kadar devrimcilere saldırıyordunuz, kandırılmış, dış güçlerin
maşası, kökü dışarıda... diye. Devrimcilerin ölüme giderken bile inançlarına, davalarına, arkadaşlarına, halkına ve vatanına ihanet ettikleri görülmemiştir.
Siz hiç savaşçılarını muharebe
alanında bırakıp kaçan devrimci bir
komutan gördünüz mü? Bizim komutanlarımız yemede, içmede en so-

nuncu, fedakarlıkta, çalışmada, ölümde en birinci olanlardır. Savundukları
öyle yüce bir davadır ki yüzünü bile
görmedikleri insanlar için ölebiliyorlar. Hepsi biri için, biri hepsi için
“canım feda olsun” diyebiliyorlar.
Peki ya siz, sizin komutanlarınız,
size önderlik edenler?
İşte devletiniz, işte darbecileriniz...
Yüce devletinizin pür-meali ortada.
Bugün her ne kadar çıkarlarınız gereği
birbirinize girmiş olsanız da aynı
soydan geldiğinizi, aynı çanaktan
beslendiğinizi biliyoruz. Aynı yolun
yolcusu halk düşmanlarısınız. Tüm
kurum ve kuruluşlarıyla çürümüş,
kokuşmuş işbirlikçi, faşist bir devletin
uşaklarısınız. Zulüm ve baskıyla
ayakta durmaya çalıyorsunuz.
Düzeniniz sonsuza kadar gitmeyecek. Çürüyeni yıkmak, sömürü
saltanatınıza son vermek için birleşip
örgütleneceğiz, zulüm düzeninizi yerle bir edeceğiz.
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Halil Yakut’a
Bir Mektupta Sen Yaz!
Hatay’ın yiğit evladı Halil Yakut,
bir süre önce kazandığı Mersin Üniversitesi’nde Seher Şahin masası açtığı
gerekçesiyle iki arkadaşıyla birlikte
tutuklanmıştı. Ardından Mersin E Tipi
Hapishanesi’nden Hatay Yayladağı T
Tipi Hapishanesi’ne sürgün edilmişti.
Arkadaşımız şu ana kadar mektup alamadığını, giden mektupların ise verilmediğini belirtti bizlere. Ayrıca arkadaşımıza Yayladağı Hapishanesi
gardiyanlarının “Elimize düştün, burada
artık teksin’’ gibi tehdit içerikli sözler
söylendiği haberini de aldık. Arkadaşımız Halil Yakut’u tecrit hücrelerinde
mektupsuz bırakmayalım. Tecriti mektuplarımızla kıralım, ona umut olalım,
yalnız olmadığını hissettirelim. Unutmayalım ki bir Özgür Tutsağı içeride
en mutlu edecek şeylerden birisi de
dışarıdan aldığı küçük de olsa bir
haber, bir mektuptur.
Adres: Yayladağı T Tipi Hapishanesi – Hatay
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Tutsaklarımız ve Şehitlerimiz
Onurumuzdur!
Dersim Halk Cephesi 7 Kasım'da Özgür Tutsaklarla ilgili şu açıklamayı
yaptı: "Bedenen ayrı düşmüş olsalar da biliyoruz ki onlar bizim yoldaşlarımız ve onların düşünceleri, sesleri bizimle vücut buluyor. Bu bilinçle
bugün 3 Halk Cepheli, cenazeye katılması suç sayılarak 7 aydır tutsak
olan Ersin Sönmez’e mektup yazdı. Ayrıca cenazeye katılmanın suç olmadığı aksine cenazenin sahibinin bizler olduğu konuşuldu."
Ayrıca aynı gün, Cephe şehidi Fatma Ersoy’un ailesi ve devrimci
tutsak Ersin Sönmez’in aileleri ziyaret edildi. Çay ve kahve eşliğinde
sohbetler edildi. Her geçen gün artan baskılar konuşuldu.

Ziyaretlerimizle Büyük Ailemizi
Daha Çok Büyütüyoruz...
İstanbul Bahçelievler Halk Cepheliler her hafta Perşembe günleri aile
ziyaretleri yapıyor. Bu ziyaretler kapsamında dergi okurları ve bu sayede
yeni tanışılan aileler ziyaret ediliyor. Son olarak 3 Kasım’da 8 Halk
Cepheli bir aileyi daha ziyaret etti. Yapılan ziyaret sırasında hazırlanan
yemekler yenildi ve ardından yapılan sohbetlerde, Aile Komitesi’nin
yaptığı ziyaretler anlatıldı. Ve bu komitelere ev halkının da yardımcı
olup yapılan ziyaretlerde ve çalışmalarda bulunmaları istendi. Bu teklifi
kabul eden aile ile Aile Komitesi’nin daha çok büyüyeceği gösterildi.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Savunma ve Adil Yargılanma Hakkının Olmazsa Olmazı
Avukatlık Mesleği, Yeni Çıkan KHK’larla Yapılamaz Hale Getirildi

HAKLARIMIZI KORUMAK VE MESLEĞİMİZİ YAPABİLMEK İÇİN BİLE

DİRENMEK VE MÜCADELE ETMEKTEN
BAŞKA YOLUMUZ YOKTUR!
Cemaatçilerin 15 Temmuz darbe
girişimi sonuçsuz kaldıktan sonra
AKP, kendisi gibi düşünmeyen herkese dizginsiz bir terör, baskı ve sindirme politikası hayata geçirdi. İşçisinden memuruna, rektöründen öğrencisine, gazetecisinden akademisyenine kadar her meslek grubundan,
her milliyetten, her dinden insan bu
terör altında eziliyor ve AKP’ ye
biat etmeye zorlanıyor.
Bu saldırılardan nasibini alan bir
başka meslek grubu da avukatlardır.
Ancak avukatlık sadece bir meslek
değildir, bir temsil faaliyetidir. Avukatlara yönelen her saldırı savunduğu
haklara ve halka yöneltilmiş demektir.
Yargılama faaliyetinde hâkim ve
savcının yanında halkı, hak ve özgürlükleri temsil ederek görünüşte de
olsa bir yargılama faaliyeti sağlayan,
halkın hak ve özgürlüklerinin, adalet
talebinin dile getirildiği bir kürsü olan
savunma mesleği KHK’larla yapılamaz hale getirildi. Son çıkan KHK’lar
özelikle devrimci avukatlığı engellemek, devrimci tutsakları adaletsizlikle
boğmak içindir KHK değişiklikleriyle
avukatlık mesleğine yapılan saldırılar
şöyle özetlenebilir;
1-Avukat müvekkil görüşmeleri
kayıt altına alınabilecek.
2-Avukatın hapishanedeki müvekkilleriyle görüşmeye gelirken yanında getirdiği belgelere el konabilecek
3-Avukatların müvekkilleriyle görüşmeleri beş gün süreyle kısıtlanabilecek
4-Şüphelilerin seçtikleri avukatlar
yasaklanabilecek.
5-Avukat sayısı sınırlanacak. Soruşturma aşamasında geçerli olan
“en çok üç avukatın hazır bulunabilmesi” uygulaması kovuşturma
yani dava duruşmaları aşamasında
da uygulanacak .

6-Avukatın maddi gerçeğin açığa
çıkarılması için dinletmek istediği
tanıklar dinlenmeyebilecek .
7-Davalarda avukatın yokluğunda
karar verilebilecek .
8-Avukat büroları gecikmesinde
sakınca var diye savcı kararıyla ve
bizzat savcı bulunmaksızın aranabilecek.
Yukarıda saydığımız değişikliklerle avukatlar, hakim ve savcılar
gibi iktidarın emir erleri haline getirilmek istenmektedir. Avukatlık mesleği doğası gereği muhalif ve halkın
hak ve özgürlüklerinin tarafındadır.
Siyasi iktidarla aynı paralelde icra
edilmek zorunda bırakılan avukatlık,
gerçekte hiçbir anlama gelmeyecek,
halkın hak ve özgürlüklerini koruyamayacak ve savunamayacaktır.
Çünkü bizzat kendisi tehdit altında
ve her an bir soruşturmanın, kovuşturmanın ve suçlamanın konusu haline getirilmektedir.
Avukatlık aynı zamanda bir meslektir ve bu meslek sahipleri hayatlarını bu biçimde kazanmaktadırlar.
Bu nedenle avukatlara dayatılan “kendi hayatın mı halkın hakları ve özgürlükleri mi?” ikilemidir. “Eğer
kendi geçimini, aileni düşünüyorsan
bizim çizdiğimiz çerçevede ve sınırlarda avukatlık yapacak, göstermelik
bir alanı dolduracaksın. Yoksa sana
bu işi yaptırmam” demektedir.
Bütün halk ve meslek grupları
AKP iktidarının baskıları altında yaşam savaşı vermektedir. Ancak şunu
biliyoruz ki hiçbir karanlık sonsuza
dek sürmez ve haksızlıklara, adaletsizliklere boyun eğilemez. Boyun
eğen, biat eden insan onurunu kaybeder. Avukatların korumak zorunda
oldukları sadece kendi geçimleri, yaşam standartları değildir. halkın hakları ve özgürlükleri, adaletli bir toplum
mücadelesi içinde yer almak avu-

Bütün halk ve meslek
grupları AKP iktidarının
baskıları altında yaşam
savaşı vermektedir. Ancak
şunu biliyoruz ki hiçbir
karanlık sonsuza dek
sürmez ve haksızlıklara,
adaletsizliklere boyun
eğilemez. Boyun eğen,
biat eden insan onurunu
kaybeder.
Avukatların korumak
zorunda oldukları sadece
kendi geçimleri, yaşam
standartları değildir.
halkın hakları ve
özgürlükleri, adaletli bir
toplum mücadelesi içinde
yer almak avukatların
tarihsel sorumluluğudur
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katların tarihsel sorumluluğudur. Bu
sorumluluktan hiçbir şartta kaçılamaz.
Son söz olarak AKP’ye ve halkımıza sesleniyoruz;
-Baskılara boyun eğmeyeceğiz
-Tarihsel ve siyasal haklılığımızın
bilincine yaslanarak meşru temelde
mücadele araç ve yöntemlerimizi
geliştireceğiz.
-KHK’ların uygulanmasına ve
meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz
-Yasaların ya da siyasi iktidar talimatlarının gösterdiği yolda değil,
haklar ve özgürlükler mücadelesinin
gösterdiği yolda yürümeye devam
edeceğiz.
-Bedeli ne olursa olsun, mücadeleyi kendi küçümencik hayatımızı
değil, bütün halkın geleceğini düşünerek büyüteceğiz. Çünkü “aslolan
halkın hayatıdır”
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Halkın Hukuk Bürosu:

OHAL YASALARINIZI, KHK’LARINIZI TANIMIYORUZ

FAŞİST YASALARINIZA TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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AKP, OHAL bahanesiyle her gün
halkımıza ve haklarımıza yönelik
yeni yeni saldırı biçimleri geliştiriyor,
bunlardan biri KHK’lar… KHK’larla
hayata geçen uygulamaların hiçbiri
meşru değildir. Haklı ve meşru olan
zulüm ve baskı dışında yönetemeyen
AKP iktidarına ve faşizme karşı direnmektir.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası
çıkarılan KHK’larla neredeyse bütün
muhalif akademisyenlerin, memurların meslekten ihraç edildiği, gazete
ve televizyonların kapatıldığı, binlerce
insanın tutuklandığı, avukatların görevlerini yapmalarının alabildiğine
engellendiği, demokratik hakların
kullanımının yasaklandığı, anayasa
ve uluslar arası sözleşmelerin alenen
çiğnendiği de bir gerçeklik. Ancak
biz diyoruz ki, hukukun “h” sinin,
halk için adaletin “a” sının kalmadığı
bir sistemde “Darbe Bastırıldı, Yaşasın
Demokrasi” demek kadar riyakarca
bir şey yoktur.
29.10.2016 akşamı çıkan 675 sayılı ve 676 Sayılı KHK’lar ile yine
pek çok mesleğin yapılmasına hukuksuz bir şekilde engel olunduğu
gibi, avukatlık görevini ifa etmek
neredeyse imkansız hale getirilmiştir.
676 SAYILI KHK’DAKİ YARGI
İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER KISMI ŞÖYLEDİR ;
1-AVUKAT SAYISINA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİR.
MADDE 1- 4/12/2004 tarihli
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 149 uncu maddesinin
ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada
en çok üç avukat hazır bulunabilir.”
Böylece yalnızca soruşturma aşamasında geçerli olan bu uygulama
kovuşturma aşamasında da uygulanacak, siyasi ve toplumsal davalarda
çok sayıda avukatın savunma yapması
engellenmiş ve savunma hakkı kısıtlanmış olacak.

2-AVUKATLIK FAALİYETİ
RAHATLIKLA YASAKLANABİLECEK.
MADDE 2-5271 sayılı Kanunun
151 inci maddesinin;
a) Üçüncü fıkrasında yer alan
“tutuklu ve” ibaresi “şüpheli, sanık
veya” şeklinde, “kovuşturma açılması
halinde tutuklu veya hükümlünün
müdafilik veya vekilliğini” ibaresi
“soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde müdafilik veya vekillik görevini” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Dördüncü fıkrasında yer alan
“müdafi veya vekil hakkında açılan
kovuşturmanın yapıldığı” ibaresi “hakim veya” şeklinde, “Kovuşturma
sonunda” ibaresi “Soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verilmesi veya kovuşturma
sonunda” şeklinde değiştirilmiş, aynı
fıkraya “Müdafilik görevinden yasaklama kararı,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “avukat hakkındaki
soruşturma veya” ibaresi ve “Ancak,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “soruşturma veya” ibaresi eklenmiştir.
5271 sayılı kanuna göre avukatın
müdafilikten yasaklanması için hakkında bir kovuşturma olması gerekirken, bunun için artık avukat hakkında bir soruşturma açılmış olması
da yeterli olacaktır. Böylece birkaç
gizli tanık ifadesi ile avukat hakkında
göstermelik bir soruşturma başlatılıp
müdafilik yapmasının kolaylıkla engellenmesinin yolunu açılmıştır.
Ayrıca daha önce yalnızca tutuklu
ve hükümlüler için olan bu uygulama
şimdi hakkında soruşturma olan şüpheli hakkında da uygulanabilecek.
3-AVUKAT MÜVEKKİL GÖRÜŞMELERİ KISITLANMIŞTIR.
MADDE 3-5271 sayılı Kanunun
154 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(2) Türk Ceza Kanununun İkinci
Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü,
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle

Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde
işlenen uyuşturucu ve uyarıcı
maddeimâlve ticareti suçları bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet
savcısının istemi üzerine, hâkim kararıylayirmi dörtsaat süreyle kısıtlanabilir; bu zaman zarfında ifade
alınamaz.”
CMK Madde 154’ye göre şüpheli
veya sanık, vekaletname aranmaksızın
müdafii ile her zaman görüşebiliyor
iken yeni KHK ile bu hak gerekçesiz
olarak kısıtlanmıştır. Bu madde ile
itirafçılık, gizli tanıklık gibi müesseselerin yaygınlaştırılması amaçlanmış olmalıdır.
4-TANIK DİNLENMEYEBİLECEK.
MADDE 4- 5271 sayılı Kanunun
178 inci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, davayı uzatmak amacıyla
yapılan talepler reddedilir.”
Böylece hakime geniş takdir yetkisi verilerek, silahların eşitliği ilkesi
ortadan kaldırılmış olacaktır. Tanık
dinletilmesi talebinin davayı uzatmak
için yapıldığına ilişkin hakimler varsayımlarda bulunarak, hukuki olan
bir talebi keyfi bir şekilde reddedebilecektir.
5-MÜDAFİİ YOKLUĞUNDA
KARAR VERİLEBİLECEK.
MADDE 5- 5271 sayılı Kanunun
188 inci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Müdafiin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir.”
Ceza muhakemesine göre, dava
şartlarından biri olarak duruşmada
hazır bulunması gereken kişiler bellidir, bunlardan birinin yokluğu halinde karar verilmesi bozma nedenidir.
Ancak KHK ile zorunlu müdafii bulunması gereken hallerde dahi müdafii
duruşmada bulunmadığı takdirde de
işlemler yapılabilecek, savunma hakkı
kısıtlanarak karar verilebilecektir.
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6-AVUKAT–MÜVEKKİL GÖRÜŞMELERİ ŞAİBE YARATILARAK KISITLANACAK YA DA ENGELLENECEK.
MADDE 6- “(5) Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinde ve
İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci
Bölümlerinde tanımlanan suçlar
ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlardan mahkum olanların
avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne,
terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere
emir vetalimat verildiğine veya yorumları ile gizli, açık ya da şifreli
mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi,
bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hakiminin kararıyla,
üç ay süreyle; görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak
kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın
yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla
görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya
avukatın hükümlüye verdiği belge
veya belge örnekleri, dosyalar ve
aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlarael konulabilirveya
görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.
(6) İnfaz hakimliği hükümlünün;
kurallara uyumunu, toplum veya ceza
infaz kurumu bakımından arz ettiği
tehlikeyi verehabilitasyonçalışmalarındaki gelişimini değerlendirerek,
kararda belirttiği süreyi üç aydan
fazla olmamak üzere müteaddit defa
uzatabileceği gibi kısaltılmasına veya
sonlandırılmasına da karar verebilir.
(7) Beşinci fıkra kapsamına giren
hükümlünün yaptığı görüşmenin,
aynı fıkrada belirtilen amaca yönelik
yapıldığının anlaşılması halinde,görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa
bağlanır. Görüşme başlamadan önce
taraflar bu hususta uyarılır.
(8) Hükümlü hakkında, yedinci
fıkra uyarınca tutanak tutulması hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının is-

temiyle hükümlünün avukatlarıyla
görüşmesi infaz hâkimince altı ay
süreyle yasaklanabilir. Yasaklama
kararı, hükümlüye ve yeni bir avukat
görevlendirilmesi için derhal ilgili
baro başkanlığına bildirilir. Cumhuriyet başsavcılığı baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesini baro
başkanlığından isteyebilir. Bu fıkra
hükmüne göre görevlendirilen avukata,23/3/2005tarihli ve 5320 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunun 13 üncü maddesine göre
ücret ödenir.
(9) İnfaz hâkimi tarafından bu
madde uyarınca verilen kararlara
karşı 4675 sayılı Kanuna göre itiraz
edilebilir.
(10) Bu madde hükümleri 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasına göre yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile beşinci
fıkradaki suçlardan hükümlü olup,
başka bir suçtan dolayı şüpheli veya
sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen
hükümlüler hakkında da uygulanır.
(11) Tutuklular hakkında bu madde hükümlerine göre karar vermeye
soruşturma aşamasında sulh ceza hakimi, kovuşturma aşamasında mahkeme yetkilidir.”
KHK’larla oturtulmaya çalışılan
bu yeni ve keyfi uygulamalar, faşizmde hukukun göstermelik bir şal
olduğunun kanıtıdır. 29.10.2016 akşamı itibariyle çıkan iki KHK’dan
sonra dahi bu gerçeği görmemek,
duymamak ve ses çıkarmamak için
her halde kör, sağır ve dilsiz olmak
gerekir.
Evet bugün OHAL var, KHK’lar
var. Fakat aslında olağan halde, yani
iktidarlar yönetememe krizine girdikçe yaptıklarının aynısını bugün
de yapıyorlar, tek bir fark var o da;
faşizmin hemen her kesime var gücüyle saldırmakta olduğu gerçeği.
Çünkü faşizm kendinden olmayan,
kendisi gibi düşünmeyen herkese
düşmandır. Bu yüzden, OHAL kalkar
ya da kalkmaz mesele o değil, mesele
faşizmin kalkıp kalkmamasıdır. Faşizmi yenmek için de tek yol direnmektir. Geçmişte de bedeller ödenerek
edinilmiş temel haklar ve özgürlük-

lerimizin kaybedilmemesi için yeni
bedelleri göze alarak, birlik olup var
gücümüzle direnmek gerekir. Aksi
takdirde yaşamaya direncimiz de
kalkmayacaktır. Ekmeğimize, aşımıza, işimize yönelen iktidar haklarımızı
ve halkımızı ezip geçecektir. Bu yüzden yayılmaya çalışılan korku ve
umutsuzluk dalgasına kulak asmadan
moral gücümüzü yüksek tutmak ve
faşizmin karşısına dimdik çıkmak
gerek.
Gün bizin günümüz. Direnmekten,
mücadele etmekten başka çare kalmamıştır.
FAŞİZM, HALKIMIZIN TEMEL
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ YASAKLAYAMAZ!
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!
ZULÜM VARSA DİRENİŞ VAR!
OHAL YASALARINIZI TANIMIYORUZ!
KHK’LARINIZI TANIMIYORUZ!
HALKIN HUKUK BÜROSU

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

Devrimci Halk
Okulları Düzenin
Yıkılaca侃ının
Teminatıdır
Halk Cepheliler bulundukları bölgelerde yaptıkları Halk Okulu çalışmalarıyla düzene alternatif eğitim çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan
çalışmalardan derlediklerimiz şu şekilde;
Ankara:Halk Cepheliler 6 Kasım’da İdilcan Kültür Merkezi’nde
bir araya gelerek Halk Okulu çalışması
yaptı. Bir buçuk saat süren çalışmada
Yürüyüş dergisi’nin 545. sayısında
bulunan “Devrimciliği Bırakmak Halka İhanettir!” başlıklı yazı okundu.
Okumanın ardından katılımcılar tarafından düşünceleri alındı. Son olarak
7 kişinin katıldığı çalışma her hafta
Pazar saat 11.30’da çalışmanın olacağı
duyurusu yapılarak sonlandırıldı.

FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER!
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Grup Yorum halktır...
Grup Yorum direniştir...
Grup Yorum birliğimizdir...
ÇÜNKÜ;
- Grup Yorum halktır, çünkü
ezilenlerin sesidir. Çünkü hangi
süreç, hangi dönem olursa olsun
hep ezilen halkların yanında olmuştur.
- Grup Yorum isyandır, çünkü
zalime karşı mazlumun yanında
yer alır.
- Grup Yorum susturulamaz,
çünkü “bir ülkenin türkülerini yapan yasalarını yapanlardan daha
güçlüdür”.
- Grup Yorum umutTur, çünkü
halkın sorunlara çözüm olmuştur.
Çözüm sosyalizmdir demiştir.
- Grup Yorum adalettir, çünkü
halk düşmanlarına düşman, adalet
isteyenlerin yanındadır.
- Grup Yorum vatandır, çünkü
1 milyon yürekle hep bir ağızdan
"Tam Bağımsız Türkiye!" diye
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haykırmıştır.
- Grup Yorum gelecektir, çünkü
türküleriyle sosyalizmi kurma iddiasını halka taşır.
- Grup Yorum düşmana karşı
öfkedir, çünkü haksızlıkları, adaletsizlikleri türküleriyle dile getirir.
- Grup Yorum direniştir, çünkü
baskılara, gözaltılara, baskınlara,
tutuklamalara, işkencelere karşı
teslim olmamıştır, direnmiştir.
- Grup Yorum halk ve vatansevgisidir, çünkü halkın özgürlüğü,
vatanın bağımsızlığı için mücadele
eden bunun için her türlü bedeli
ödemekten kaçınmayandır.
- Grup Yorum enternasyonalisttir, çünkü emperyalizme karşı
ezilen bütün dünya halklarının yanında olmuştur.
- Grup Yorum barikatın ardı

vatandır, çünkü 31 yıldır emperyalizme karşı türkülerini söylemiştir.
-Grup Yorum tarihimizdir, çünkü Pir Sultanlar’ın, Dadaloğlular’ın
Ruhi Sular’ın yolundan gider.
-Grup Yorum bitirilemez, çünkü
Anadolu'nun dört bir yanında halka; "Faşizme teslim olmayın, direnin!" demiştir.
- Grup Yorum birlik, beraberliktir, çünkü, konserlerde milyonlarca insanı omuza omuza birleştirmiştir.
- Grup Yorum direniştir, çünkü
baskının, saldırının olduğu yerde
her koşulda direnmiştir, teslim olmamıştır.
- Grup Yorum biziz, çünkü emperyalizmi yıkacak olan, sosyalizmi
kuracak olan da biziz! Halktır!

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

Emperyalizm Katletse de, Halkları Birbirine Düşman Etse de Kalp Atışlarımız Ortaktır,

Emperyalizme Boyun Eğmeyecek, Anti-Emperyalist Cephe'yi Büyüteceğiz!
Emperyalizme karşı verilen savaş
2 cepheden sürüyor. Savaş dendiğinde
ilk akla gelen silah, kan ve barut kokusu olsa da karşı cephede yer alan
emperyalizm olduğunda ne kan, ne
de silah kar eder. Çatışan aslında silahlar değil, ideolojidir.
Emperyalizm en başta kafaları bulandırıyor, Emperyalizmi, kapitalizmi
çeşitli soslarla masaya sunup, herkese
bir tarafından tutmasını dayatıyor.
Saldırıların yoğun yaşandığı bölgemizde emperyalizm olmak üzere işbirlikçilerine karşı mücadele ediyoruz.
Suriye'de yaşanan savaşın birebir tanığıyız. Ve benzer savaş politikalarıyla
Kürdistan'da katledilen, Gazi gibi
devrimci mahallelerde katledilme
planları yapılan bir halkız. Burada
yapılan katliamları ortaya koymak
ve tüm dünya halklarına yaratılan direnişi anlatmak için 3-14 Ekim tarihlerinde Anti-Emperyalist Cephe
bileşenlerinin oluşturduğu bir heyetle
Suriye, Lübnan ve Kürdistan ziyaretleri gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizin
son durağı ise yeni katliam politikalarının hayata geçirilmeye çalışıldığı
Gazi mahallesiydi, devrimcilerin yarattığı değerleri bir gece baskınıyla
yıkmaya çalışan katiller karşısında
halkların enternasyonal dayanışmasını
ortaya koyduk.

Suriye
Suriye'ye yapılan ziyaret bizim
için çok önemliydi, 5 yıldır türlü yalanlarla IŞİD gibi çetelerin emperyalistlerin desteğiyle açıkça katliam
yaptığı bir bölgeye ilk kez anti-emperyalist bir heyet oluşturuldu. AntiEmperyalist Cephe'yi somut işlerle
harekete geçirmemizi ve kurduğumuz
Cephe’nin ideolojik olarak da Suriye
ve emperyalizm konusunda tam olarak
netleşmesine hizmet etti bu heyeti
oluşturmamız. Ziyaretleri gerçekleştiren heyete İtalya'dan 3, Yunanistan'dan 2, Ukrayna Donbass'tan ve
Fas'tan birer kişi katıldı. Suriye ve
Lübnan'dan Suriye Halk Cephesi ve
çevresi tüm emeğini ortaya koydu.
Türlü komplo ve yalanlarla tutuklanan
Steve de bizimleydi. Heyette hem
Grup Yorum hem de Avrupa'daki sol

kesimin yakından takip
ettiği Bando Bassotti de
yer aldılar.
Suriye ziyaretlerinin en
önemli yanı 7. Uluslararası
Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu'nda
alınan bir kararın yaşama
geçirilmesi. Hayata geçirmenin yanı sıra, sempozyuma ilk kez gelenlerin
dahi sorumluluklar üstlendiği bir ziyaret oldu. Bu
coşkuyu ve sahiplenmeyi
yaratan ise kuşkusuz bizim silahlı mücadele ve devrimdeki ısrarımız, dünya
halklarında yarattığımız umut. Ve her
sene evini açan, emeğini, bilgisini
ortaya koyan ailelerimiz, çevirmenlerimiz ve kadrolarımız... Yani büyük
ailemizin yarattığı değerlerdir... İtalyan
arkadaşlarımızın dediği gibi, 12 gün
içinde ülkeler, insanlar ve koşullar değişmişti... Değişmeyen, kendisini bu
büyük ailenin bir parçası hissetmesiydi...
Çünkü ona göre Halk Cephesi'nin olduğu her yerde büyük ailemizin yarattığı
değerler vardı...
Suriye'deki ziyaretler devlet protokolü ve resmi ziyaretler biçiminde
gelişti. Hem devlet yetkilileri hem
de halkla yapılan görüşmelerde bizler
açısından en etkileyici olan şey savaşlarının haklılığına olan inançlarıydı.
Direnişlerini ve ülkelerini mutlaka
emperyalist işbirlikçilerinden kurtaracaklarına olan sarsılmaz inançla
savaşıyorlardı. Ayrıca, Devlet başkanları Beşar El Esad'a ve ordularına
olan bağlılıklarını da gördük.
Emperyalizmi iyice anladıklarını,
onu mutlaka yeneceklerini bilmeleri
de bizi etkiledi. Üstelik, Suriye halkı
olaylara sınıfsal açıdan bakıyordu.
Görüşmelerde vurguladıklarıRecep
Tayyip Erdoğan'ın da kendi ülkelerine
açılan savaşta saldıran taraf olduğunu
bildikleri fakat oradaki devrimcilerin
onunla bir ilgisi olmadığını ve Türkiye
halkıyla her zaman dost olduklarını
söylemeleriydi. Özellikle, 601 isimli
hastanedeki yaralı askerlerin adeta yataklarında kendilerini zor tutmaları,
hemen iyileşip bir an önce cepheye

koşma istekleri bizi çok heyecanlandırdı. Bu halk çocuklarının kahramanlıkları güzel bir mücadele örneğiydi.
Suriye'de iki önemli görüşme yaptık.
Bunlardan birisi Ulusal İlerici Cephe
Başkan Yardımcısı ve eski Enformasyon
Bakanı Omran ZOURBI ile yapılan
görüşmeydi. Omran ZOURBI bize kırsal alanda; Dareyye'de halkla yapılan
iç anlaşmayı anlattı. Burada 8.000
silahlı kişi olduğunu, silahlı kişilerin
uzlaşmayı kabul etmeyenlerinin dışarı
gönderildiğini ve oradaki 572 esirin
kurtarıldığını söyledi.
Suriye'de gerçekleştirdiğimiz diğer
önemli görüşmeyi Suriye'de ikinci
önemli kişi olan Baas Partisi'nin Başkan
Yardımcı Hilal El Hilal'le yaptık. Hilal
Mahir Çayan'ı ve Türkiye'de verdiğimiz
mücadeleyi biliyordu... Onunla yaptığımız görüşme çok önemliydi. Bize
Suriye ordusunun ve devletinin halkla
bir arada olduğunu, Suriye halkının
ülkelerini kurtarmak için kahramanca
savaştığını, beş oğlunu şehit vermiş
bir annenin altıncı oğlunu da savaşa
göndermek istediğini aktardı. Ayrıca,
Suriye'de savaş olmasına rağmen hala
eğitim ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz
olduğunu ekledi. Görüşmenin sonunda,
pankartımızla birlikte kendisiyle toplu
fotoğraf çektirdik.
Şam'da Ortodoks Yunan Kilisesi
Papazı Luca Hourri, ister Müslüman
olsun, ister Hristiyan olsun tüm Suriye
halkının emperyalistlere karşı kararlılıkla savaştığını söyledi. Kiliselerine
gelen ABD Elçisini ve bir AB yetkilisini kovduklarını anlattı. Emperyalistlerin tüm Ortadoğu'yu kan gölüne

FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER!

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

19

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

çevirdiği, yalanlarla halkları mezhep
ve din ayrımlarıyla birbirine düşman
etmesi bir yanda, kilise papazının emperyalizmin temsilcilerini kovması Suriye halkının bir yandan birbirine ne
kadar kenetlendiğine önemli bir örnek.
Suriye savaşının tüm dünyada yarattığı bir de mülteci sorunu var. ınsanların gelecekleri üzerinde pazarlıklar yapılırken Esad yönetimi tüm
Suriye halklarına yurtlarına geri dönme
çağrısı yapıyor. İşbirlikçilerin aileleri
için yapılan Herjalla Kampı’nı bizler
de gördük. Burada, işbirlikçilerin aileleri, çocukları bulunuyordu. Suriye
Devleti kendisine karşı olanlara silah
bırakıp bırakmayacaklarını sormuş.
Silah bırakmak isteyenleri kampa götürmüş, bırakmak istemeyenleri de
otobüslerle kurtarılan bölgenin dışına
bırakmış. Yani onların yaptığı gibi
onların kafalarını kesmemiş.
Emperyalizmin saldırıları karşısında halkların en büyük gücü gerçeğe
dayanmasıdır. Biz bu ziyareti ilk örgütlerken Suriye konusunda çekincelerle gelenler olmuştu. Banda Bassotti İtalya'da sol kesimlerin saldırı
niteliğindeki eleştirilerine gereken
cevabı verdi...
Emperyalizmin değiştiğini ileri
süren ve ona karşı savaşmayı bir kenara bırakan bir sürü teori ve pratiğe
karşın Suriye'nin emperyalizme karşı
verdiği kahramanca savaş tüm dünya
halklarına bir örnektir. Onun zaferi
yalnız Suriye'nin değil ama tüm dünya
halklarının zaferi olacak.

Lübnan
Suriye'den Lübnan'a geçtiğimizde,
Hizbullah'ın aşırı güvenlik önlemiyle
karşılaştık. Bize bunu Aşura günlerinde saldırılar yapılacağı istihbaratı
aldıklarını söyleyerek açıkladılar.
Beyrut ve Hizbullah denince tabi
ki hemen aklımıza Hizbullah'ın 2006
da, İsrail'i durdurması, güneyinden çıkarması geliyor. Hizbullah'ın Arap ilişkileri Müdürü de bize direnişlerini anlattı, yine resmi görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca, ertesi günü bizi bu
direnişin geçtiği ve bir açık hava müzesine çevirdikleri Mleeta'ya götürdüler.
Bu müzeyi gezerken insan birebir savaşı, direnişi yaşıyor gibi oluyor. 150
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kişiyle başlayan bir direniş... Herkesin
olmaz dediği bir savaşın en önemli
cephesinde ısrail'in son teknoloji tankları, ağır silahları ayağımızın altında...
zaferi getiren aslında en olmaz denen
zamanlarda vazgeçmemek ve silahına
değil, meşruluğuna inanç. Lübnan'da
son durağımız da, İsrail sınırındaki
ıran Bahçeleri oldu. ıranlı bir mühendis
büyük bahçeler yaparak Lübnan Direnişine hediye etmiş.
Suriye ve Lübnan'daki ziyaretlerimizin temelinde direniş vardı. AntiEmperyalist Cephe olarak gerçekleştirdiğimiz resmi görüşmeler hem
bizim daha çok insana ulaşmamızı
sağladı, hem de din temelli savaşların,
kan deryasının içinde Marksist-Leninistler’in, devrimcilerin dayanışmasını Ortadoğu'ya taşımamızı, yüreğimizin onlarla attığını, kanımızın
bir olduğunu anlatmamızı sağladı...
Emperyalist haber tekellerinin, işbirlikçi iktidarların kan pazarlıkları yaptığı birliklere karşın bizler onlara
kendi ezilen halklarımızın selamını,
dayanışmasını taşıdık.

Kürdistan...
Anti-Emperyalist Cephe heyeti Suriye ve Lübnan'ın ardından Kürdistan'a
geldi. Kürdistan'ın da bu ziyaretlerin
içinde olmasının temel nedeni, Suriye'de emperyalistlerin yaktığı ateşin
buradaki halkların da canını yakıyor
oluşu. Maraş'ta tüm eylemlere rağmen
Alevi köyünün ortasında kurulan
20.000 kişilik mülteci kampı ve Antep'te düğün evinde IŞİD tarafından
patlatılan bomba, Savaşın bir cephesi
de kuşkusuz Kürdistan, Türkiye'nin
açıktan destek verdiği gerici çetelerin
cirit attığı Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'a ek olarak AKP'nin politikalarıyla
Maraş’ta geri çetelerin, IŞİD'in önüne
serilmeye çalışılıyor. Ve biz de Suriye'de
katliamlara sebep olan bu çetecilerin
zorla köyüne yerleştirildiği Aşağı Terolar köyünü ziyaret ettik. Maraş, hafızalarda Maraş'ta Alevilere yapılan
katliamla yer alıyor. Ve tabi bu bölge
köylülerinin de hafızası bu katliamla
yüklü, ısrarla vurguladıkları, sorunun
gelen Suriyeliler olmadığı, katliamla
bastıramadıkları bir halkı şimdi de sürekli katliam korkusuyla kendi kö-

yünden göçe zorluyor AKP iktidarı.
Köyün giriş ve çıkışı sürekli denetleniyor ve halk yaşadığı baskıdan usanmış, devletin katliamcı yüzünü bizzat
tanıyor. Seçilerek yerleştirilmiş Suriyeli
mültecilerin Alevi halkına tehdit olarak
kullanıldığı, köylülerin yaşam alanlarının ellerinden alınması karşısındaki
direnişine destek vermemiz, aslında
gelecekte yapılabilecek her türlü katliam girişimine karşı şimdiden ortaya
koyduğumuz bir dayanışma.
Antep ise tüm dünyanın gündemine
düğünde patlatılan bomba ve yarısından
çoğu çocuk 57 insanın katledildiği
IŞİD eylemiyle geldi. Ardından Cerablus'a, Suriye'ye dönük tüm operasyonlara bahane olarak kullanıldı ve
unutulup gitti... Emperyalistlerin ve
onların cephesine çalışan haber ajansları, faşist AKP'nin Suriye'ye girişiyle,
buradaki katliamı unutsa da halklar
böyle bir katliamı asla affetmez, asla
unutmaz. Gerçeklerin üstünü kapatmak
için AKP daha ölenlerin sayısı netleşmeden, aileler hastane önlerinde beklerken sokağın temizliğine başlamıştı.
Bir buçuk ayın ardından gittiğimizde
patlamanın olduğu yerde yine çocuklar
oynuyordu, ailesinden en az bir ya da
iki kişiyi kaybeden çocuklar, Antep'teki
düğün Kürt bir ailenin kendi arasında
yaptığı bir düğün, sevinçlerini en yakınlarıyla, mütevazi bir düğünle paylaşmak istediler. Karakola bildirilen
bir sokak düğünü, önceden kazılmış
500 mezar, daha cenazeler kalkmadan
temizlenen sokak... Aile kendini bir
tiyatro oyununun içinde gibi hissediyor,
oyun emperyalistlerin oyunu, acılar
ve ölümler gerçek... Aileye, halka biçilen tek rol ise ölmek, kaderine razı
gelmek. Ama biz bu oyunu kabul etmeyeceğiz. Emperyalist cellatların
boynumuza doladığı urganı, onların
boynuna geçireceğiz. Bir düğün evini,
cenaze evine çevirenlerin yarattığı
acıyı öfkemize kattık. Heyettekilerin
de bizlerin de en çok öfkelendiğimiz
zaman en yakınlarını bir düğün günü
kaybetmenin, bu katliamın başka katliamlara gerekçe edilmesi. AKP ve
emperyalistler halkı bu acılarla direnemez, öfkelenemez, adım atamaz
hale getirmeye çalışıyor. Bizlerse tüm
oyunlarını bozmaya söz verdik.

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

Bir diğer katliam bölgesi ise Amed,
emperyalizmin kafaları en çok bulandırdığı, silah sesleri arasında doğru
düşüncenin kenara bırakıldığı bir yerdeyiz. Kürt halkı yaşadığı katliamlarla
politikleşmiş bir halk. Katliamlar karşısında hakları için savaşmayı seçmiş
bir halk. Ancak karşımızdaki Amed,
emperyalizmin kafaları her hücresine
kadar uyuşturduğu bir Amed'di. Sur'da
yapılan katliamlar tüm dünyanın gözleri önünde, emperyalistlerin onayıyla
hayata geçirildi. Buna rağmen yaptığımız görüşmelerde beklenti hala
AKP'ye her türlü desteği veren emperyalistlerin AKP'yi durdurması, tekrar çözüm sürecine dönülmesi yönünde. Yaptığımız tüm görüşmeler
emperyalistlerin AKP ile ortak olduğu,
kendi çıkarları için Kürdistan'da katledilmesini izlerken, Suriye'de silahlandırarak kara gücü olarak kullanmaya çalıştıkları üzerinden gelişti.
Çepeçevre bakıldığında Sur Katliamı
ne emperyalizmden bağımsız gelişti
ne de emperyalistler AKP'nin karşısında durdu. Tek bir gerçek var, dün
olduğu gibi bugün de Kürt halkına
yapılan katliamın karşısında yer alan
yalnızca devrimciler ve emperyalizme
karşı direnen dünya halkları.

Gazi
Ziyaretlerimizin son durağı Gazi
Mahallesi. Emperyalizmin yozlaştırma
politikalarına karşı Milisiyle, Halk
Meclisiyle, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
ile direnen, savaşan bir Gazi Mahallesi,
Her köşe başında Cephe'nin emeği,
Cepheliler’in kurumları, emperyalizmin uşağı AKP bu savaşta tüm gücüyle
saldırıp kurumlarımızı ortadan kaldırarak bitirmeye heveslense de karşısında her baskıya karşı direnen, değerlerini kenara atmayan bir Gazi
buldu... Heyetteki yoldaşlarımız Hasan
Ferit'i 7. Eyüp Baş Sempozyumundan
tanıyor. O zamanki ev sahipliğiyle
Hasan Ferit bizi tanıyan tüm dünya
halkları için çok önemli bir değer,
Bu değere sahip çıkmak, kurulan karakola karşı katletme planlarını dayanışma ile engelleyeceğimizi göstermeye geldik. Gazi'de gördüğü her
kırmızı-sarı tabelaya saldıran katiller,

emperyalistlerin katletme politikalarını
Gazi'de hayata geçirmek için kendilerine yeni üsler kuruyor. Kürdistan'dakine benzer kalekollar kurarak,
halka ait alanlara el koyarak bizi çaresiz hissettirmeye çalışıyorlar. Ancak
karşılarında soyut bir Cephe değil,
halkla bütünleşmiş bir Cephe duruyor.
Halk Meclisi yıkıldı diye mahallenin
sorunlarını çözmekten vazgeçmedi,
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi yeri kalekola çevrildi diye bağımlıları tedavi
etmekten vazgeçmedi. Artık Halk
Meclisi tüm Gazi sokakları! Yarattığımız değerler bir tabela ve iki duvar
değil, babadan oğla, kıza, kulaktan
kulağa emek emek yayılıyor, Heyetteki
Yunanlılar ve İtalyanlar Hasan Ferit'e
yaptığımız toplantıda bu merkezin
onlar için de önemli olduğunu belirttiler ve yeniden almamız için kendilerinin de mücadele edecekleri sözünü
verdiler. Yunanlı dostlarımız ayrılırken
İstanbul'da zırhlı araçlarla tetikte bekleyen, katletmeye programlanmış pol-

isleri gördüler... Kendilerinin de ülkelerinde çeşitli baskılar gördüklerini,
ancak buradakinin baskı değil, açıkça
faşizm olduğunu vurguladılar.
Tüm bu ziyaretlerin kesiştiği yer
direnişin gücü. Biz dünya halklarına
emperyalizmin tüm saldırıları karşısında direnmek düşüyor. Dünyanın
her köşesini kan gölüne çevirenlerin
yalanlarla halkları umutsuzluğa sürüklemesine, yalanlarla halkları birbirine öldürtmesine izin vermeyeceğiz.
Bunun için bize düşen en önemli görevlerden biri de Anti-Emperyalist
Cephe'yi genişletmektir. Baş çelişki
emperyalistler ile halklar arasındadır.
Emperyalistler işbirlikçileri ile her
türlü katliam araçlarıyla saldırsa da
karşılarında direnen bir halk varsa
yenilmişlerdir. Suriye'de nasıl ki 3
ayda alamadılarsa, Kürdistan'da halkı
teslim alamadılarsa, Gazi'de direnişle
karşılandıysa tüm saldırılar emperyalizmin can çekişmesi bundandır.
Bu can çekişen düşmana son darbeyi
vuracak olan ise bizleriz.
Sayı: 547
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Uyuşturucuya, Kumara ve Yozlaşmaya Karşı Yaşanılası Güzel
Mahalleler Kurmak İçin Örgütlülüğümüzü Büyütüyoruz
Halk Toplantısı 6 Kasım'da Okmeydanı Düğün Salonu’nda yaklaşık
55 kişinin katılımıyla yapıldı. Uyuşturucunun ve yozlaşma politikalarının
kökenleri, dünya genelinde yoğun olarak yaşandığı ülkeler, bölgeler ve bu
saldırının emperyalist-kapitalist düzen
tarafından nasıl planlı bir biçimde
halklar üzerinde uygulandığının konu
edildiği toplantıda, ülkede de sistemin
her alana yaymış olduğu ve yoğunca
yaşandığı bu soruna karşı nasıl mücadele edileceği, neler yapılabileceği ve
bu soruna karşı halk meclislerinde örgütlenmenin önemi üzerinde duruldu.
Uyuşturucuyla savaşın uzun soluklu
bir mücadele gerektirdiği ve bunun
ancak halk kesimlerinin ortak tavrıyla
neticelendirilip, sonuca götürülebileceği
dile getirildi.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nin bu
konuda nasıl bir örnek teşkil ettiği,
bu merkezde bağımlı olan gençlere
uygulanan tedavinin nasıl faydaları
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olduğu ve tedavi merkezine gerçekleştirilen saldırının ve kalekola çevrilmesinin sebepleri üzerine de konuşuldu. Oligarşinin kendisi dışındaki
tüm alternatifleri düşman gördüğü,
kendi kurumları dışında faaliyet gösteren oluşumlara en ufak bir tahammülünün olmadığı, bu bir tedavi merkezi dahi olsa içinde tedavi görenlere
bile saldırabilecek, gözaltına alabilecek
kadar pervasızlaşabileceğini göstermesi bakımından da yozlaşmanın ülkedeki hamilerini ayan beyan gözler
önüne serdiği belirtildi. Her mahallede
kurulması planlanan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş
Merkezleri’nin hayata geçirilme planları ve bu konuda dayanışmanın önemi
vurgulandı. Katılımcıların da sorunlarını belirttiği ve çözüm önerilerini,
fikirlerini sunduğu toplantı, devlet
güçlerinin uyuşturucu satıcılarına değil, uyuşturucu sorunuyla mücadele
edenlere saldırı görüntülerinin yer aldığı bir gösterim ile sona erdi.

FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER!
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Tutsakları Hastalık Değil, Tecrit Öldürüyor!

MESUDE PEHLİVAN'I FAŞİZMİN ELİNDEN ALACAĞIZ!
TAYAD’lı Aileler

Sayı: 547
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Mesude Pehlivan ömrünün 15,5
senesini Bayrampaşa, Bakırköy ve
Silivri Hapishaneleri’nde geçirmiş
52 yaşında devrimci bir tutsaktır.
Mesude Pehlivan halkının yanında
olan, halkının hak ve özgürlükleri
için mücadele ederken tutsak düşmüş
bir sağlık emekçisi, bir hemşiredir.
Mesude Pehlivan 19-22 Aralık
Hapishaneler Katliamında Bayrampaşa Hapishanesi’ndedir... Katliam
sırasında kullanılan kimyasal gazlar
sonucu kanser hastalığına yakalanmıştır.
Mesude Pehlivan 1,5- 2 senedir
Samatya Hastanesinde kanser tedavisi
görmekteydi.
Bakırköy Hapishanesi’nden Silivri
Hapishanesi’ne sürgün edildikten
sonra tam 3 ay tedavisiyle ilgili hiçbir
işlem yapılmadı.
Silivri Hapishanesi’nde kaldığı
süre boyunca tedavisi 'araç yok, personel eksik, sevkler yoğun' gibi gerekçeler bahane gösterilerek tedavi
hakkı elinden alındı. Buna paralel
olarak kanser hastalığı gün geçtikçe
daha da ilerledi.
Mesude Pehlivan bu durumda
olan yüzlerce hasta tutsaktan sadece
biridir. Mesude Pehlivan durumunu
şu sözlerinde dile getiriyor: “Tıpkı
Güler Zere gibi benim de bilinçli
olarak hastaneye sevkim çıkarılmadığı
için, Samatya Hastanesi’ne gidip kaldığım yerden tedavimi devam ettiremiyorum. En önemlisi de kanserim
gün gün ilerliyor ama buna karşılık
gerekli tedavilerimin hiçbiri gerçekleştirilmiyor”
F Tipi tecrit hücrelerinde tedavi
olamayan ve ölüme mahkum edilmiş
durumda olan 905 hasta tutuklu var.
F Tipi tecrit hücrelerinde hasta tutsakların düzgün bir şekilde tedavi
olmalarının koşulları yoktur. Hele ki
kanser hastalarının kansere rağmen
tecritte tutuluyor olması demek kasten
adam öldürmek demektir. Mesude
Pehlivan gibi kanser hastalarının te-

davisini geciktirenler grip olsa onlarca
tetkik yaptırmakta, günlerce balla,
zencefille beslenmekteyken, ağır
hasta tutsaklar hastaneye gitmek için
bile aylarca hapishane idaresinin keyfini beklemektedir.

Bizler TAYAD'lı Aileler
olarak evlatlarımızın dört
duvar arasında, tecrit
hücrelerinde katledilmesine
izin vermeyeceğiz.
Evlatlarımızın dışarıda
sağlıklı koşullarda tedavi
olabilmeleri için mücadele
edeceğiz.
Nasıl ki Güler Zere’yi,
Mete Diş'i, Kemal Avcı'yı,
Yasemin Karadağ'ı zulmün
elinden aldıysak, Mesude
Pehlivan'ı da alacağız!
Mesude Pehlivan ayrıca doktorunun verdiği rapora göre yüksek
kalp krizi riski taşıyan bir kanser
hastasıdır. Her an kalp krizi geçirebilecek bir insanın tek başına dört
duvar arasında bulunması başlı başına
bir işkencedir.
Hasta tutsakların tedavisi ve özgürlükleri sorunu tecritin bir sonucudur.
Hasta tutsakların tedavisi ve özgürlükleri sorunu tecritten koparılarak
ele alınamaz. Evlatlarımız tecrite
karşı 7 yıl boyunca hücre hücre bedenlerini ortaya koyarak direndiler,
şehit düştüler. Evlatlarımızla beraber
tecritin sessiz imha politikasını parçaladık. Yine Güler’imizi de tecrit
zulmunün elinden almak için pek
çok bedel ödedik. 5 ay boyunca Gülerimizin sesi olduk. Güler’imiz için
meydanlarda birleştik. Haklı olan
bizdik. Tecrit zulümdü çünkü.
Tecritin karşısında haklılığımızdan

aldığımız güçle ve kararlılıkla direndik. Ve aldık zulmün elinden Gülerimizi...
Bugün de Mesude’nin sesiyiz,
soluğuyuz. Aynı haklılığı taşıyoruz.Ve
bu haklılıkla Mesudemizi alacağız.
Bizler TAYAD'lı Aileler olarak
evlatlarımızın dört duvar arasında,
tecrit hücrelerinde katledilmesine
izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın
dışarıda sağlıklı koşullarda tedavi
olabilmeleri için mücadele edeceğiz.
Nasıl ki Güler Zere’yi, Mete Diş’i,
Kemal Avcı’yı, Yasemin Karadağ’ı
ısrarlı mücadelemiz sonucu tahliye
ettirip zulmün elinden aldıysak Mesude Pehlivan’ı da öylece çekip alacağız zulmün elinden!
HASTA TUTSAK MESUDE
PEHLİVAN SERBEST BIRAKILSIN
MESUDE PEHLİVAN'A ÖZGÜRLÜK
HASTA TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN
MESUDE PEHLİVAN'I FAŞİZMİN ELİNDEN ALACAĞIZ
FAŞİZMİN MESUDE PEHLİVAN'I KATLETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Değerlerimizi
Unutmayacağız
Dersim Halk Cephesi 6 Kasım’da,
Dersim devrim şehitlerinin mezarlarını
ziyaret etti. Yapılan ziyarette 12 Kasım’da ölümsüzleşen Devrim Aslan Güler, 9 Kasım’da Van depreminde şehit
düşen Hasan Beyazı ayrıca Cihat Taçyıldız, Haydar Aydın, Hüniye Aydın,
Fatma Ersoy, Adalet Yıldırım ve Gülseren Beyaz’ın mezarları ziyaret edildi.
Ziyaret sırasında devrim şehitleri adına
bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
ve mezarlarına kırmızı karanfiller bırakılarak ziyaret sonlandırıldı.

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

“Kitaplarımızı Yasaklayarak
Şah Damarlarımızı
Kesmek İstiyorlardı...
Kendilerine Yakışanı Yaptılar,
Biz de Öyle...”
Özgür Tutsaklardan
Küçüklüğümden beri birlikte büyüdüğüm devrimcileri “Canım Feda”
ve “Başeğmeyen Kadınlar” kitaplarıyla daha iyi tanıdım. Kahramanlıklara, acılara tanık oldum, o kadar
çok ağladımki, annem “ne oldu? “
diye meraklandı.
Devrimcilik yapmak istiyordum,
kararımı alırken okuduğum kitapların
etkisi ile hareket ettim.
Okuduklarımı pratikte yaşamak
istiyordum. Ailemden ilk kez ayrıldığım bu süreçte kendimi “ Dağdan
Kopan Ateş” te buldum. Tello “ Yeni
insan o dağın arkasında” demiyor
muydu? Ben de “Yeni insan” a ulaşma
hedefiyle yola çıkmamış mıydım?
Kendimi denize bırakmalıydım. Ya
boğulacaktım ya da yüzmeyi öğrenecektim. Boğulmadım, yüzmeyi öğrendim. Can simidim yine okuduğum
kitaplar oldu. Sovyetleri, Küba’yı,
Vietnam’ı okudukça sosyalizme olan
inancım büyüdü. Ne için mücadele
ettiğimi anladım.
Eleştiri-özeleştiri, düzen alışkanlıklarını aşmak, bunlar kolay değildi.
Yine en büyük destekçim kitaplar
oldu. Gorki’ nin “Küçük Burjuva
İdeolojisine Eleştirel Bakış”ı, Kalinin’in “Devrimci Eğitim Devrimci
Ahlak”ı, Lenin’in eserleri…
Belli bir süre tek başına çalışmak
zorunda kaldım, kendimi yalnız hissettiğim ve zorlandığım bu süreçte
tavsiye üzerine “Ateş Geçitleri” ni
okumaya başladım. Dienekes’in eğiticiliği, Leonidas’ın 300 Spartalı’ya
seslenişi, “ o zaman biz de gölgede
savaşırız” diye meydan okuması sadece Spartalılar’a değil bana sesleniyordu sanki.
Ve Momiş-Uli. Momiş-Uli ile soğuk
bir kış günü tanıştım. Hatalarıyla birlikte

doğallığıyla, inancı ve disipliniyle gönlümde taht kurdu. “ Moskova Önlerinde” yi okurken, Nazilerle ve kendileriyle savaşan kahraman Sovyet askerlerine an be an tanık oldum.
Kısa bir süre sonra benim için
zaman durdu. Öğretmenim, abim,
komutanım şehit düşmüştü. O hem
Dienekes hem Momiş-Uli, biraz da
Panfilov’du. Büyük bir acı yaşadım.
Yoldaşını yitirenlerin acısını okuduğum kitaplarla anladım. Sovyet halklarının Stalin’i, Lenin’i kaybettiklerinde hissettiklerini anladım. Aynı
acıyı yaşamak kolay olmadı.
Yine az bir zaman geçti ve ben
tutuklandım. İlk tutsaklığımdı. Koğuşta en çok kütüphane ilgimi çekti.
“Araştırma”, “Alevilik”, “Anadolu”,
“Yerli”, “Yabancı”, “Sanat”, “Şiir”
onlarca kategoride yüzlerce kitap.
Sıra-sıra, renk renk…
Dışarıda okuyamadıklarını okuma
fırsatı bulmuştum. “Direnme Savaşı”,
“Direnişçi”, “Ateşi Çalmak”, “Ateş
Anıları” serisi okuduğum birçok kitaptan bazılarıydı. Okudukça duvarlar
yok oluyordu. Kah Nikaragua’da
Carlos Fonseca ile birlikte savaşıyordum. Kah Alyoşa ile birlikte kolhoz’larda çalışıyordum. Okuyordum,
araştırıyordum, yazı yazıyordum. Biz
okudukça büyüyorduk, düşman ise
küçülüyordu. Biz okudukça köhne
duvarlar çatırdıyordu. Çatırtılar korkutuyordu onları.
Korkmamaları mümkün mü? Momiş-Uli, Dienekes, Pavel, Sovyet
Pilotu Lunin, Çeka’lı Andrey, İnce
Memed yanı başımızdayken, Marks,
Engels, Lenin, Mao, Stalin, Che önümüzde hedefi gösterirken; Mahir
“Türkiye Devriminin Yolu” ile geleceğimizin yolunu çizerken, Dayı
“Haklıyız Kazanacağız” ile cuntanın
mahkemelerinde meydan okurken

elbette korkacaklardı.
Korkuları krize dönüştü, krizi
çözmek için ise tek çareleri daha
çok baskı oldu.
Fransız bir şair “Yüzyıl geçti aradan düşman yine aynı düşman” demişti bir şiirinde....
Münih Meydanı’nda Marks’ın,
Brecht’in kitaplarını yakan Naziler’den 82 yıl sonra Türkiye hapishanelerinde kitaplar yasaklandı. Bize
açıkça “Yok ol, teslim ol” diyorlardı.
Kitaplarımızı yasaklayarak şah damarlarımızı kesmek istiyorlardı. Kendilerine yakışanı yaptılar, biz de öyle.
“Değer mi kitap için?” dediler.
Bilmediklerinden değil, bilmek istemediklerinden.
Şimdi tek başıma hücredeyim.
Tek derken fiziken tabi, tek kalmak,
yalnızlık korkuturdu beni...
Dienekes geldi yanıma elini omzuma koydu “Korkunun karşıtı aşk”
dedi.
Korkumu yendim sevgimi büyüttüm. Momiş-Uli korkumu yendiğimi
görünce beni övmedi belki ama tek
bir tebessümü yetti zaten.
Lenin “ Zaman yok, daha hızlı”
“Marksizme ve Diyalektiğe göre düşün” diye güç verdi.
Şimdi tek kaldığım bu hücrede
bir kitap bile yok.
Eğer “her devrimcinin yüreği basılması gereken bir kitap” ise buradan
bir kütüphane çıkar galiba.
Kitaplarımıza kavuşacağız. Sıra
sıra, rengarenk gururlu duruşlarıyla
kütüphanemizde duracaklar yine.
Bir tarafta Lenin’in eserleri, bir
tarafta romanlarımız en önde mi?
En önde Dayı’mız olacak elinde
“ Haklıyız Kazanacağız” ile gerçeklerle, bilgi ile alt edecek düşmanı ve
o kürsüden “kaleminizi kırın “ diye
haykıracak bir kez daha.
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AKP faşizmi OHAL’in ilanından
bu yana 225 Halk Cepheli’yi gözaltına
aldı; 56 Halk Cepheli’yi tutukladı.
AKP faşizimi halkı örgütsüz bırakmak istiyor.
Otuz güne varan gözaltı süreleleriyle, işkencelerle tutuklamalarla,
sokak ortasından insanları kaçırmakla,
çıkardığı KHK’larla halkı korkutmak,
sindirmek ve devrimcilerden uzaktaştırmak istiyor
Biz ne yapmalıyız?
AKP faşizminin halkı örgütsüz
bırakma saldırısını boşa çıkartacağız.
Nasıl yapacağız?
Halkı örgütlüyerek
Halkı komiteleştirirerek…
Bunun için ilk yapacağımız
bir adım öne çıkmak,
birken iki olmayı hedeflemektir.

Birken iki olmayı hedeflemek,
önce kendimiz gibi birini bulmak ve
örgütlemektir.
Birken iki olmayı başarmak bulunduğumuz yerde örgütü var etmektir.
Bulunduğumuz alana, birime ve
tüm halka iktidar bilincini, devrim
iddiasını taşımaktır
Komite ne demektir?
İki kişi de olsak bir araya gelmek
birlikte düşünmek
birlikte tartışmak
birlikte karar almak
birlikte plan yapmak
birlikte uygulamakdır...
Birbirlerini denetlemek eksik bıraktıklarımızı tamamlamaktır.
Hatalarımızın, eksiklerimizin, nedenlerini niçinlerini bulmak hatalarımızdan ders çıkartmak yeniden pratiğe girmektir.
BİR ALANDA YADA
Komite örgütünün düşünce
BÖLGEDE ÖRGÜT KURMAK;
tarzını, yaşam biçimini ve çalışma tarzını yani savaşma gü-Komite kurmaktır
cünü ve azmini bulunduğu yere
-Toplantıyapmaktır
taşımak, hayat bulmasını sağlamaktır.
-Eğitim çalışması
Komite toplantı yapar.
Toplantı yapmak kolektif çayapmak tır
lışmanın asgari koşuludur…
-Yayın çıkartmaktır
Eğitim çalışması yapmaktır.
Düşmandan üstün olan ideo-Bulunduğumuz alanın
lojimizi donanmak demektir.
Toplantı yapmak kararlar alAnadolu örgütlenmesini
mak basitten başlayarak faaliyet
yaratmak tır.
örgütlemektir.
Halk düşmanlarına karşı, yani
-Silahlı savaşı
emperyalizme ve AKP faşizmine
örgütleme ktir
karşı halkı birleştirmek savaş-

tırmaktır.
Hele hele sürekli faşizmle yönetilen; operasyonların, gözaltıların,
tutuklanmaların eksik olmadığı ülkemiz koşullarında mücadeleyi aralıksız sürdürmek, komitelerimizi çoğaltmak demektir.
"1990 Ağustosu’nda yayımlanan
"Yolun Neresindeyiz?" broşüründe
"Hareketimizin geleceğini belirleyen
kolektif örgütlülükte ısrar ve siyasi
pratiğin yükseltilmesidir" diye yazılmıştı.
Biz de aynı yoldan yürümeye devam etmeliyiz...
Komitelerin kurulmasında, kolektif bir şekilde işletilmesinde ısrarcı
olmalıyız.
Emperyalizmin ve AKP faşizminin
karşısına komitelerimizle çıkmalıyız.
Hiçbir şeyi idealize etmeden bulunduğumuz her yerde komitelerimizi
kurmalıyız ve pratiğin içine dalmalıyız.
Savaşı savaş içinde öğreneceğiz,
bunu biliyoruz... Bu söze sadık kalarak hareket etmeliyiz.
Kendimize, örgütümüze,yoldaşlarımıza, halkımıza güvenmeliyiz.
Attığımız her adımda cüretli olmalıyız.
Çünkü emperyalizm ve oligarşi
ile girdiğimiz savaşta bizi sarıp sarmalayacak ideolojimiz, tarihimiz, ilkelerimiz, kurallarımız ve geleneklerimiz var.
Komitelerin çalışma tarzı kolektivizmdir
Kolektivizm;
Sosyalist olmak, ideolojik olarak
bireyciliği reddetmek, kolektif çalışmadan yana olmaktır. Yani, ko-
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lektivizmi işletmek, bunun mekanizmalarını yaratmaktır...
Kolektivizm;
devrimin yükünü bireylerin omuzlarıdan alarak, bu yükü paylaşmaktır.
Kolektivizm, kapitalizmin alternatifidir...
“Ben”i çöpe atıp “biz”i büyüttüğümüz bir çalışma tarzıdır.
Bunun için koletivizmin hayata
geçmediği komitelerde bireycilik
egemen olur ki bunun varılacak bir
yer yoktur...
Onun için komitelerde kollekti-

vizmi işletmek için ısrarcı olmalıyız...
Kolektivizmle, aklımızı, tecrübemizi, yeteneklerimizi birleştirmeliyiz.
Kendimize, örgütümüze, yoldaşlarımıza güvenli olmak; birken iki olmayı, komiteler kurmayı, kollektivizmi işletmeyi başarmaktır
Sonuç olarak;
-Sürekli faşizmle yönetilen ülkemizde faşizm örgütlenmemizi yıkacak
biz yenisi kuracağız diye düşünmeliyiz.
-Örgütlenmenin ilk adımı birken
iki olmayı başarmaktır. Bir elin nesi
var iki elin sesi var diye düşünmektir.

-Örgütlenmenin ikinci adımı komiteler kurmaktır. Yani bulunduğumuz alanlarda, birimlerde ve bölgelerde örgütü kurmaktır.
-Örgütlenmenin üçüncü adımı
kurduğumuz komiteleri çalıştırmaktır.
Yani toplantılar yapmaktır
Eğitim yapmaktır
kararlar alıp uygulamaktır
-Devrimcilik ruh ve çosku işidir...
Bu ruh ve çoskunun yarattığı
güçle halkı, mücadeleyi, yoldaşlarımızı sahiplenmektir.

AKP Faşizmi OHAL ve Yasaklarla Halkı Teslim
Alamaz!

Özgür Tutsaklara Yapılan Saldırılara

Sessiz Kalmayacak Direnenlerin
Sesi Soluğu Olacağız
Ankara Halk Cephesi ve TAYAD tarafından, 4
Kasım'da Kızılay Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı
önünde “OHAL Uygulamalarını Protesto ve Hasta
Tutsakların Serbest Bırakılması” talebiyle bir basın
açıklaması yapıldı. İlk olarak Halk Cephesi adına bir
açıklama yapıldı. OHAL uygulamalarının ve bununla
bağlantılı olarak yapılan baskıların, gözaltı ve tutuklamaların, işten atmaların gündeme getirildiği açıklamada, bu baskı politikalarına karşı direnilmesi ve
mücadele edilmesi gerektiği anlatıldı. Halk Cephesi
açıklaması ardından TAYAD açıklaması okundu.
Hasta tutsakların tedavilerinin engellendiğini, OHAL
bahanesiyle tutsakların haklarını ellerinden almaya
çalışan AKP iktidarının, tutsakların temel hakları
olan mektup ve görüş haklarını gasp ettiğini, devrimci
tutsakların ise bu işkencelere karşı direndiklerini,
TAYAD’lı ailelerin de 12 Eylül karanlığında olduğu
gibi bugün de evlatlarının yanında olacaklarını ve
onlar için mücadele edecekleri anlatıldı.
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” , “Faşizme
Karşı Omuz Omuza” , “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
, “OHAL’i Tanımıyoruz!” sloganlarının atıldığı açıklamaya yaklaşık 20 kişi katıldı.

TAYAD, 4 Kasım'da AKP'nin faşist saldırılarla ve OHAL
yasalarıyla halkı teslim alma çabalarına yönelik bir açıklama
yaptı. Yapılan açıklamada şunlara değinildi: "AKP iktidarı da
kendinden önceki iktidarlar gibi baskı ve yasaklarla halkın
iradesini kırıp halkı teslim almaya çalışmaktadır. Tüm saldırıların,
katliamların nedeni budur. AKP de hakkını arayan halkın her
kesimine saldırıyor. Parasız eğitim isteyen öğrencileri okuldan
atıp yıllara varan hapis cezaları veriyor, haber yaptığı için gazetecileri gözaltına alıyor işten atıyor, mahallesinde uyuşturucuya
fuhuşa karşı mücadele eden, gecekondusunu yıktırmayan
halkı terörist ilan ediyor. Gazi Mahallesinde; halkın çalıştırdığı
taksi duraklarını, çay ocaklarını gecenin bir vakti yıkıyor.
Gerekçe olarak da örgüte gelir kazandırıyor diyerek yaptığı
yıkımlara meşruluk kazandırmaya çalışıyor. OHAL’i bahane
eden AKP, halk üzerindeki saldırılarını daha da boyutlandırdı.
Halkların yıllarca bedel ödeyerek kazandıkları haklar OHAL
ile birlikte suç haline getirilmeye çalışılıyor. Haber yapmak,
hak aramak, yürüyüş yapmak… Bunların hepsi “suç”. OHAL
ile birlikte onlarca sendika, radyo televizyon, gazete kapatıldı.
Şu an hapishanelerde 107 tutuklu gazeteci var, 2500 gazeteci
ise işten atıldı. Hapishanelerde 3 kişilik hücrelerde kalan
tutsaklar sayım vermedikleri gerekçesiyle her gün gardiyanlar
tarafından saldırıya uğruyor. Bu saldırılar AKP’nin halka olan
düşmanlığının sonucudur. Onlar halka düşman, hakkını
savunan, düşünen insana düşmanlar…
Halkın uğradığı bu saldırılar karşısında direnmesi ve
hakkı olanı almak için mücadele etmesi en meşru hakkıdır.
Hiçbir hak, mücadele verilmeden, kan ter dökmeden kazanılmamıştır. Bugün yıllarca bedel ödeyerek kazandığımız
bu hakları kullanmak için de savaşmamız, bedeller ödememiz
gerekiyor. Haklar dilene dilene değil, direne direne, savaşa
savaşa kazanılır. Faşizmin bu saldırıları karşısındaki halkın
en büyük gücü kendi öz örgütlenmeleridir… Çıkarları devrimden yana olan tüm halk kesimlerini Halk Meclisleri,
Halk Komiteleri etrafında birleştirip savaştırırsak faşizmin
saldırılarını geri püskürtebilir, hakkımız olanı alabiliriz.”
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FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR
FAŞİZM AKP’NİN TERCİHİ DEĞİL,
YENİ SÖMÜRGE ÜLKELERİN
YÖNETİM BİÇİMİDİR
Nedir faşizm?
Tekelci burjuvazinin en kanlı, en
şoven, yalana dayalı diktatörlüğüdür.
Nedir bunun anlamı?
Faşizm, tekelci burjuvazinin çıkarları için, halkı tekelci burjuvazinin
iktidarına boyun eğdirmek için halk
üzerinde terör uygular, zulmün her
çeşidini kullanır.
Bunu kötü yöneticilerin kötü niyetlerinden, dolayı yapmaz. Başka
yönetme koşulu olmadığı için yapar.
Diğer bir ifade ile, faşizm yeni
sömürge ülkelerin yönetim biçimidir.
Bu yönetim biçimi, kurulan seçim

sandıklarından çıkanlara göre değişmez. Sandıktan kim çıkarsa çıksın,
yeni sömürgecilik ilişkileri sürdüğü
sürece bu ülkelerin yönetim biçimi
faşizm olmaya devam eder.
Bunu anlamayanlar, faşizmin demagojilerine ve yalanlarına kanarlar,
faşizmin demokrasicilik oyununun figüranları olmaktan kurtulamazlar. Faşizm
yeri gelir, halkın mücadelesini bastırmak
için en ağır biçimiyle şiddete, teröre
yönelir, yeri gelir yalan ve demagoji ile
halkta bilinç bulanıklığı yaratmaya
çalışır. Her ikisinde de halkın sorunlarını
çözmez, emperyalizmin ve işbirlikçi

Faşistten Vatansever Olmaz
Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

26

NEDEN?
Çünkü, faşizm işbirlikçi oligarşinin ideolojisini taşır.
Faşist, bağımsız vatan demez. Ülkesini işgal
eden emperyalizme direnmez, emperyalizme
karşı savaşmaz. Emperyalizmin işbirlikçisidir.
Faşizmin tüm yarışı, emperyalizmin en gözde
işbirlikçisi olmak içindir. Vatanının emperyalizm
tarafından işgal edilmesine de, sömürülmesine
de razıdır. Temsil ettiği sınıfların (işbirlikçi
tekelci burjuvazinin) geleceğini emperyalizmin
işbirlikçiliğinde görürler.
Faşistten milliyetçi de olmaz. Onların milleti
içinde sadece işbirlikçi oligarşik sınıflar vardır.
Soma madenlerinde katledilen işçileri milletten saymazlar.
Yoksul köylüleri milletten saymazlar.
Parasız eğitim isteyen öğrencileri milletten
saymazlar.
Açları, yoksulları milletten saymazlar.
Kürtleri, Arapları, Lazları, diğer milliyetleri
milletten saymazlar.
Alevileri ve değişik inançları milletten saymazlar.
Faşistlerin milleti sadece Koçlar, Sabancılar,
Ülkerler, Albayraklar, Şahenkler'dir. Bir avuç
emperyalizmin işbirlikçisi zenginden başka
kimse faşizmin millet tanımı içinde kendine
yer bulamaz.
Emperyalizmin uşakları, tekellerin terör gücü
milliyetçi bile olamaz.

oligarşinin çıkarlarını esas alır.
Bunu göremeyenler, halkın faşizme
karşı direnişini ve savaşını büyütmek
yerine, faşizmden icazet dilenen masalarda çözüm arayışına girerler.
Fakat tarih bir kez daha tekerrür
etmektedirki faşizm halkların hiçbir
sorununu çözemez. Faşizm, ırkçılıktan
ve zulümden vazgeçemez.
Faşizm, AKP iktidarının ya da Tayyip Erdoğanlar’ın tercihi değil, düzenin
zorunluluğudur. Bu nedenle de ancak
halkın örgütlü gücüyle alt edilebilir.
Dolmabahçeler’de kurulan sohbet masalarında değil.

EZBERLEYELİM:
“-Faşizm, yerel ya da geçici bir olay değildir. Faşizm, emperyalizm
ve sosyal devrim döneminde, kapitalist burjuvazi ve diktatörlüğünün
sınıf hakimiyeti sistemidir.
-Tekelci burjuvazinin en gerici, en şoven, en emperyalist unsurlarının terörcü diktatörlüğüdür.
-Faşizm, sermayenin emekçi halk kitlelerine, yöneltebileceği
en azgın saldırıdır.
-Faşizm, dizginlenmemiş bir şovenizm ve yağma savaşıdır.
-Faşizm, kudurmuş bir gericilik ve karşı devrim hareketidir.
-Faşizm, işçi sınıfının ve bütün emekçi halkın en korkunç düşmanıdır.
-Faşizm, burjuvazinin sınıf egemenliğinin son aşamasıdır."
Dimitrov
FAŞİZM VE
HUKUK İLİŞKİSİ
Mevcut hukuk, oligarşinin halka karşı baskı ve
tahakküm aracıdır.
FAŞİZMİN HUKUKU
Hukuk, kanunlar, adalet... Bunlar birbiriyle ilişkili
ama birbiriyle özdeş kavramlar değildir. Mesela, hukuki olan her şey adil demek değildir. Tam tersine,
kapitalist üretim ilişkilerinin
bir tezahürü olan hukukta
veya faşizmin hukukunda,
adaletsizlik, hukuki hale
getirilmiştir.

ÖZLÜ SÖZ
“Hukuksal ilişkiler, ne kendi başlarına, ne de insan aklının sözde genel
evrimiyle açıklanamazlar. Kökleri yaşamın maddi koşullarındadır.”
Marx

FAŞİZMDE HAKLARIMIZI
KORUMANIN YOLU
Bizim gibi ülkelerde, haklar ve
özgürlükler mücadelesini yasalar
içine hapsetmek demek, bu mücadeleyi vermemeye dönüşebilir pekala.
Çünkü bizim gibi ülkelerde burjuva,
demokratik hak ve özgürlükler, güvence altında değildir. Kağıt üstünde
biçimsel olarak var olan hakların
kullanılması, tamamen mücadeleye
ve kararlılığa bağlıdır.
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UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA
AKP FAŞİZMİ VAR!

UYUŞTURUCUYA VE FAŞİZME
KARŞI SAVAŞALIM!
Hasan Ferit Gedik (HFG) Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezimizi geri istiyoruz.
AKP iktidarı Gazi Mahallesine saldırdı. Neden? Çünkü, Gazi Mahallesi
örgütlü bir halkın yaşadığı bir mahalledir. Çünkü, Gazi halkı Cephe
saflarında örgütlüdür.
AKP iktidarı mahallemizde özellikle halkın kendi kendini yönettiği
ve kendi sorunlarına kendi çözüm
ürettiği merkezleri, Halk Meclisi binasını, taksi duraklarını ve HFG Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’mizi hedef aldı.
AKP iktidarının hedef aldığı yerlerden birinin Uyuşturucuyla Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’miz olması tesadüf değildir. Faşizm, halkı uyuşturucuyla, faşist propagandayla, futbolla,
her türlü yozlaştırma ve gerçek yaşamdan uzaklaştırma yöntemlerini de
kullanarak yönetir.
Çocuklarımız uyuşturucu bataklığına itiliyorsa, AKP iktidarını sürdürebilsin diyedir. Bir avuç zenginin
bizim sırtımızdan sürdürdüğü sefa
bitmesin diyedir.
Çocuklarımıza sattıkları uyuşturucu
rantı bitmesin diyedir.
Bunu yapan artık tiksinti verecek
kadar, dini, iktidar olmak için kullanan
bir partidir, AKP’dir.
Bu nedenle uyuşturucuya ve her
türlü yozlaşmaya karşı mücadele etmek, faşizme karşı mücadeleden ayrı
değildir. Faşizme karşı mücadele etmek de uyuşturucuya, fuhuşa, kumara
ve yozlaşmaya karşı mücadeleden
ayrı değildir.
Gazi halkı HFG merkezine sahip
çıkıp, HFG merkezinin iade edilmesi
için mücadele ederken, mahallesinde
kalekolların kaldırılmasını isterken
aynı zamanda faşizme karşı mücadele
etmektedir.
Çocuklarımızın geleceğini ancak
faşizme ve faşizmin uyuşturucuyla, her
türlü yozlaştırma politikasıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemesine

karşı mücadele ederek koruyabiliriz.
Kimse evinde oturarak kendisinin
ve çocuklarının geleceğini koruyamaz.
Kimse sokaklarında dolaşan faşizmi
görmezden gelerek kendisinin ve çocuklarının geleceğini koruyamaz.
Gazi halkının mücadelesinden öğrenmeli ve bu mücadeleye katılmalıyız.
Gazi halkının, faşizme karşı kendi
değerlerini, onurunu, geleceğini korumak için yürüttüğü mücadeleye biz
de katılmalı ve bu mücadeleyi büyütmeliyiz.
Bugün faşizme ve onun her türlü
pisliğine karşı mücadele etme ve savaşma olanağına sahibiz.

Uyuşturucu ve Zulüm
Faşizm Gerçeğidir.
Fakat Karamsar Olmak İçin
Neden Yoktur.
Halk Olarak Savaşabilme
Gücüne Sahibiz,
Savaşabilme Gücü Sahip
Olabileceğimiz En Büyük
Güçtür
Yılgınlar, teslimiyetçiler, faşizme
karşı savaşabilme gücünü yitirmiş
olanlardır.
Faşizme karşı savaşabilme gücünü
yitirenler, ideolojik olarak faşizmden
daha güçlü bir ideolojiye sahip değiller.
Bunun için güçsüzler.
Faşizme karşı savaşabilme gücünü
yitirenler, politik olarak faşizmin politikalarından daha güçlü ve etkili politikalar üretemedikleri için güçsüzler.
Faşizme karşı, daha güçlü alternatif
bir sistem öneremedikleri için güçsüzler.
Bunun için de halka faşizme karşı
direniş gücü taşıyamazlar. Kendileri
faşizmin karşısında direnemezler.
Bizim gücümüz, faşizme karşı her
alanda devrimci alternatifi ürettiğimiz
içindir.
Faşizm, emperyalizmin işbirlikçisi

ve uşağıdır. Ama buna rağmen vatan,
millet edebiyatını kullanarak demagoji
yapar.
Bunun karşısında bizim en büyük
savaşma gücümüz, bağımsız bir ülke
için savaşıyor oluşumuzdur. bağımsızlık hedefi, faşizmin tüm demagojilerini ve işbirlikçiliğini ortaya çıkaran
ve alternatifini üreten bir hedeftir.
Faşizm, ırkçıdır.
Bunun karşısında, her türlü milliyetten Anadolu halkının ortak mücadelesini ve ortak iktidarını hedeflemek,
bizim en büyük ideolojik gücümüzdür.
Savaş gücümüzdür.
Faşizm, yalan, demagoji, yozlaştırma politikalarıyla yönetir.
Bizim gücümüz, gerçeklerle politika yapışımız, halka her koşulda gerçekleri taşımamızdır. Bizim gücümüz,
her türlü yozlaşmanın karşısında halkın
değerlerini savunmamız ve sahiplenmemiz, devrimci ahlakı büyütmemiz,
halka taşımamızdır.
Faşizm, halkı örgütsüz bırakarak,
yönetir.
Bizim en büyük savaş gücümüz,
faşizmin karşısında gerçek bir iktidar
alternatifi, SAVAŞ ÖRGÜTÜ’ne sahip
oluşumuzdur.
Halk olarak bu gücümüzün farkında olmalıyız. Halk olarak faşizme
karış savaşabilme gücümüzün değerini
görebilmeliyiz.
Bu gücümüzü büyütmeliyiz.
Bu gücümüzü büyüterek, geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini
kazanmalıyız.
Bu gücümüzü büyütmek için:
HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİMİZİ GERİ ALMAK
İÇİN KAMPANYAMIZA KATILMALI GÜÇ VERMELİYİZ.
BU GÜCÜMÜZÜ BÜYÜTMEK
İÇİN, FAŞİZM 80 MİLYON HALKI
TESLİM ALAMAZ
FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA
KAMPANYAMIZA KATILMALI,
KAMPANYAMIZI BÜYÜTMELİYİZ.
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atasözü:

Aç, tokun yüzüne bakmakla doymaz...

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

- Cumhuriyet gazetesi ve
HDP milletvekillerine de geldi
sıra. Faşizm gerçeği budur. Faşizmle masa başında sorunlarımıza çözüm üretmek mümkün
değildir.
Faşizm bana dokunmaz demek doğru değildir. Faşizm,
hizmetinde olmayan herkese
düşmandır.
- Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş merkezimizi geri istiyoruz. Uyuşturucunun arkasında AKP faşizmi var. Uyuşturucuya ve faşizme karşı savaşalım.
- AKP faşizmi silahlanıyor,
kendi faşist kadrolarına silahlanma çağrısı yapıyor.

AKP faşizmi halka saldırıyor
ve yeni saldırılara hazırlanıyoı.
Halk olarak biz ne yapacağız?
Faşizmi yenmek için, faşizmden
daha güçlü bir savaş gücüne
ihtiyacımız vardır.
- Bu düzenin ne seçimlerine
ne meclisine güvenemeyiz.
Bir günde belediye başkanlarını da milletvekillerini de
hapsedebilirler. Faşizm, seçimle
iktidar olmaz, iktidarını seçimle
korumaz. Seçimler, faşizmin
demokrasicilik oyununda bir
perdeden başka bir şey değildir.
Kendi meclislerimizde örgütlenmeliyiz. Halk Meclslerimizi kurmalıyız.

Açlığa Yatırdığımız
Bedenlerimiz YENİLGİNİZDİR
Gazi Mahallesi’nde, Cepheliler ve Gazi halkı günlerdir açlık
grevi eylemi yapıyor.
Bu Gazi halkını kazanma iradesidir. Gazi halkı, AKP faşizminin saldırılarına, terörüne boyun eğmeyeceğini göstermiştir.
Savaş, bir iradenin kendisini
karşı tarafın iradesine kabul ettirmesidir.
Savaşı güçlü olan irade kazanır.
Gazi halkı iradesinin gücüyle
direniyor. Günlerce aç kalıyor.
Gazi Mahallesi’nin ortasında
Kalekol istemiyor.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezinin tekrar halka iade edilmesini istiyor.
Bir şeyi uğruna bedel ödeyecek kadar istiyorsak, onu kaza-
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nırız.
Bir şeyi uğruna bedenlerimizi
açlığa yatıracak kadar istiyorsak,
onu kazanırız.
Bir şeyi uğruna canımızdan
geçecek kadar istiyorsak, onu
kazanırız.
AKP faşizmi, bizim irademizden daha güçlü bir iradeye sahip
değildir.
AKP iktidarı, halkın iradesinden daha güçlü bir iradeye sahip
değildir.
AKP’nin sümüklü kadroları
değil bedenlerini açlığa yatırmak,
tırnaklarından vazgeçemezler.
Onlar, hiçbir bedel ödemeyi göze
alamazlar. Bunun için de kaybedecekler.
Bunun için kaybettiklerinde
yanlarında kimseyi göremeyecekler.

Asırlar geçse de zorbalığın
ezberi aynıdır
Kılıçlarının ucundan
nedamet aksın isterler
Bilirler ki, kılıçlarından
damlayan zafer değildir
Ki teslim alınamayan "bu
kan denizinin ufkundan"
İsyan dalgaları yükselip
şatoları yıkacaktır
Bu korkuyla "teslim olun"
diye bağırırlar daima
Ki hayatın bu macerasında
ölmek yenilmek değildir
Ve ölümüne çarpışmak
utkunun muştusudur...
Kınlarından kan damlayan
kılıçlarını çektiler
İşleyen demir pas tutmaz
misali parlaktı
Ve parlak yalanların kılçıklı
yaygaralarıyla
Hücum emri verdi
engizisyonun apoletli celladı
Vücut üstünde baş, taş
üstünde taş kalmayacaktı
Zırhlı beygirleri ve Amerikan
silahlarıyla geldiler...
Geleceklerini biliyorduk
Kör hançer Ulucanlar'a
saplandığından beri
Gelmelerini bekliyorduk
Beklemenin en güzel hali,
şarkılar söyleyerek
Gelmelerine hazırdık
Koyup ortaya yüreğimizi,
etrafında halay çektik...
Ümit İlter
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konusu olan; bir devletin egemenliğini başka topraklar ve halklar
üzerinde kurması, genişletmesi, o ülkenin
topraklarının talan edilmesi, yer altı ve yer
üstü zenginliklerine el
konulmasıdır.
rihten, bilimden,
Bilgi Ta
Sebebi sömürüye
önderlerimizden, geleneklerimizden
dayanan işgaller, sıgüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
nıfların ortaya çıkmasıyla birlikte gü1- İşgal nedir?
nümüze kadar gelmiştir. İlk çağ devİşgal, “Bir yeri, bir ülkeyi ele letleri de çevrelerindeki güçsüz ülgeçirme, istila, zapt” olarak geçiyor kelerin kaynaklarından yararlanmak
sözlüklerde. Kuşkusuz bunun önemi için onları sömürgeleştirirlerdi. Daha
ve içeriğini belirleyen kimin, nereyi, sonra, XV. yüzyılın sonlarından başne için ele geçirdiğidir. Biz bu yazı- layarak çeşitli Avrupa devletleri, dünmızda asıl olarak sömürge elde etmek yanın geniş alanlarını keşif, fetih,
üzere yapılan işgallerden söz edeceğiz. ilhak ve iskan etmeye başlamışlardır.
“Bir yeri ele geçirmek” çok yalın
Ekonomik rekabetin, denizaşırı
bir ifade gibi görünüyor. Oysa sözbölgelere yayılması olarak da
tanımlanan sömürge işgalciliği, asıl olarak sanayi devri19. yüzyılda tarihsel
miyle birlikte kapitalizmin
bir olgu olarak ortaya
yeni pazar arayışları bu süreci
hızlandırırken emperyalizmle
çıkan empe ryalizm,
birlikte bugünkü ifadesini bularkasında bırak tığı 400
muştur.

SORUDA

İŞGAL

yıllık bir işgalci ve
sömürge ci mirasın
birikimi üzerinde
yükselmiştir.
15. yüzyılda
Amerika’nın ve
Hindistan yolunun keşfi,
Avrupalı krallıkların bu
ülkelere karşı izleyeceği
işgal ve yağma
politikalarının da
önünü açtı. Başta altın
olmak üzere bu
ülkele rin yer altı ve yer
üstü k aynaklarına açık,
askeri zoruyla el
koyarak ülkelerine
getirmeye başladılar

2- Emperyalizm
Sömürüsünü
Nasıl Sürdürür?
Neden İşgalcidir?
19. yüzyılda tarihsel bir
olgu olarak ortaya çıkan emperyalizm, arkasında bıraktığı
400 yıllık bir işgalci ve sömürgeci mirasın birikimi üzerinde yükselmiştir.
15. yüzyılda Amerika’nın
ve Hindistan yolunun keşfi,
Avrupalı krallıkların bu ülkelere karşı izleyeceği işgal
ve yağma politikalarının da
önünü açtı. Başta altın olmak
üzere bu ülkelerin yer altı ve
yer üstü kaynaklarına açık,
asker zoruyla el koyarak ülkelerine getirmeye başladılar.
İspanyollar ve Portekizliler
Güney Amerika’yı, İngilizler
ve Fransızlar Kuzey Amerika’yı, Hollandalılar Endonez-

ya’yı ve yine İngilizler Hindistan’ı
bu “kutsal amaçları” için sömürgeleştirdiler.
İşgal ettikleri bu topraklardaki altın, gümüş, bakır, kauçuk, mısır,
tütün, kahve, şeker kamışı gibi ürünleri hayasızca yağmalarken 300 yıl
gibi uzunca bir süre utanç verici bir
biçimde köle ticaretinden de akıl almaz paralar kazandılar.
Marx Kapital’de, bugün bir sanayi
kenti olarak ün yapmış Liverpool’un
ilk zenginlik kaynağının 17. yüzyıldaki köle ticareti olduğunu belirtirken;
aynı zamanda bu kanlı yağma sayesinde kapitalizmin ilkel birikiminin,
yani işçilere ve makinalara yatırım
yapmak için gerekli ilk sermayenin
de ana kaynaklarından biri olduğunu
söylemektedir.
Önceleri hammadde ithali ile başlayan sömürgecilik, daha sonra mal
ihracına yönelmiş, bu “fakir ülkeler”
Avrupalı sömürgecilerin ürettikleri
malları satarak kar sağladıkları birer
pazar haline gelmiştir.
Sayı: 547

3- Emperyalizm
Yüzyıllardır Sürdürdüğü
Sömürü ve İşgal
Politikalarında
Neden Değişikliğe Gitti?
Yeni Sömürgecilik Nedir?

Yürüyüş
13 Kasım
2016

II. Paylaşım Savaşı öncesi, emperyalist sömürgeciliğin temel işleyişi,
sömürge ülkelerin hammaddelerini,
gıda maddelerini, madenlerini kısaca
yer altı ve yer üstü zenginliklerini
yağmalayarak emperyalist ülkelere
aktarmak ve aşırı kârlar sağlamaktı.
Bu sömürüyü o ülkeleri açıktan, ordusuyla işgal ederek gerçekleştiriyordu.
Emperyalizmin bugüne kadar uyguladığı klasik sömürgecilik yöntemleri artık ihtiyacını karşılayamaz
duruma gelmişti. Dünya, emperyalizmin dikensiz gül bahçesi değildi.
Halklar, emperyalizmin yoğun sömürüsüne karşı başkaldırıyor, kölelik
zincirlerini bir bir kırıyorlardı. Sömürüden kurtulan halkların yolunu
izleyenler hızla çoğalıyor, ulusal kurtuluş savaşları tüm dünyaya yayılıyordu.
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Emperyalizm, 20. yüzyılda içinde
bulunduğu krizleri aşabilmek için
iki paylaşım savaşı çıkarmış ve her
ikisinde de ağır kayıplar vermişti.
I. Paylaşım Savaşı’nda dünya pazarlarının 1/6’sını kaybetmişti. Bu,
I. Paylaşım Savaşı’nı sona erdirmiş,
ama yeni bir paylaşım savaşına engel
olamamıştı. Keza, II. Paylaşım Savaşı
da pazarlarının 1/3’ünün kaybedilmesine yol açmış ve emperyalizmin
karşısına, proletaryayı temsil eden
büyük bir güç dikmişti. Dünya halklarından ve proletaryasından yediği
bu güçlü darbeler, emperyalizme,
gündemi tek başına belirleyemeyeceğini, kendi iç çelişkilerine yön verirken, devrimlerin gücünü hesaba
katması gerektiğini öğretmişti.
İşte bunların sonucu olarak III.
Bunalım Dönemi’nde emperyalizm,
kendi iç çelişkilerinin çözümünde
Paylaşım Savaşı’nı bir köşeye bırakarak, sömürgeleri açık savaş ve
işgal dışı yöntemlerle (entegrasyon)
paylaşacak ve koruyacak ilişkiler
sistemi yaratmak zorundaydı. Zorunlu
entegrasyon, bu ilişkiler sisteminin
ifadesi olarak şekillendi ve buna uygun yeni uluslararası kurumlar oluştu.
NATO, IMF, OECD, Dünya Bankası,
GATT, AET... vb. bu kurumların başlıcalarındandır.
Artık emperyalizm, eski sömürgelere görünüşte bağımsızlık tanırken,
yabancı sermaye, “ithal ikameci” ve
“ulusal sanayileri destekleme” adı
altında buralara giriyordu. Bu durum
sadece eski sömürge ülkeleri değil,
emperyalizmden kurtulmuş ülkeleri
de yeniden egemenlik altına alacak
en sinsi sömürgecilik sistemi olarak
şekillenmişti.
Bağımsızlığın bir bayrak ve ulusal
marş olarak anlaşıldığı bu sistemde
amaç, sadece sömürge ülkelerin doğal
kaynaklarını emperyalist ülkelere aktarmak değil, aynı zamanda, ülke
içinde cılız, hatta montaj sanayi yaratmak, iç pazarı genişletmek ve sömürge ülke halklarının ucuz işgücünden yararlanarak daha pervasız
bir sömürüyü hayata geçirmekti.
Böylece emperyalizm, hem ulusal
bilinci çarpıtarak kurtuluş mücadelelerinin önüne geçmiş oluyor, hem

dı.

Açık işgale son
ve ren göstermelik
haklar tanıyan
emperyalistler
aslında ön kapıdan
çık ıp ark a kapıdan,
hem de daha
k uvvetli, daha
acımasız bir şek ilde
geri giriyorlardı.
De ğişen sadece
efendinin görünümü
ve sömürünün
biçimiydi
pazarlarını genişletiyor, hem de sömürge ülkeleri daha çok sömürmek
ve talan etmek için yeni bir ilişkiler
sistemi yaratmış oluyordu. Emperyalizm açısından daha masrafsız ve
halkların tepkisine yol açmayan bu
sömürünün adı Yeni Sömürgecilik
idi.

4- Yeni Sömürgecilik
ilişkilerinde emperyalizmin
sömürü ve işgali
nasıl gerçekleşiyor?
1945-50’lerden itibaren geliştirilen
yeni-sömürgecilik, sömürge ülke
halkları açısından özünde hiçbir şey
değiştirmemişti. Oysa büyük propaganda kampanyalarıyla “yoksul, geri
kalmış ülkeleri kurtarmaya” geliyorlardı. Marshall ve Truman yardımlarıyla sömürge ülke halklarının “makus kaderine” son verilecekti.
Emperyalizm sömürge ülke halklarına refah bahşeden, uygarlık götüren, demokrasi taşıyan, bağımsızlık
veren sahte bir kisveye bürünmüştü.
Dünyanın dört bir yanında, fırsatlar
ülkesi Amerika’nın minyatürleri ‘’Küçük Amerikalar’’ yaratılacaktı. Sömürge ülkelerin egemen sınıfları,
bu politikayı büyük bir şevkle destekleyerek “yaşam standardının en
yüksek olduğu Amerikan yaşamı’’na
hayranlıkla bakıyor, örnek alıyorlar-

İşbirlikçiler ortak olacakları sömürgeci sermayeyi törenlerle karşılıyor, ülkelerine ve halklarına ihanetlerini en açık biçimde gözler önüne
seriyorlardı. Oysa emperyalist sermaye, sömürge ülkelere yalnızca
daha çok bağımlılık, daha çok sefalet,
yıkım, baskı, zulüm getiriyordu.
Açık işgale son veren göstermelik
haklar tanıyan emperyalistler aslında
ön kapıdan çıkıp arka kapıdan, hem
de daha kuvvetli, daha acımasız bir
şekilde geri giriyorlardı. Değişen sadece efendinin görünümü ve sömürünün biçimiydi.
Yeni-sömürgecilik, böylece emperyalist sömürgeciliğin çok yönlü
yöntemlerinden biri olarak şekillendi.
Eski sömürgecilik yöntemlerine göre,
daha masrafsız, daha risksizdi ve
daha geniş pazar ve yeni sömürü
olanağı sağlıyordu. O güne kadar
sömürge ülke halkları bu denli ağır
ve pervasız bir sömürüye tabi tutulmamıştı. Öyle ki, kölecilik çağı bile,
bu derece derin sosyal bir farklılaşma
yaratmamıştı.
Eski sömürgeciliğe göre yaratılan
bu yeni sistemde, emperyalizm ile
sömürge ülkeler arasındaki ilişkiler
de belirgin olarak iki cephede değişikliğe uğramıştı. Birinci olarak; sömürge ülkelere ihraç edilen sermayenin bileşenlerinde değişiklik olurken, ikinci olarak açık işgal yerini
gizli işgale bırakıyordu...

5- Emperyalist sömürünün
yeni biçimi “gizli işgal”
nedir?
Emperyalizm, açık işgale karşı
ayağa kalkan dünya halklarını baskı
altında tutmak, sömürülerini devam
ettirmek için gizli işgale başladılar.
Gizli işgal emperyalizmin yeni-sömürge yöntemidir. Gizli işgalde emperyalistlerin ülkeleri işgali, açık işgaldeki gibi açıkça görülmez.
Gizli işgal, tankla, topla mevcut
bayrağı indirmek yerine, işgalcinin
yeni bayrağını çekmeden yapılan işgaldir. Kendi marşınız çalıyor kendi
bayrağınız göndere çekiliyor ama
yer altı yer üstü ve iş gücünüzün
karı emperyalist ülkelere gidiyor.
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I. Paylaşım Savaşı’ndan sonra gelişen süreç sömürgelerin
emperyalist bayraklar altında
yönetilemeyeceğini ortaya koyunca, sömürgeleri kendi bayrakları altında sömürmek ve
yönetmek tek çıkar yol oldu.
Böylelikle bir taşla birkaç kuş
vurulmuş oluyordu.
Emperyalist sömürü ve işgal
“ulusal”lık maskesiyle gizleniyor. Sömürü, işgal ise işbirlikçi
ordu ve iktidarlar eliyle sürdürülüyor.
Tıpkı “ulusal” etiketi taşıyan
ordular gibi ekonomik ve siyasal
alanda da emperyalizme göbeğinden bağımlı olunduğu halde
“ulusal iktidar”, “ulusal pazar”,
“ulusal sanayi”, “ulusal şirketler” vb. biçiminde etiketler taşıması yeni-sömürgelerdeki işgali gizleyen en önemli unsurlardı.
Oysa aynı işlevi görmesine
hatta sömürü ve işgalin daha
yoğun yaşanmasına rağmen
halk kitleleri fiili işgal koşullarında aldığı tavırları gizli işgal
koşullarında alamamaktadır.
Böylece kitlelerin “gavura” karşı allerjileri nötralize edilerek,
anti-emperyalist tepkiler de en
aza indirilmektedir.

reci II. Paylaşım Savaşı yıllarında yeniden başladı ve sonrasında hızlandı.
1950 seçimleri sıradan bir
iktidar değişikliği değildir. Bu
iktidar değişikliği Kemalistlerin
iktidardaki etkinliklerinin son
bulması ve oligarşinin hakim
güç olmasıdır.
Darbesiz, kansız, silahsız
ama mevcut koşulları çok iyi
değerlendirerek, yalan ve demagojiyi temel alan bir propagandayla, “demokrasiye geçiş”
sömürge ülke lerin kendi
maskesi altında gerçekleştirilen
özgün şartlarına göre
bu iktidar değişikliği ile birlikte,
radikal sivil ve asker aydınlar
şek ille ne n suni de nge ,
ile bağımsız kapitalist kalkındevrimci mücadelenin
madan yana olan güçlerin tüm
gelişimine bağlı olarak
etkinliği yok edilerek, yerine
emperyalizm ve oligarşinin tam
zayıflar veya güçlenir.
hakimiyeti sağlanıyordu. Adnan
Suni denge,
MENDERES’in kişiliğinde cisimleşen egemen sınıfların işempe ryalizmin 3. Bunalım
birlikçi ihanet ilişkileri, özgürDöne mi’nde , ye nilüğün-demokrasinin değil, yeni
sömürgecilik ilişkilerinin
sömürge Türkiye’nin, açık işgal
yerine gizli işgal zincirleriyle
yarattığı sosyal, siyasal,
bağlanmasının tarihsel dönüm
ekonomik olguların bir
noktasıdır.
sonucudur ve kitlelerin
Ve sonuçta ülkemiz NATO’nun ve özellikle ABD’nin
ke ndisini yoğun bir
düşük ücretli bir jandarması hasömürüye, yoksulluğa,
line geldi. Ülke toprakları NATO
baskıya, yozlaşmaya ve
ve ABD üsleriyle doldu. Ordu,
6- Ülkemiz
ABD ve NATO generallerine
sefalete mahkum ede n
emperyalizmin işgali
bağlandı. Hükümetler ABD’nin
düzene duyduğu te pkinin
onayıyla ayakta durmaya başaltında mı?
ladı; emperyalizmin siyasal ve
buna
büyüklüğüne
rağmen
Emperyalizme bağımlılık,
Anadolu halkları açısından yeni
denk düşen bir te pkiyi dile ekonomik politikalarını uygulayan bir alet durumuna geldiler.
bir olgu değildir. Daha Osmanlı
getirememesidir
Siyasal alandaki boyunduruk,
döneminde, klasik sömürgeciekonomik boyundurukla tamamlikle başlayan bu süreç, yüzyılın
landı. IMF, Dünya Bankası,
başlarında emperyalist sömürlarının kardeşçe dayanışmasına daOECD gibi emperyalist ekonomik
gecilik ile devam etti. Osmanlı Devleti
yanan Kurtuluş Savaşı’yla, bir ankuruluşlar yeni-sömürge ülkemizin
çatısı altında yaşayan uluslar, emlamda son bulduysa da, gerek Kurekonomide yönetici kurumları oldular.
peryalizm tarafından iliklerine kadar
tuluş Savaşı’na önderlik eden sınıfın
Emperyalizm, ülkemizi kültürel basömürülüyor ve siyasi, askeri, kültürel
niteliği ve izlediği kapitalist çizgi,
kımdan da boyunduruk altına aldı.
bakımdan da baskı altında tutulugerekse de emperyalizmin -o dönem
Müzikten sinemaya, basından TV’ye,
yordu.
Sovyetler Birliği toprakları hariçdüşünce biçiminden yaşam tarzına
Birinci Paylaşım Savaşı’nın akadünyanın bütün topraklarını bir ahkadar, bütün sosyal alanlarda, embinde, Anadolu çeşitli emperyalist
tapot gibi sarması ve siyasal kurtuluşu
peryalist yoz kültür ülkemiz insanının
devletler tarafından işgal edilerek,
gerçekleştiren ülkeleri, tekrar boher hücresine nüfuz etti.
emperyalist sömürü ve zulüm doğyunduruğu altına alma gücüne sahip
rudan bir hal almıştı.
7- Emperyalizm,
olması nedeniyle, sömürgeleşme süBu süreç, Anadolu ulus ve halk-

Ye ni-sömürgecilik
ilişkilerinin sömürge
ülk elerde ortaya çıkardığı
bir özellik de suni denge
olgusudur. Suni de nge,
empe ryalizmin 3. Bunalım
Dönemi’nde ortaya çık an
ye ni-sömürgelere özgü bir
özelliktir. Tüm yeni-
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ülkemizdeki işgal ve
sümürüsünü nasıl
sürdürüyor?
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Yeni-sömürgeciliğin en temel özelliği, sömürge ülkelerde emperyalizmin kendisine bağımlı çarpık kapitalist yapıyı, yukarıdan aşağı geliştirmesiydi. Emperyalizm, ülkemizdeki
yeni-sömürgeciliğe özgü bağımlılık
ilişkilerini de bu temel üzerinde inşa
etmiştir.
Bugün bizzat ülkemizde oluşturduğu işbirlikçiler aracılığı ile orduyu
ve polisi, siyaseti, bürokrasiyi, parlamentoyu; kısaca devleti işbirlikçisi
haline getirerek sömürü çıkarlarını
güvence altına almıştır. Bu ilişkiler
içinde sömürü çarklarını ise başlıca
üç yolla sürdürmektedir.
Birincisi, o ülkede kendi şirketlerinin doğrudan yatırımlarıyla veya
oluşturduğu işbirlikçi şirketlerin ortak
yatırımlarıyla yapıyor. Bu yolla elde
ettiği kar veya sermaye o ülkede kalmıyor, emperyalist şirketin kasalarına
akıyor.
İkincisi, “yardım” adı altında yüksek faizli borç vererek, ya da sömürge
ülkenin çıkardığı yüksek faizli hisse
senetlerini alarak, borsa oyunları aracılığı ile... Yani tefeci yöntemlerle.
Üçüncüsü, sömürge ülkelerde üretilen ürünleri ucuza alıp, pahalıya
satarak veya kendi ürettiklerini sömürge ülkelere pahalıya satarak.
Örneğin: Tayland ve Vietnam’da
dikilen bir gömlek bu ülkelerden 4
dolara ithal edilirken batıda 45 dolara
satılıyor. Kaba bir hesapla emperyalistler hiçbir üretim masrafına katılmadan sadece ticaret yoluyla o ülkedeki kapitalistten 11 kat fazla kar
ediyor.
Bu sömürü ağı haliyle sömürge
ülkelerde sürekli bir sermaye darlığına
da yol açıyor. Sömürge ülke yöneticileri, sermayedarları borç almaya
yöneliyor. Emperyalistlere kul köle
oluyor. IMF, Dünya Bankası gibi
emperyalist kurumların kapılarından
ayrılmıyor.
Borç karşılığı emperyalistlerin
her istediğine boyun eğiyor. Borç
almak daha çok faiz ve ülkenin emperyalist sömürüye daha çok açılması

demek oluyor. O da daha çok borca
ihtiyaç duyulması ve daha çok bağımlılık oluyor. Bu döngü böyle devam edip gidiyor.
Bugün sömürge ülkeler borçlarını
ödemek bir yana, borç faizlerini ödemek için bile yeni borçlar almak durumunda kalıyor. Emperyalistler bunu
böyle göstermiyor tabi. Onlar sömürge ülkelere kalkınmakta yardım
etmek için yatırım yapıyor, borç veriyor, yani büyük iyilik yapıyor görünüyorlar. Bu sömürüyü halklara
böyle yutturuyorlar.
Emperyalist demagoji hep böyledir. Onlar bir ülkeyi işgal ederken
bile bunu dünyaya ve o ülkeye çok
iyi bir şey yaptığı şeklinde anlatır.
Din, dil, kültür, medeniyet, barış ve
demokrasi götürdüklerini, ekonomiyi
geliştirdiklerini iddia ederler.
Ancak bugün emperyalistler her
nereye ayak basmışsa orada bırakın
huzur ve refah getirmeyi, orada artan
sadece kan, katliam ve gözyaşı olmuştur.

8- Emperyalizmin
yeni sömürgecilik ilişkileri
ülkemizde hangi sonuçlara
yol açmıştır?
Yeni-sömürgecilik ilişkilerinin sömürge ülkelerde ortaya çıkardığı bir
özellik de “suni denge” olgusudur.
Suni denge, emperyalizmin 3. Bunalım Dönemi’nde ortaya çıkan yenisömürgelere özgü bir özelliktir. Tüm
yeni-sömürge ülkelerin kendi özgün
şartlarına göre şekillenen suni denge,
devrimci mücadelenin gelişimine
bağlı olarak zayıflar veya güçlenir.
Suni denge, emperyalizmin 3.
Bunalım Dönemi’nde, yeni-sömürgecilik ilişkilerinin yarattığı sosyal,
siyasal, ekonomik olguların bir sonucudur ve kitlelerin kendisini yoğun
bir sömürüye, yoksulluğa, baskıya,
yozlaşmaya ve sefalete mahkum eden
düzene duyduğu tepkinin büyüklüğüne rağmen buna denk düşen bir
tepkiyi dile getirememesidir.
Yeni-sömürge ülkelerde suni dengeyi ortaya çıkaran olgular şunlardır:
“1- Emperyalizmin açık işgalinin
gizli işgale dönüşmesi ve bunun so-

nucu olarak halk kitlelerinin milliyetçi
tepkilerinin, ‘gavura’ alerjisinin nötralize olması
“2- Yukarıdan aşağıya çarpık anlamda da olsa kapitalizmin geliştirilmesi, feodalizmin çözülmesi ve
pazarın genişlemesi sonucu ortaya
çıkan nispi refah olgusunun, görünüşte çelişkileri yumuşatıcı etkisi.
(Bu nispi refah görünüştedir.)
“3- Kapitalist gelişmenin sonucu
olarak güçlü merkezi devlet otoritesinin ortaya çıkması ve ülkenin en
ücra köşelerine kadar denetim kurması.
“4- Emperyalizm ve oligarşinin
güçlü ideolojik hegemonyaya sahip
olması ve bunların halk kitlelerinin
düşüncelerini köreltici etkisi ile, emperyalizmin pasifikasyon yöntemlerinin uygulanmasında kazandığı tecrübe birikimi.” (Haklıyız Kazanacağız, Cilt: 2, Syf: 742)
Suni dengenin nedenleri olan,
içiçe geçmiş bu ekonomik, sosyal
ve siyasal olgular, emperyalizmin 3.
Bunalım Dönemi’ndeki yeni-sömürgelere özgü olgulardır.
Bu nedenlerden nispi refah olgusu,
çarpık kapitalizmin geliştiği ilk dönemlerde suni dengenin öne çıkan
unsurlarıyken, son dönemlerde ideolojik hegemonya araçları ve bunların
kitleler üzerindeki etkisi ön plandadır.
Yeni-sömürgecilik ilişkilerinin 60
yılı aşkın tarihi ezilen halklar için
büyük bir yıkımdır. Yoksulluk ve sefalet “kalkınma”, “sanayileşme”, “gelişme” ve “çağ atlama” masallarıyla
beraber katlanarak büyümektedir.
“Gelişen”, “kalkınan” ve “çağ atlayan” ise sadece emperyalist tekellerdir.
1949 yılında, emperyalist ülkelerle
yeni-sömürge ülkeler arasındaki gelir
farkı 16 kattı. Yeni-sömürgecilik ilişkileri gelişti; 1960’ta 30 kata ulaştı.
1990’da 60, 1995’te 74 kata ulaşan
bu uçurum, günümüzde 80 katı aşmıştır. Bu tablo, yeni-sömürgecilik
ilişkileri devam edip, emperyalizmin
azgın sömürüsü sürdükçe, daha da
kötüleşecektir.

9- Emperyalizm artık açık
işgallere gerek duymuyor

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

ise bugün, Ortadoğu’da
yaşananları
nasıl değerlendireceğiz?
Kuşkusuz emperyalizm, III. Bunalım Dönemi’nde açık işgallerden
de tamamen vazgeçmiş değildi. Kukla
iktidarların ve orduların yetersiz kaldığı, çıkarlarının ciddi olarak tehlikeye
düştüğü durumlarda açık işgale ve
askeri operasyonlara başvurmaktan
da çekinmeyecekti.
Ortadoğu’da, Latin Amerika’da
emperyalistlerin sık sık kendi askeri
güçleriyle boy göstermesi, son yıllarda
Irak’a, Afganistan’a, Libya ve Suriye’ye askeri müdahalelerde bulunması
ve açıktan işgal etmesi bunun en somut örnekleriydi.
1990’larda sosyalist blokun çöküşü sonrasında Amerika dünya imparatorluğuna soyunmuştu. Bu konuda önemli başarılar kazandığı da
söylenebilir. Özellikle 11 Eylül 2001
saldırıları sonrasında “teröre karşı
uluslararası koalisyon” adı altında
emperyalistleri peşine takmış, işbirlikçi iktidarların hareket alanını daha
da daraltıp daha çok bağımlılık dayatmıştır.
Ancak 3. Bunalım dönemine uygun yeni sömürgecilik perspektifinin
kısmen dışına çıkarak yaptığı bu işgaller ve buna karşı halkların direnişleri Amerikan emperyalizmini daha
da zor duruma sokmuş ve ciddi prestij
kaybına yol açmıştır. Bir an evvel
ülke idaresini teslim edeceği işbirlikçiler yaratıp, çekilmek istemiştir.
Özellikle Irak’taki askeri güçlerini
büyük oranda çekmiş olsa da burada
güvenebileceği işbirlikçi bir iktidar
yaratamadığından tam olarak çekilmemiştir.
Ancak bunlar genellikle geçiciydi
ve belirleyici olan yeni-sömürgecilik
ilişkileriydi. Yani asıl olarak sömürü
sistemini yeni sömürge ülkelerdeki
işbirlikçi orduları ve iktidarları eliyle
sürdürmeye devam etmektedir.
Sorunun özü, emperyalizmin öyle
veya böyle sömürü çıkarlarını koruyacak güçlere sahip olmasıydı. Bu
nedenle tüm umutlarını ordulara bağlayacak kadar da düşüncesiz değildi
emperyalizm.

Vatan tüm dünya
halkları için
tartışmasız
namustur, halk ların
evidir, korunması
gereke ndir. İnsan
vatanında kendini
güvende hissede r.
Vatan savunması en
meşru davadır
Vatanımız işgal
altında. Başta ABD
olmak üzere ülkemiz
emperyalizm
tarafından talan
ediliyor

Bölgesel ya da uluslararası askeri
örgütlenmeleri, sömürge ülkelerdeki
geniş çaplı üs ve askeri bölgelerini
de her an elinin altında bulundurmaktaydı.

10- Emperyalizmin
yeni sömürgesi ülkemizde,
işgale ve sömürüye karşı
ne yapacağız,
nasıl savaşacağız?
Vatan tüm dünya halkları için tartışmasız namustur, halkların evidir,
korunması gerekendir. İnsan vatanında kendini güvende hisseder. Vatan
savunması en meşru davadır.
Vatanımız işgal altında. Başta
ABD olmak üzere ülkemiz emperyalizm tarafından talan ediliyor. Tüm
zenginliklerimiz sömürülüyor. Halkımız aç bırakılıyor, katlediliyor, ulusal onurumuz ayaklar altına alınıyor,
kültürümüz yok ediliyor.
Vatan toprakları üzerinde yaşayan
halklarımız, dizginsiz bir terör ve
sömürü içinde yaşamaktadır. Emperyalizmle işbirliği içindeki oligarşi,
vatan topraklarımız üzerinde yaşayan
Türk, Kürt, Laz, Arap... tüm ulus ve
milliyetlerden; Alevi, Sünni ve diğer

tüm inançlardan emekçi halklarımızı
faşizmle yönetmektedir.
Bu mücadele, her gün işinden,
ekmeğinden olan, açlıkla boğuşan,
sefalet içinde yaşayan halkın, açlığı
yaratan sömürücülere karşı yürüttüğü
mücadeledir. Sömürüyü, sefaleti, açlığı yaratan kapitalizmin yok edilmesi,
sosyalizmin kurulmasıyla sömürü
ortadan kalkacaktır.
Savaşımız, emperyalizme karşı
bağımsızlık savaşıdır. Ülkemiz, ekonomisinden politikasına, kültürüne
kadar her şeyiyle IMF ve NATO gibi
emperyalist kurum ve kuruluşlarıyla
emperyalizme bağımlı bir ülkedir.
Vatanımızın özgürlüğü için mücadele,
emperyalizmin ülkemizdeki varlığına
son vermek ekonomik, siyasi, askeri,
kültürel olarak kurulan açık-gizli
tüm ilişkileri bitirmektir. Bu mücadele, emperyalizme karşı, devrimcilerin, vatanseverlerin, halkın bağımsızlık mücadelesidir.
Kurtuluşun yolu savaştan ve devrimden geçiyor. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde egemen sömürücü güçler
kendi saltanatlarını bırakıp gitmemişlerdir. Aksine, varlıklarını korumak için çekinmeden milyonlarca
emekçi kanı akıtmışlardır.
Görülüyor ki emperyalizm ülkemizi kendiliğinden terk etmez. Ancak
halkın kurtuluş savaşıyla emperyalizmi ve işbirlikçi iktidarı topraklarımızdan atabiliriz.
Türkiye emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülkedir. Emperyalizme
karşı bağımsızlığımız için, faşizme
karşı demokrasi ve sömürüye karşı
sosyalizm için savaşacağız.
Türkiye halklarının sömürü ve
baskıdan kurtuluşunu sağlayacak
olan, anti-emperyalist, anti-oligarşik
halk devrimidir. Devrimi ise silahlı
mücadeleyi temel; diğer politik, ekonomik demokratik mücadele biçimlerini bu temel mücadele biçimine
tabi olarak ele alan savaş stratejisi
(PASS) ile gerçekleştireceğiz.
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Sınıflar mücadelesinde, halk ile
yöneten egemen sınıflar arasındaki
çelişkiler derinleştikçe, demokrasi,
hak ve özgürlükler, hukuk vs, adına
yaptıkları tüm demagojileri bir kenara
atılıp, açık faşizm yönetim biçimi
halini alır. Ülkemizde de olan budur.
15 Temmuz darbe girişimini, yönetememe krizine karşı değerlendirmeye
çalışan AKP iktidarı, halkın tüm kesimlerine yönelik sindirme saldırılarına ara vermeden devam ediyor.
Her gün gözaltılar, tutuklamalar, gazete baskınları, yayın kuruluşlarının
kapatılması, HDP milletvekillerinin
tutuklanması… Bunlar faşizmin rutinidir. Ancak bizler Kamu Emekçi
Cepheliler olarak koşullara teslim
olan değil, en olumsuz anlarda dahi
koşulları devrim lehine çevirenleriz.
Bugün var olan sendikalar bizim
mücadelemizle kazanıldı.
Bizler koşulların ağırlığı karşısında
pes eden, teslim olan değil bilakis,
mücadeleyi büyüten olma misyonuna
sahibiz. Umutsuzluğun, yılgınlığın,
karamsarlığın kol gezdiği günlerde
umudu büyüten, yılgınlığın, kötümserliğin olumsuz rüzgarını devrim
lehine dönüştürenleriz. Bunu nasıl
yapıyoruz? Elbette koşullara teslim
olmayarak. Zorluklar karşısında direnmek bize daha fazla kazanım elde
etme, mücadelemizi daha ileriye taşıma olanağı sunar. Direnmek bizim
sıçrama tahtamızdır.
Evet, sorun çok ve her gün daha
artıyor. Buna karşı bizler çözüm üretenleriz. Çözüm üretebildiğimiz oranda koşullar karşısında boyun eğen
değil, rüzgarı halkımızın lehine çeviren olabiliriz. Çözüm üretmek kafamızda, mücadelemizin meşruluğu
konusunda net olmaktır. Amalara,
acabalara yer bırakmamaktır. Mücadelemizin meşruluğuna olan inancımızla sorunları çözeriz. Bunun için
her zaman harcadığımızdan daha

fazla emek harcarız. Eğer ki bir işimizde istediğimiz sonucu alamadıysak bunun en önemli nedeni yeterli
emeği harcamayışımızdır. Ya da belli
bir plan, program dahilinde hareket
etmeyişimizdir. O nedenle her işimiz
örgütlü olmalı. Örgütlü iş kendiliğinden değil, her işin öncesinden
plan ve programı hazırlanarak yapılan
iştir. Elimize aldığımız işlerden ancak
bu işleyişe uyarak istediğimiz sonuçları alabiliriz. Bu yaşamımızı ve
düşüncelerimizi disipline etmemizi
sağlar. Örneğin okuyacağımız bir kitabı dahi elimize aldığımızda kaç
günde bitireceğimiz konusunda bir
hedefimiz olmalı. On gün, on beş
gün ne kadar süre koyduysak ona
uygun olarak, günlük okumak gibi
küçük küçük adımlarımız hedeflerimize kilitlemenin küçük bir adımıdır.
Küçük küçük adımlarla daha yükseğe
çıkabiliriz. Bir anda kanatlanıp en
zirveye çıkmak gibi ham hayaller
peşinde değiliz. Her adımımızın bizi
hedefe götüren olduğunun bilincinde
olduğumuz için sorunları çözmeye
talebiz. Meclislerimizi de bu küçük
adımlarımızla büyüteceğiz. Milyonlarca kamu emekçisini KEC içerisinde
örgütleyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi
bu günde en geri noktaya savrulan
sendikaların uyur gezer haline karşı
biz hep ayaktayız. Bir şey söylenecekse biz söyleyeceğiz, bir şey yapılacaksa da biz yapacağız. Koşulları
emekçilerin lehine biz çevireceğiz.
Çünkü biz gerçekçiyiz. Gerçekçi
olduğumuz içinde bugün faşizmin
saldırılarını yeneceğimizi güvenle
söyleyebiliyoruz.
Güvenmek emek harcamaktır, fedakarlıktır. Küçük büyük demeden
her işin altına elini koymaktır. Bizler
böyle olduğumuz için faşizmin koşullarına teslim olmayacağımızı güvenle söyleyebiliyoruz. Biliyoruz ki
en zor koşullarda dahi umudu büyüten

olmak bizim elimizde.
Bu güvenle faşizmin uygulamaları
karşısında kamu emekçilerini meclislerimizde örgütleyecek, her gün
karşımıza dikilen dağ gibi sorunları
aşabilecek inanca sahibiz.
Dayı; “Teslim olmadık. Birçokları
gibi emperyalizmin gücüne tapmadık.
Düşüncelerimizi değiştirmedik. Bedel
ödemekten kaçmadık ve bugüne geldik. Dünyada benzeri görülmemiş bir
direniş yarattık”
“- Emek:
Hayatı ve mücadeleyi belirleyen
en temel gerçektir.
Değiştirir, dönüştürür,
Yanlış olan her şeyi yıkar ve yerine
yenisini koyar.”
“- Sonuç alamadıklarımız derslerimiz, sonuç aldıklarımız başarımızdır.
Eksikler, hatalar, başarısızlıklar kaçınılmazdır. Önemli olan üstlendiğimiz
işi SONUNA KADAR götürmektir.”
“- Halka verilen değerin, emeğin
karşılığını mutlaka alırız. Halkımız
borcuna sadıktır. Sonuna kadar öder
borcunu; yeter ki biz emek verelim.
Sovyetler’de, Çin’de, Vietnam’da ödemiştir. Yeter ki biz, aslında zaten onların olması gereken şeyleri almak
için mücadele ettiğimize ikna edelim.”
DİRENİŞLERİMİZDEN
ÖĞRENMELİYİZ
- ABDİ İPEKÇİ DİRENİŞİ
YER: Ankara Abdi İpekçi Parkı
TARİH: 16 Eylül 2003 / 27 Ocak
2007
"DUYMAYAN KALMAYACAK"
. 3 Yıl
. 41 Ay
. 175 Hafta
. 1230 Gün
. 13 Mevsim
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BİLGİ GÜÇTÜR! HAKLILIĞIMIZIN GÜCÜYLE
BİLGİMİZİ BULUŞTURALIM!
Hak arama ve hak alma mücadelesini öğreneceğiz.
Okuyarak öğreneceğiz, araştırarak öğreneceğiz, uygulayarak ve uygulatarak öğreneceğiz. Öğrenmenin
ve gelişmenin sınırı yoktur. Engelleri
aşarak öğreneceğiz. Engelleri parçalayarak öğreneceğiz. Nasıl ki kalem
tutmayı öğrendiysek, okumayı ve
yazmayı öğrendiysek, düşmana karşı,
zulme ve sömürüye karşı, bütün
hak gasplarına karşı,
üretimden gelen gücümüzü kullanmayı
öğreneceğiz.
Ya p a m ı y o r u m
demek, BİR DEVRİMCİ İŞÇİNİN
SÖYLEYECEĞİ
SÖZ DEĞİLDİR.
Düzenin bize,
ideolojimize, kültürümüze her cepheden
saldırdığını biliyoruz.
Yanlışa, eskiye,
zaafa ve kuralsızlığa
karşı her mücadele,
düşmana sıkılan bir
mermidir.
Mücadele alanı,
inşa edilen bir yapı gibidir. Yapının
işçileri olduğumuz gibi, ustaları da
olacağız.
Öğrencisinden, işçisinden, memurundan, ev kadınından ve emeklisinden HALK DİRENİŞÇİLERİ
yetiştirebiliriz.
Bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizm için mücadele ediyoruz. Zafere
ulaşmamız ve devrim yapmamız için
kendimizi sınırsız bir şekilde eğitmeliyiz.

Kendimizi Eğitirken Bir
Başka Arkadaşımızı da
Eğitmeliyiz
Dereler, çaylar gibi kendimizi sınırlı tutmamalıyız. Nehirler olup, ırmaklar olup denizlere ulaşmalıyız.
Su damlaları gibi, yağmurlar olmalıyız.
Birken iki olmayı, iki iken, onlar,
yüzler, binler ve milyonlar olmamız
için, kendimizi eğitirken, okulda bir
arkadaşımızı, iş yerinde bir yoldaşı-

mızı, mahallede bir komşumuzu eğitmeliyiz.
Sohbet etmeliyiz, okuduğumuz
kitabı, dergiyi, izlediğimiz filmi anlatmalıyız. Kitaplarımızdan, dergilerimizden okuması için vermeliyiz.
Kitap, dergi okumasını önermeliyiz.
Satın alacak parası yoksa biz kendi
okuduğumuz kitabımızı, dergimizi
verelim. Sadece kitabımızı, dergimizi
değil, ekmeğimizi, yiyeceğimizi, içeceğimizi paylaşalım, arkadaşımızı
önemsediğimizi, kendisine değer

verdiğimizi ve sevdiğimizi hissettirelim. Okulda, iş yerinde, mahallede
arkadaşlarımızla birlik ve dayanışmamızı güçlendirelim.
Her şeyin bizde başlayıp, bizde
bittiğinin bilincinde olacağız. Birileri
uzaya gidiyor. Birileri uçak kullanıyor. Barajlar yapıyor, fabrikalar kuruyor, kitaplar yazıyor, filmler çekiyor
ve hayatın içinde herkesin yapabildiklerini biz de yapabiliriz.
Biz istersek her işi
yapabiliriz. Biz istersek her sorunu çözebiliriz. Biz istersek
kendimizi eğiterek,
bütün eksikliklerimizin ve yanlışlarımızın
üstesinde gelebiliriz.
Bilgi en önemli güçtür. Biz de devrimci
işçiler olarak sorunları
anlamak, sorunları
çözmek, çözüm üretmek, sömürü ve zulüm düzeniyle mücadele etmek için önce
kendimizi eğitmeliyiz.
Kişisel eğitimimizi
aksatmamalıyız. İkinci sıraya atmamalıyız
en önemli işlerimden birisi eğitimim
demeliyiz. Kendimizi eğitirken başkasını da eğitmeliyiz. Öğrenirken
öğretmeli sömürü ordusunun karşısına örgütlenmiş bilinçli halk ordusunu çıkarmalıyız.

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

Türkiye işçi sınıfı tohum
gibi küçüktür belki, ama
içinde devasa bir yaşam
gücü barındırır...
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YAPIYLA YAPICILAR
Yapıcılar türküler söylüyor
yapı türkü söyler gibi
yapılanıyor ama
Bu iş biraz daha zor.
Yapıcıların yüreği
bayram yeri gibi cıvıl cıvıl,
Ama yapı yeri bayram yeri değil.
Yapı yeri toz toprak,
Çamur, kar.
Yapı yerinde ayağın burkulur,
ellerin kanar.
Yapı yerinde ne çay her zaman
şekerli, her zaman sıcak,
Ne ekmek her zaman pamuk gibi

yumuşak,
Ne herkes kahraman,
Ne dostlar vefalı her zaman.
Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı,
Bu iş biraz daha zor,
Zor mor ama
yapı yükseliyor, yükseliyor.
Saksılar konuldu pencerelere
alt katlarında,
Bir yürek çarpıntısı var.
Her putrelinde, her tuğlasında,
her kerpicinde
Yükseliyor yükseliyor
Yükseliyor yapı kan ter içi
NAZIM HİKMET

KÖŞETAŞI : EĞİTİM
bildiğini öğret, bilmediğini öğren.
eğitim:
hedef
içerik
yöntem
ilke
nasıl yapılacak
-sorunlar
- olanaklar
- ihtiyaçlar
esas alınacak
eğitim:
eğitim +bilmek ve
bildiklerini uygulamak

ODTÜ’de İşçileri Satan Sendikaya Karşı
Emekçi Meclisinde Birleşmeye Devam Edeceğiz!
Sayı: 547

Yürüyüş
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Ankara’da ODTÜ’de 2 Kasım’da
Emekçi Meclisi bir toplantı yaptı.
Yapılan toplantıda üyesi oldukları
Genel-İş sendikasının toplu sözleşme
görüşmelerinde ve taşeron şirket ile
ODTÜ arasında imzalanan ihale döneminde işçiler için vermediği mücadele değerlendirilip, yeni bir sendikaya ihtiyaç olup olmadığını tartıştı.
Geçen yıl meclis olarak örgütlenen
ODTÜ Emekçi Meclisi bir karar alarak toplu sözleşmeye yasal olarak
sendika ile daha rahat otururuz diye
sendikaya üye olma kararı aldı. Sendikaya üye olma kararı aldıktan sonra
Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube
Başkanı Turan KÜTÜKBAŞ ile orada
örgütlenme yapan Devrimci İşçi Hareketi ve Meclis bir görüşme yaptı.
Ve Meclis olarak Genel-İş Sendikası’na üye olma kararı aldıklarını
ayrıca MECLİS yapılarını korumak
istediklerini anlattılar. Genel-İş Sendikası 2. No’lu. Şube başkanı Turan
KÜTÜKBAŞ kendisinin de buna
destek vereceğini işçinin ve Meclisin
kararlarına saygı duyacağını, birlikte
patronlara kök söktüreceklerini söyledi.
Daha sonra bir haftada üyelik işlemleri tamamlandı. Yetki alındı. Ve

iş yeri temsilcilikleri seçildi. İş yeri
leri satan sendikaya karşı EMEKÇİ
temsilcilikleri seçildikten sonra Turan
MECLİSİ tekrar toparlanmaya başladı
KÜTÜKBAŞ MECLİS’i karalamaya
ve birliğini korumak için birtakım
başladı ve Meclis ile birlikte DİH
kararlar almaya başladılar.
hakkında demokratlığa ve solculuğa,
30 kişinin katıldığı toplantıda işhatta insanlığa yakışmayan ihbarlarda
çiler bir başka sendikaya üye olmak
ve ithamlarda bulunmaya başladı.
da dahil toplu sözleşme hakkı için
Sendika burada meclis istemediğini,
anket yapma ve birlikte hareket etme,
meclis fikrini bir örgütün propagankararı aldılar.
dası olduğunu söylemeye başladı.
Oysa baştan üye
olma aşamasında,
ÇAĞRI
onlarla birlikte hareket edeceğini
söyleyen kişi değişmiş ve devrimFaşizmin mahkemeleri tarafından yaklaşık 15 gün
cilere düşman keönce İstanbul’da Alibeyköy’de bir arkadaşımızın yasilmiştir.
nından kaçırılıp işkence ile gözaltına alınarak tutuklanan
Toplu sözleşme
Şirin Ayas’a mektup yazalım. Her gün hücresine bir
de işçilerin talepselam verelim.
lerine kulaklarını
Katil AKP yıllardır halkı sindirmek için türlü yöntıkayan sendika
temler kullanıyor. Şimdi de OHAL'i bahane ederek
Meclisi dağıtmak
herkese saldırıyor. Bu saldırılarla devrimciler fazlası
istedi. İşçilerin birile yüz yüze kalıyor. Şirin Ayas arkadaşımız da bunlardan
liğinden korktu. Ve
biri. Yani faşizmin hışmına uğradı. Arkadaşımızı saişçileri böldü.
hiplenelim. Mektuplar yazalım kartlar atalım. Baskıların
Güçsüzleştirmeye
bizi yıldırmadığını görsün düşman. Şirin Ayas’a 1000
çalıştı ve bu komektup gönderelim.
nuda başarılı oldu.
Şirin Ayas
Toplu sözleşme
Adres:9 No’lu Silivri Kadın Kapalı Hapishanesi
aşamasında ve ihaSilivri- İstanbul
le sürecinde işçiDevrimci İşçi Hareketi

Hücrelere
Bir Selam da Sen Ver!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
GENÇLİĞİ FAŞİZME VERMEYECEĞİZ!
GENÇLİĞİ DEV-GENÇ SAFLARINDA
ÖRGÜTLEYECEĞİZ!
47 yıl boyuncu ülkemizde her türlü baskı ve şiddetle karşılaştık.
Faşizme karşı mücadelede çok bedeller ödedik. Darbelerde, cuntalarda,
hapishanelerde, işkencehanelerde, sokak ortalarında, okullarımızda
kaybedildik; katledildik. Türkiye halklarının hafızası tanıktır ki kan
ve can bedeli yarattığımız onurlu bir tarihimiz vardır.
Bugün herkes bir anda faşizm türemiş gibi “faşizm geldi demokrasimiz bitti, darbe oldu” diyor. Oysa biz biliyoruz ki ülkemiz faşizmle
yönetilen bir ülkedir. Hiçbir zaman demokrasi olmadı bu topraklarda.
Faşizm işine geldiği zaman yasalarla çeşitli maskeler altında uyguladı
sömürüsünü, zulmünü. Kimi zaman bugün olduğu gibi gücünü en
sert biçimde ve açıktan gösterdi.
Bizim için panikleyecek, şaşıracak, korkulacak ve endişeye
kapılacak bir durum yoktur ortada.
Ancak bu duruma “alışığız” mantığıyla da yaklaşmamalıyız. Bugün
örgütsüz, faşizmin zulmüne uğrayan, faşizm istiyor diye düşüncelerini
savunamayan, hakkını arayamayan binlerce genç var.
Faşizmin ne yaptığı değil mesele bizim ne yaptığımız, ne yapacağımız. Bizim için her sorunun her çıkmazın bir tek çözümü var o da
ÖRGÜTLENMEK…
Faşizm tüm gücüyle halkı bastırmak istiyorsa orada çözüm halkı
gençliği örgütlemek ve savaştırmaktır.
Milyonlarca genci biz örgütleyemez ve hakları için savaştıramazsak
faşizm kendi saflarına çekecek ya da düşünmez sorgulamaz insan
yığınları haline getirecek.
Faşizmle girdiğimiz bu mücadeleyi her cephede vermeliyiz.
Dimitrov gençliğe verdiği bir öğütte şöyle diyor: ” Gençliğimizin,
mutluluğumuzun ve geleceğimizin azgın düşmanı olan faşizme karşı
sapına dek cesur savaşçılar olmalıyız.”
Güçlü olan düzen değil biziz.
Gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz.
Devrimci mücadele faşizmle ve onun ideolojisi ile mücadeledir.
Biz bu mücadelenin gerekliliğini bugün bu koşullarda her zamankinden daha çok hissetmeli ve buna uygun çalışma yapmalıyız.
Bugün gençliğin örgütlü gücüne en fazla ihtiyaç duyulan dönemlerden
biridir. Yarınlar bundan daha iyi olmayacak. Faşizmin tüm saldırıları
karşısında gençliğin örgütlenebileceği tek bir yer var o da DEVGENÇ saflarıdır.
Türkiye halklarının evlatlarını faşizmin düzenine terketmeyeceğiz.
Gençliği biz örgütleyeceğiz!

Merhaba… Delikanlım!
Kurduğun düşlere ulaşmak için
çıktığın yolda, durup dinlenmeden
yürüyerek geldin bugünlere.
Ardın tarih, kanla yazılan. Önünde
gelecek, uğruna “Bize Ölüm Yok”
denilen. Ve tam ortasında sen, dünü
yarına bağlayansın.
İşte tarihsel gençliğin sırrı tam da
budur. Hayat denilen kavganın
daima en genç halisin. Gençlik, daimdir
sende. Çünkü, geleceği fethetme
arzunla,
yarını yaratma gayretinden
hiçbir zaman vazgeçmedin.
Vazgeçmediğin devrimciliğindi, ki gençliğin
ölümsüzlük sırrı buradadır.
Selam sana, bin selam… Eğilmez
başlım! Halk denilen ağacın, yarına
uzanan genç dalısın. Kırılmaya çalışıldığın
yerde, çoğalarak Fidan’a duransın.
Attığın her adımın bedeliyle ördün
gelenek denilen gönül bağlılığını. Ki senin
geleneğin, geleceğindir. Senin geleneğin,
emperyalizme baş eğmezliğindir.
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NEDENİNİ BULMADAN
SONUÇLARI DEĞİŞTİRECEĞİNİ
SANMAK AHMAKLIKTIR
MAO
HER ÇELİŞKİ
KENDİ KARŞITINA DÖNÜŞEBİLİR
KÖTÜ İYİYE, YANLIŞ DOĞRUYA
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Gücümüz Örgütlülüğümüzde... Tam Bağımsız Bir Vatanda
Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İçin
Dev-Genç Saflarında Örgütlenelim
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Liseli Arkadaş!
Ülkemizde faşizm her gün kan döküyor, her gün yeni
saldırılar yaşanıyor. Geleceğinden endişe ediyorsun.
Eğitim sistemimize bakıyor umutsuzluğa kapılıyorsun.
Geleceğin konusunda kaygılısın çünkü gelecekte seni
nelerin beklediğini bilmiyorsun. Okuyup okuyamayacağını,
üniversite sınavını kazansan da okuduğun okulun, bölümün
seçeceğin okul ya da bölüm olup olmayacağını dahi bilmiyorsun. Alacağın eğitimin niteliğinden, iş bulup bulamayacağından her şeyden endişe ediyorsun. Bildiğin
tek bir şey var, her şey belirsiz. Görüpte isyan etmek istediğin şeyler var. Yoksulluğa, imkansızlıklara, fırsat
eşitsizliğine, ülkenin içinde bulunduğu koşullara, hepsine
isyan ediyorsun ama elinden bir şey gelmiyor diye düşünüyorsun. Gençsin kanın deli akıyor, yediremiyorsun
namussuzluğu kendine. Ama etrafın yozlaşma batağı...
Vatanını çok seviyorsun. Ama emperyalizmin sömürgesi
bir ülkede yaşamak zorundasın. Faşizmle yönetilen bir
ülkede yaşadığın için ülkende hak arayan 14-15 yaşında
çocukların katledildiğine, tutuklandığına şahit oluyorsun.
Eğitim sistemimiz faşist ve gerici. Bizi yönettiğini söyleyenlerse yalan dolanla halkı kandırıyor, çalıyor çırpıyor.
Sen bir hafta sonu sinemaya gidecek param olur mu
diye düşünürken gözünün önünde hırsız AKP’lilerin çocukları paralarını sığdıracak kutular, valizler bulamıyor.
Annene babana bakıyorsun nasıl emekçiler nasıl telaşlılar
sana güzel bir yaşam kurmak için gece gündüz çalışıyorlar.
Kendi gençliklerini hayatlarını bu ekmek kavgasına
adamış erken yaşlanmışlar. Düşünüyorsun, bende mi
böyle olacağım? Güçsüz hissediyorsun kendini.
Haklısın liseli arkadaşım güçsüzsün. Eğer örgütsüz
isek güçsüz ve sömürülmeye mahkumuz. Bizim anne ve
babamız çalışırken onların emeklerini birilerinin çalmasını

izlemeye mahkumuz. Geleceğimizi, gençliğimizi çalmalarını izlemeye eğer örgütsüz ve yalnızsak mecburuz.
Bu duruma son vermenin kendi istediğimiz gibi bir
ülkede yaşamanın yolu o ülkeyi kurmak için mücadele
etmektir.
Ne istiyoruz?
Parasız bilimsel demokratik bir eğitim istiyoruz. Gelecekten kaygı duymamak istiyoruz. Nitelikli eğitim istiyoruz. Tam bağımsız bir vatan istiyoruz.
Tüm bu taleplerimiz için bir arada olmak, örgütlenmek
zorundayız.
Tam bağımsız bir ülkede eşitçe yaşamanın yolu,
birlikte mücadelemizdir.
Faşizmle yönetilmeyen bir ülkede yaşamanın tek
koşulu bu düzeni değiştirmeye aday olmaktır.
Elbette tek yapamazsın. Bu yüzden Liseli Dev-Genç
saflarında örgütlenmelisin.
Liseli Dev-Genç saflarında dostluğu, kardeşliği, yoldaşlığı bulacaksın. Yaşamak istediği ülkeyi yaratmaya
çalışan, bu uğurda yıllardır küçük yaşında büyük sorumluluklar almış gençleri göreceksin. Bize dayatılan yozlaşmanın her türlüsüne karşı sevgiyi, saygıyı halk değerlerini
kendine rehber edinmiş halk çocuklarını bulacaksın.
Sen de Liseli Dev-Genç saflarına katıl!
Tam bağımsız bir vatan için, parasız bilimsel demokratik bir eğitim ve onurlu bir yaşam için geleceğimizi
kurmak için sen de bize katıl.

Her eylem ve faaliyette başarı ve
başarısızlık sonrası değerlendirme
toplantıları yapmalıyız.
Bu toplantılar, öğretmenimizdir.
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Cunta’nın YÖK’ünü AKP’nin OHAL’ini Yıkacağız!
Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’liler her sene olduğu gibi bu senede
Faşist Cunta’nın YÖK’üne karşı
bulundukları bölgelerde boykotu
örgütledi ve 7 Kasım geldiğinde
YÖK’ü mücadeleleriyle yıkacaklarını
belirtti. Genel olarak yapılan çalışmalardan ve 7 Kasım’da yapılanlardan derlediklerimiz şu şekilde;

İSTANBUL
İkitelli: Dev-Genç’liler 7
Kasım’da 5 Kat Bölgesi’nde esnaflara
boykotu anlatarak kepenk kapatmasını
istedi. Mahallede günlerdir süren
yoğun çatışmadan kaynaklı esnafında
mağduriyetini düşünülerek akşam
saatinde yapılan kepenk kapatma
eyleminde %80 katılım sağlandı.
Çalışma boyunca sürekli polis tacizi
ve tehdidine maruz kalan DevGenç’liler ısrarla çalışmasını sürdürdüler. Gülten Özaydın Lisesi’nin
önüne de polis yığınağı yapan katiller,
korkularını bir kez daha gösterdiler.
Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’liler
3 Kasım’da İTO Lisesi karşısına 1
Adet “Cuntanın YÖK’üne AKP’nin
OHAL’ine Karşı 7 Kasımda Boykottayız” pankartı astı. Ayrıca lise önünde
boykota çağrı için öğrencilere 150
adet çağrı bildirisi dağıtıldı. Boykot
günü İTO ve Halil Rıfat Paşa Lisesi’nde okul bahçesine çıkarak ajitasyon
ve sloganlarla YÖK anlatıldı ve öğrencilere boykota çıkmaları için çağrı
yapıldı. Boykot bitimine kadar kuşlamalar yapıldı ve son olarak okul
çıkış yönüne pankart asıldı. Eylemin
ardından okul öğrencileri çalışma
yapan Liseli Dev-Genç’lilere okulda
yaşanan haksızlıklara karşı durdukları
için teşekkürlerini belirtti.

Kıraç Kuruçeşme: Liseli DevGenç’liler 3 Kasım’da mahallede
içerisinde ve okullarda, 6 Kasım
YÖK’e karşı bildiri dağıtımı yaptı.
Yapılan çalışmada 250 bildiri halka
ve öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca DevGenç’liler Cuntanın YÖK’üne karşı
minibüs yolu üzerine pankart astı.
Liseli Dev-Genç’liler 6 Kasım
gecesi “Cuntanın YÖK’üne AKP’nin
OHAL’ine Karşı Boykottayız!” yazılı
pankartını İMKB Lisesi karşısına
astı. Ayrıca minibüs yolu güzergahına
da bir pankart asılarak boykota çağrı
yapıldı. Ayrıca 8 Kasım’da DevGenç’liler “Ücretsiz Eğitim Kursu”
broşürü astı. Yapılan çalışmada bir
çağrı yapılarak; “Tüm yoksul halk
çocuklarını Kuruçeşme Kültür Derneği’ne bekliyoruz. Tüm Yoksul
Mahalleler Bizim Olacak!” denildi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi (MSGSÜ): DevGenç’liler “MSGSÜ’de Örgütlenmeye Devam Edeceğiz! DevGenç’imizin Tarihi ve Ödediği Bedeller Vardır, Bu Değerlere Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz!” diyerek
Bomonti Kampüsü’nde 7 Kasım’da
boykot çalışması yaptı. Dev-Genç’liler
okula geçmeden katil polis okulun
otoparkına bir sivil gözaltı otobüsü
ve bir resmi araçla gelmişti. DevGenç’liler okula girdikten sonra bütün
işbirlikçi ÖGB’ler okulun içinde cirit
atmaya başladı. Dev-Genç’lilerin çanta
aratma dayatmalarına, kimlik sorgulamalarına ve çalışmaların engellenmesine boyun eğmeyeceğini çok iyi
bilen okul yönetimi katil polisle 7
Kasım günü devamlı olarak işbirliği
yapmıştır. Tüm baskılara ve engellemelere, işbirlikçi ÖGB’nin göz ve
bir fiil takibine rağmen “Cuntanın
YÖK’üne AKP’nin OHAL’ine Karşı
7 Kasım’da Boykottayız!” yazılı pankartı 2. Kat balkonunda açtı. AKP’nin
tüm baskılarını, ülkemize uyguladığı
faşizmi teşhir etmek için kuşlama
çalışması yaptı. İşbirlikçi ÖGB, DevGenç’lilerin okuldan çıktığı sırada
daha önce de yaptıkları gibi otoparkta
bekleyen sivil polislere Dev-Genç’lileri

göstermiştir. Bunun üzerine uyarı
yapan Dev-Genç, şu sözlere yer verdi;
“… okul yönetimini, Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekanı Nalan Cinemre’yi
ve tüm işbirlikçi ÖGB’leri uyarıyoruz;
Uyguladığınız hiçbir baskı Mimar
Sinan Üniversitesi’nde çalışma yapmamızı engelleyemez. Katil iktidar
ve onun köpeği katil polisle işbirliği
yapmaktan vazgeçin!”
Boğaziçi Üniversitesi (İBÜ):
Dev-Genç’liler; “Boğaziçi Üniversitesi’nde Örgütlenmeye Devam Edeceğiz!” diyerek 7 Kasım’da tüm
engellemelere ve kapıların kapalı
olmasına rağmen Kuzey Kampüs
Kantini yangın merdivenlerine “Cuntanın YÖK’üne AKP’nin OHAL’ine
Karşı 7 Kasım’da Boykottayız!”
yazılı pankart sallandırıp kuşlamalar
yaptı. Bunun üzerine kısa bir açıklama
yaparak; “Dev-Gençliler 18 Ekim
tarihinde 47. Yıl Şenliğini gerçekleştirmek için okula geldiklerinde
bir katil polis ordusu ve TOMA’larla
karşılaşmıştı. Şenliği gerçekleştirme
iddiasından bir adım bile geride durmayan Dev-Genç’liler okulun kapısında gözaltına alınmıştı. O gün okulun bütün kapıları kapatılmış sadece
Kuzey ana kapı açık bırakılmış ve
oraya da ÖGB ordusu yığılmıştı.
Okul yönetimi polisle işbirliği yaparak
Dev-Genç’lileri yıldıracağını düşünmüştü. Öyle mi oldu, asla!” sözlerine
yer verdi.
İstanbul Üniversitesi (İÜ): Dev-
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Ülkemizde Gençlik
Genç’liler 7 Kasım’da birçok üniversitede yaptığı gibi İÜ’de de boykot
çalışması yürüttü. İÜ’de de ÖGB’nin
ve katil polisin baskı ve tacizlerine
rağmen “Cuntanın YÖK’üne AKP’nin
OHAL’ine Karşı 7 Kasım’da Boykottayız!” kuşlamaları yaptı.

ANADOLU
Kocaeli:
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Dev-Genç’liler 7 Kasım’da
YÖK’ün kuruluşunu protesto etmek
için İzmit Kız Meslek Lisesi’ne
“YÖK’e Hayır! Dev-Genç” imzalı
pankart astı. Ayrıca yaptığı kısa açıklamada; “Devlet 12 Eylül faşist askeri
darbesinin ardından kurduğu YÖK
ile yıllardır eğitim sistemini istediği
gibi şekillendirmekte, okullarda bilimsel olmayan, gerici, kendi düzenine
hizmet eden bir eğitim vermektedir.
İşkencelerle, katliamlarla teslim alamadığı gençliği kurduğu YÖK ile
eğitim sisteminde yaptığı değişiklikler
üzerinden teslim almaya çalışarak;
kendine uygun gerici, bencil, hiçbir
şeyi sorgulamayan, yoz bir gençlik
yaratmak istemektedir.” sözlerine yer
verdi. Ayrıca faşist YÖK’ün kuruluş
yılında, DGB, Dev-Genç, Kaldıraç,
Dem-Genç ve DP’li Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından
YÖK’ün kuruluşunu protesto etmek
ve YÖK düzenine hayır demek için
eş zamanlı eylem gerçekleştirildi.
Bilindiği gibi kısa süre önce KOÜ’de
OHAL kapsamında; afiş asmak bildiri
dağıtmak, masa açmak gibi siyasi
faaliyetlerin yasaklandığı duyurulmuş,
yapılan her faaliyete polis-ÖGB işbirliği içerisinde saldırı olmuştu. KOÜ
öğrencileri ilan edilen OHAL’e ve
onlarca alınan güvenlik önlemlerine
rağmen, hazırlık, teknoloji, hukuk,
fen edebiyat A, mühendislik, İİBF,
sosyal tesisler ve Uğur Kaymaz’ı
şehit eden katil polisin isminin verildiği kampüs üst geçidi olmak üzere
8 ayrı noktaya pankart astı. Asılan
pankartlarda “Cuntanın YÖK’ünü,
AKP’nin OHAL’ini Tanımıyoruz, 12
Eylül’den 15 Temmuz’a YÖK Düzeni
Sürüyor, Demokratik Üniversite İstiyoruz, Alacağız, Darbeyle Gelen
Devrimle Gider, Özgür Bilimsel Eğitim İçin İleri, Topyekün Direnişle

Faşizmi Parçala, Gençlik Diz Çökmeyecek Üniversite Özgürleşecek”
şiarlarıyla OHAL’i tanımadıklarını
bir kez daha duyurdular.

Burdur:
YÖK’ün yıldönümü dolayısıyla
üniversite kantininde buluşan üniversiteliler, YÖK ile ilgili sohbet
etti. Edilen sohbette, apolitik insanlara
YÖK’ün kuruluş amacını ve ülkemizde işleyişi üzerine konuşuldu.
Gerici ve faşist olduğu anlatıldı. Edilen sohbetler sonrasında, boykot
çalışmalarının geçmişten şimdiye
kadar olan üniversite direnişleri anlatıldı. Konuda ortak fikre varan üniversiteliler, bugün yapılacak vize
sınavına girmeme sözü verdi ve ellerinden geldiğince insanlara anlatacaklarına dair söz verdiler. Daha
sonra ülkede ki artan baskılara yönelik
sohbet açıldı. Önce Cumhuriyet gazetesi ardından da HDP’ye yapılan
baskınların aslında hepimize yapıldığını anlatan bir Dev-Genç’li, bu
konuda da AKP iktidarının yönetememe krizine vurgu yaparak oradaki
üniversitelilere yol gösterdi. Onlarda
”hepimiz özgür görünsek de, aslında
hiçbirimiz özgür değilmişiz” dediler.
4 üniversitelinin katıldığı sohbette,
boykot sözü verilerek içilen çayların
ardından daha çok öğrenciye anlatmak
amacıyla kantinde başka masalara
geçildi.

Elazığ:
Dev-Genç'liler 7 Kasım'da Fevzi
Çakmak Mahallesi'nde bulunan Hazar
Lisesi'nde "YÖK Kaldırılsın Boykottayız! Liseli Dev-Genç" imzalı
pankart astı. Ayrıca "Yaşasın Faşizme
Karşı Demokratik Lise Mücadelemiz!
Liseli Dev-Genç" imzalı kuşlamalar
ve bildiri dağıtımı yapıldı. Son olarak
yazılı açıklama yapan Liseli DevGenç kısaca şu sözlere yer verdi;
“12 Eylül 1980 faşist cuntasıyla birlikte kurulan kurumlardan biridir
YÖK. Asıl kuruluş amacı üniversitelerdeki yükselen devrimci mücadeleyi geriletip, yok etmektir. Bilimsel
eğitim yerine gerici-yobaz eğitim
getirilmiştir. Kurulduğu yıldan beri
üniversitelerde gerici, faşist karalarıyla
tanınan bu kurum devrim gençliğin

her zaman hedefi olmuştur. Biz DevGenç'liler olarak her yıl olduğu bu
yıl da YÖK’ü protesto edip okulları
boykot ediyoruz. YÖK’ün kaldırılmasını istiyoruz."

İzmir:
Dev-Genç’liler 2 Kasım’da Dokuz
Eylül ve Ege Üniversitesi’nde 7
Kasım Gençlik Paneli’ne çağrı için
bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmalarda Dokuz Eylül’e 20, Ege Üniversitesi’ne 250 bildiri ulaştırdı. 7
Kasım’da Ege Üniversitesi’nde
“YÖK Nedir ve YÖK’e Karşı Gençlik
Mücadelesi” paneli düzenledi. Panelde YÖK’e karşı gençlik mücadelesi
nasıl olmalıdır konusu üzerine açıklamalar yapıldı. Sorulan soruların
cevaplanmasının ardından 10 kişinin
katıldığı panel sonlandırıldı. Son olarak Ege Üniversitesi’nde Bornova
Küçük Park’ta “Faşizmin YÖK’üne
Geçit Yok” yazılı pankart asıldı.

Dersim:
Dev-Genç ve Halk Cepheliler 7
Kasım Boykotu nedeniyle üzerinde
“YÖK Kaldırılsın! Faşist YÖK’e
Karşı Omuz Omuza! Dev-Genç /
Halk Cephesi” imzalı pankart astı.
Pankartın asılmasının ardından bölgede yoğun polis ablukası olduğu
bildirildi.

Antalya:
Dev-Genç’liler 7 Kasım’da YÖK
ve OHAL ile ilgili söyleşi yaptı. İletişim Fakültesi çimlerinde YÖK,
OHAL ve gündemle ilgili konuşmalar
yapıldı.

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

Ülkemizde Gençlik
Militan Eylemlerimizle de
Mücadelemizi
Büyüteceğiz!
İstanbul Bahçelievler Halk Cephesi
7 Kasım’da yapılan Boykot için gecesini gündüzüne katıp çalışmalar yaptı.
Çalışmalar dahilinde Zafer Mahallesi
okul önlerinde ve mahalle içerisinde
“7 Kasım’da Boykottayız! Halk Cephesi” imzalı pankartlar astı. Ve yine
birçok yere “7 K.B.” yazılamaları
işlendi ayrıca esnaf ve halka boykot
bildirileri dağıtıldı.
+++

H içbir Güç Önümüzde
Duramayacak
7 Kasım Boykot günü Bahçelievler
Zafer Mahallesi’nde esnafın yüzde
doksan dokuzu devrimcileri sahiplenerek kepenklerini kapattı. Sabahın
ilk saatlerinde AKP’nin katil polisleri
tarafından mahalle ablukaya alındı. 3
zırhlı araç, TOMA, özel harekat ve
çevik otosu mahalleyi kuşattı. Karakol
amiri Ahmet ve Sezgin (Osman) ismindeki katil polisler sabah Halk Cepheli
Gülay’a derneğin sokağında saldırıp
mahalleden gitmesini söyledi. Bunun
üzerine Gülay “asıl siz defolup gideceksiniz…” demesi üzerine saçlarından
tutarak yolda sürükleyip tekme atmıştır,
işkence yaparak gözdağı vermeye çalışmıştır ama başaramadılar. Bunun üzerine Gülay saldırıyı teşhir etmiş, halk
tepki göstermiştir. Zorla kepenkleri
açtırmaya çalışmalarına rağmen kapalı
olan esnafın dükkanın resmini çekip
“hakkında işlem başlatacağız” demesine
rağmen esnaf kepenk açmadı. Bunun
üzerine Bahçelievler Halk Cephesi
yaptığı açıklamada kısaca şu sözlere
yer verdi; “Bir kez daha faşizm, irademizi, kararlılığımızı gösterdik. Hiçbir
güç bizi mücadelemizden alıkoyamayacak. Ahmet, Sezgin, Ali ve Yavuz
isimli katiller yaptığınız ahlaksızlığın
hesabını vereceksiniz! Haklı ve meşru
olan biziz, sizler AKP’nin uşaklığını
yapan paralı Köpeklersiniz. Daha öncesinde de söylemiştik burası Zafer
Mahallesi, sokaklarında kanımız var.
Hiçbir baskı bizi yıldıramayacak. Saldırıları boşa çıkartacağız.”.

Kürdistan’da AKP’nin OHAL’ini Tanımıyoruz
Kürdistan Gençliği Dev-Genç Saflarında Mücadeleye Katılın
Kürdistan Dev-Genç; 12 Eylül
Faşist Cuntasının Kurduğu YÖK
Kaldırılsın
“… Asıl kuruluş amacı “Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki
eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma
faaliyetlerini yönlendirmek olan YÖK
‘ün bu tanımlar dışında gerici-şovenist-faşist yönetim biçimiyle üniversiteleri bilimsel, özerk, demokratik
alanlardan çıkarıp iktidarın her türlü
yaptırımına biat eden bir konuma getirmiştir. Dev-Genç’liler her sene olduğu
gibi günümüzde de “YÖK Kaldırılsın
Bilimsel Demokratik Üniversite İstiyoruz” sloganıyla alanlarda, kampüslerde, liselerde bulunmaktadır.
Biz Kürdistan Dev-Genç olarak
üniversite ve lise gençliğine YÖK’ün
kuruluş amacını ve öğrencilerin üzerindeki stratejisini devamlı anlatmaktayız. Yeri geldiğinde boykotlarla, işgallerle bu kuruluşu ve bu eğitim sistemini
öğrencilere teşhir ettik. Parasız, Bilimsel
ve Demokratik eğitim istediğimiz için,
anadilde eğitim istediğimiz için gözaltına alındık, tutuklandık. Geçmişte
Kürdistan Dev-Genç olarak “YÖK
Kaldırılsın Berkin’in, Ceylan’ın,
Uğur’un Katilleri Cezalandırılsın” kampanyasıyla Amed, Dersim, Malatya,
Elazığ, Erzincan ve Wan’da boykotlar
düzenledik. Amed’te TÖDEF sonrası
ilk yüksek katılımlı YÖK boykotunu
2 okulda gerçekleştirdik.
Üniversitelerde, yurtlarda gericidinci seminerlerle içinde bir tane
bilimsel, ilerici kitabın bulunmadığı
kütüphaneleriyle aslında nasıl bir
gençlik hedeflediği ortadadır. Bu ortama karşı çıkan öğrenciler ise disiplin
cezaları, uzaklaştırma veya okuldan
atmalarla karşı karşıya gelmektedir.
Buradan tüm üniversite gençliğine
çağrımızdır. Gelin AKP faşizmine
karşı mücadelede Dev-Genç saflarında
birleşelim. Kürdistan’da yapılan katliamlara okullarımızda kampüslerimizde sessiz kalmayalım. AKP’nin
OHAL’ini tanımıyoruz.”

Dersim Dev-Genç; ‘Gerici,
Faşist YÖK’e Üniversitelerde
Yer Yok!’
“Ülkemize 12 Eylül ile gelen
YÖK’o dönemden beridir gerici, faşist
yönü ile üniversitelerde etkisini sürdürmekte. Üniversite gençliğine eğitim
adına hiçbir şey yok. Gençler sorgulayamaz halinde. Okuyabilmek için
cebimizde ki son kuruşa kadar alıyorlar.
En ufak hak aramalar, talepler bile
YÖK ile baskı altına alınıyor. Artık
üniversitelerde bir eğitim kurumu
değil, gençleri avuçlarında tutmanın
bir aracı haline gelmiş durumda. Gençler türlü hayallerle üniversite yollarını
tutarken, üniversite bittikten sonra
işsizlik bataklığında boğulmakta. Kaldı
ki artık üniversiteler gençliği yozlaştırdıkları bir alanda olmaya başladı.
Üniversitelerde artık uyuşturucu-fuhuş
had safhada, işte bu olanların sebebi
bu düzen, bu düzenin getirdiği YÖK.
YÖK kaldırılmalıdır. Üniversiteler
demokratik, parasız olmalıdır. Anadilde
eğitim olmalıdır. Hak isteme adına
yapılan etkinlikler terör demagojileriyle
bastırılmamalıdır.”
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Malatya Liseli Dev-Genç;
“ Faşist AKP iktidarının kokuşmuş
düzeni içerisinde eğitim bitmiştir,
hiçbir şekilde adil, laik, bilimsel
eğitim görmemektedir öğrenci arkadaşlarımız bunun yerine okullarda
güvenlik kameralarıyla, ÖGB’lerle,
polislerle, öğrencileri korkutma sindirme politikası yürütülmektedir. Okul
girişlerinde GBT kontrolüyle başlayıp,
öğrencinin sicil dosyasının tutulmasına
kadar eğitim haneden uzaklaşıp hapishaneye dönmektedir okullar. Öğrenci
arkadaşlarımız sizler eğitim sisteminin
bozukluğunu içinde olduğunuzdan
çok daha iyi bilmektesiniz. Faşist,
gerici eğitime, ÖGB polis işbirliğine,
güvenlik kameralarına, kimlik kontrolüne ve bunların başı sayılabilecek
YÖK’e karşı 7 Kasım’da her sene
olduğu gibi boykottayız. Sizlerde bu
çürümüş düzeni yıkmak için DevGenç saflarında boykota gidin…”
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Ülkemizde Gençlik
Üniversitelerimizde Polis-ÖGB İşbirliğine
İzin Vermeyeceğiz!
Yapılan Keyfi ve Gerekçesiz Kimlik Kontrollerine
Boyun Eğmeyeceğiz!
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin Serinyol Kampüsü
Eğitim Fakültesi’nde 3 Kasım’da giren 2 üniversite öğrencisi
ÖGB tarafından durdurularak önce kimlik, ardından da
çanta araması yaptırımıyla karşılaştı. Dev-Genç’li 2 öğrenci
kimliklerini ve çantalarını aratmanın keyfi ve gerekçesiz
olduğunu söyleyerek ÖGB ile tartıştı. ÖGB’nin “Size mahkeme açarım, okuldan attırırım, polis çağırırım” tehditleri
ve ses yükseltmesi üzerine öğrenciler okul içindeki öğrencilere
seslenip “Bu üniversitenin öğrencilerini arayacağınıza
IŞİD’lilere kimlik sorun, biz bu üniversitede tacize ve ÖGB
terörüne izin vermeyeceğiz!” diyerek ajitasyon çekmiştir.
Ardından üniversiteden çıkan Dev Genç’lileri ÖGB takip
ederek bindikleri dolmuşun önünü kesmişlerdir. Dolmuşun
içindeki tüm öğrenciler boşaltılıp dolmuşun kapısı kapatılarak
Dev-Genç’liler dolmuşun içerisinde mahsur bırakılmıştır.
Daha sonra ÖGB yaşanılan tartışmalar sonucunda 2 Dev
Genç’liyi serbest bırakmıştır, arkadaşlarını sahiplenmeye
gelen diğer Dev-Genç’liler ise işkenceyle gözaltına alınmıştır.
Gözaltına alınan Furkan Ersöz ve Cansu Dal Antakya Şehit
Özen Karakolu’nda yapılan işlemler sonucunda aynı gün
içerisinde serbest bırakılmışlardır.
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“Katil Polisler İyi Tanıyın İyi Belleyin Bizi;
Sizi Yerle Bir Edecek Olan Dev-Genç’lileriz!”
Geçtiğimiz haftalarda Dersim Munzur Üniversitesi’nde
ÖGB’lerin yanına gelen katil polisler Dev-Genç’lileri
sormuş ve üniversite dolmuşlarını durdurarak iki DevGenç’liyi sormuşlardır. Bütün aramaları sonucunda bulamamışlardır. Bunun üzerine üniversite öğrencileri DevGenç’lilerin yanına gelerek durumu bildirmiştir. Bunun
ardından ÖGB’lerin yanına gidilip böyle bir durum olup
olmadığı sorulmuş ve ÖGB’ler öyle bir durumun olmadığı
söylemiş. Lakin ardından üniversite de propaganda amaçlı
asılan yapışkanlı kağıtların toplanıp ÖGB tarafından
polislere parmak izi alınması için teslim edildiği öğrenilmiştir.
Bunun üzerine 5 Kasım’da yazılı açıklama yapan Dersim
Dev-Genç; “… ÖGB’ler şu andan itibaren faşist kimliğe
bürünmüş ve polisle işbirliğine girmiştir. Polisler ise
korkuyu doruklarda yaşamaya başlamıştır. Küçücük yapışkanlı kağıdın üzerinde yazan “Faşizme Karşı Omuz
Omuza” sloganından bile korkar olmuştur. Korkuları bizi
ve 47 yıllık tarih boyunca yaptığımız kampanyaları bilmesindedir. O kağıtta yazan bir cümle onlarda bomba
etkisi yaratmıştır. O cümle, o slogan kan can bedeli
kazanıldı. Anti-faşist mücadele de bayrağı en önde tutanlar
biziz. Bunu düşmanımız da çok iyi bilmekte. Bundan
dolayı korkuları ve biz korkularını büyütmeye devam
edeceğiz. Katil Polisleri Uyarıyoruz! Boşuna Aramayın!
Yerimiz Yurdumuz Belli! İşte Buradayız Şimdi Burada!
İyi Tanıyın Bizi İyi Belleyin Sizi Yerle Bir Edecek Olan
Dev-Genç’lileriz Biz!” sözlerine yer verdi.

Üniversiteler Kalekol Değildir
Dersim Munzur Üniversitesi’nde 8 Kasım günü Vali ile
birlikte birçok özel harekat polisleri gelmiştir. Üniversite
girişinde zıhlı aracı park ederek ellerinde bir kağıtla üniversite
dolmuşlarını durdurarak GBT yapmaya çalışmışlardır.
Öğrencilerin tepkisiyle karşılaşınca da bunu da tam anlamıyla
yapamamışlardır. Ayrıca üniversite içinde birçok zırhlı araç
bulunmaktaydı. Bu konu ile ilgili 8 Kasım'da yazılı açıklama
yapan Dersim Dev-Genç ve Halk Cephesi kısaca şu sözlere
yer verdi; “… Üniversiteler sizin kalekolunuz değildir. Biz
Sevcan’dan bu yana biliyoruz sizlerin eğitim kurumlarını
kalekol yapma çabanızı. Sevcan’ın sesidir bize bu uğurda
sizlerle savaşma gücü veren. Sizi çok güvendiğiniz valiniz
kurtaramaz. Üniversiteler bizimdir. Biz ODTÜ’de ABD
Büyükelçisi Robert Komer’in arabasını yakan, 68 kuşağından
geliyoruz. Zırhlı araçlarınıza fazla güvenmeyin. Bir gün
geldiğinizde zırhlı araçlarınız, ters çevrilmiş yanıyor bir
vaziyette görebilirsiniz. Ayağınızı denk alın!.”
+++

Adana Dev-Genç;
Mazlum’ların yoldaşlarına sesleniyoruz;
Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin, adaletsizliğin, katliamların,
sorumlusu bu düzendir, 90’lı yıllarda yaşanılan katliamları
unutmadık. O nedenle bu düzenle barış olmayacağını açıkça
söyledik. Barış süreci diye oturulan masadan, Kürt halkı
ölümlerle, evleri başlarına yıkılmış bir durumda kalktı.”
denilerek faşizmin yok sayılması ideolojik bir tercihtir. Oysa
faşizm gerçeği her gün gaz bombalarıyla, mermilerle kafamıza
yağmaktadır. İbrahim Aras’ın çocuk beynini sokağa akıtan
katillerle Berkin Elvan’ı vuran aynı düşmandır. Alçaklara
karşı verdiğimiz bu savaşa tüm Kürt gençlerini çağırıyoruz.
Cephe saflarında, birleşelim savaşalım kazanalım.

Gençlik ‘Yoldaşları Özgürlüğüne Kavuşana Kadar Mücadele
Edecek’
İzmir Dev-Genç’liler 5 Kasım’da Yamanlar’da birçok yere
“Tutsak Dev-Genç’lilere Özgürlük, Tam Bağımsız Türkiye İstiyoruz” yazılı afişlerden astı. Yapılan çalışmada toplam 60 afiş
asıldı. Ayrıca Dev-Genç’liler 6 Kasım’da Kuruçeşme Mahallesi’nde umudun sesi Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. 4 kişinin
katıldığı çalışmada halka faşizmin baskıları ve OHAL ile ilgili
sohbet edildi. Çalışmada 100 dergi halka ulaştırıldı.

Gençlik Okuyarak Düzenin Pisliğini Temizleyendir
Muğla Dev-Genç: Dev-Genç’liler 3 Kasım’da bir araya
gelerek Okuma Grupları’nda buluştu. İlk olarak bireysel kitaplar
okundu, ardından Tavır Yayınları’nın “Çizgilerle Anadolu Tarihi”
kitabından bölümler okunarak üzerine ve gündem ile ilgili
tartışma yapıldı. Verimli geçen çalışmaya 6 kişi katıldı.
İstanbul Bahçelievler: Liseli Dev-Genç’liler 4 Kasım’da,
Bahçelievler Ticaret Lisesi’nde bir araya gelerek okuma
yaptı. Yapılan çalışmada Boran Yayınları’ndan “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” kitabı okundu. Okumanın ardından okunan bölümler üzerine değerlendirmeler
yapılarak çalışma sonlandırıldı.
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TARİH
CEPHELİLERE
DİYOR Kİ

HAKÇA BİR DÜZEN İÇİN
SAVAŞALIM KAZANALIM!

“Beni kara toprakta değil, hakikati
anlamış insanların yüreğinde arayın”
diyen Şeyh Bedreddin 1300’lü yılların
sonu ile 1400’lerin başları arasında
yaşamıştır. Anadolu’daki en büyük
halk ayaklanmalarından birine önderlik
etmiştir.
Şeyh Bedreddin yaşadığı süre içinde
hep okuyan araştıran bilge Anadolu
önderlerindendir. Ömrü boyunca emeği
ile bilgi edinen Bedreddin’in bugün
Cepheliler’e bıraktığı miraslardan biri
ise; okumak, araştırmak, bilgi ile güçlenmektir. Bilginin gücü düşman karşısında bizi yenilmez kılar.
Bedreddin bir gün Şeyh Ahlati ile
karşılaşır. Bedreddin bu tartışmanın
sonunda kendi düşüncesinin yanlışlarını görür ve yanlış bilgi ile halkı
zehirleyeceğine düzen içinde kavuştuğu saygınlığa, bir kenara atar ve
yeniden öğrenmeye başlar.

Sorunların sadece padişahlardan
değil, düzenin kendisinden kaynaklandığını, düzenin kendisinin çürük
olduğunu anlar.
Şeyh Bedreddin, eşitlik kardeşlik
hakça bir yaşam için Anadolu'ya gider
ve halkı örgütlemeye çalışır.
Şeyh Bedrettin’in öğrencileri Torlak
Kemal ve Börklüce Mustafa Ege ve
Trakya bölgesinde örgütlenmeye çalışır.
Padişahlar ise Bedreddin'i kendi
saflarında bilge insan olarak kullanmak
isterken o halk için mücadele etmeyi
seçiyor. Osmanlı, Bedreddin'i ve taraftarlarını kendi saflarına çekemeyince
Bedreddin tutsak düşer ve dönemin
Osmanlı ulemasının katıldığı bir mahkemeye çıkarılır. Amaç Bedreddin’in
düşüncelerini mahkum etmektir. Ama
başaramazlar.
Mahkeme'de Osmanlı Bedreddin'e
“Neden hükümdarın yüce buyruklarına

Şeyh Bedreddin Cephelilere Diyor ki;

boyun eğmez baş kaldırırsın?”diye
sorar. Bedreddin “Yüce buyruk hakikatın buyruğudur. ‘Zorbalığı sineye
çekmeyin, zorbaya boyun eğmeyin’
diyen bir buyruktur” şeklinde cevaplar.
18 Aralık 1416’da bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Serez'in
Bakırcılar Çarşısı’nda idam edilir. Osmanlı’nın hizmetine girmeyi kabul
etmesi durumunda, Şeyh ül-islam olabilecekken, “Böylesi düzenin dişlilerinden biri olacağımıza, ezilenlerinden
biri olmak yeğdir” diyerek, hakikatın
savaşçısı olmayı seçen Bedreddin’in
bedenini öldürdüler, düşünceleri ise
ölümsüzleşti.
Şeyh Bedreddin Cepheliler’e diyor
ki:
Yüzünü bu tarihe, Anadolu'ya dönmeyenler, tabii ki bu halkı tanıyamazlar. Adalet için, halk için mücadele
edenler ölümsüzdürler.

Sayı: 547

Yürüyüş

Senem Doyduk İçin Change.Org daki İmza Kampanyası
Tüm Meslek Örgütlerimize, Derneklere, Öğrenci Topluluklarına,
Mimarlara, Öğrencilere, Dostlarımıza Çağrımızdır:
23 Eylül günü; kolektif inşa atölyeleriyle kurulmakta olan Dilek Doğan
Parkı için emek vermiş Mimar Meclisi
üyesi hocamız Senem Doyduk keyfi
ve hukuksuz bir şekilde gözaltına
alındı. Bizler Mimar Meclisi olarak,
halk için mimarlık yapmanın suç olmadığını çok iyi bildiğimiz için mimar
meclisi olarak tüm dost Halkın Mühendis Mimarları’yla, hocalarımızın
öğrencileriyle, dostlarıyla birlikte ısrarla gözaltındaki Senem Doyduk hocamıza ve arkadaşlarımıza sahip çıktık.
Hem fiziken polis merkezi önünde
nöbet tutarak hem de internet ortamında haberlerle bu keyfi gözaltıları
teşhir ederek kamuoyu yaratmamızın
da etkisiyle Senem Doyduk, 6 gün
gözaltında tutulduktan sonra serbest
bırakıldı. Adli kontrol ve yurtdışı ya-

sağıyla serbest bırakılmış olan Senem
hocamız, savcılığın tutuklu yargılanmasına dair itirazının nöbetçi mahkeme
hakimi tarafından kabul edilmesinin
ardından hapishaneye sevk edildi. 5
Ekim’den beri tutuklu olan sevgili
hocamız sadece halk için mimarlık
yaptığı için bu haksızlığa uğramıştır.
Halk için mimarlık yapmanın, mimarlık yarışması organizasyonunda
yer almanın, yoksul bir mahallenin
çocuklarına park yapmanın suç olamayacağı aşikarken tüm bunların yaşanması, ülkedeki muhalif, aydın duruşuyla öne çıkan kişilere, kurumlara
bilinçli bir biçimde yapılmakta olduğu
gibi sadece yıpratma amaçlıdır.
Şimdi Mimar Meclisi ve dostlarına
düşen şey ekmeği, emeği ve gülüşleri
paylaşmanın yanında baskıları ve zorlukları da paylaşmak olacaktır. İnsanı
kendisine, değerlerine, emeğine, vatanına yabancılaştıran bu düzende, en
temel insani değerlere, emeğine sahip

çıkmak, korumak bizi güçlü kılacak
olan ilk ve daim değişmez kuraldır.
Senem Doyduk bizlerle birlikte altı
yüz haneli bir mahallede en temel ihtiyaç olan çocuk parkını yarışma sonucunda üretiyordu, ve hepimiz biliyoruz ki çocuklara park yapmak hiçbir
coğrafyada hiçbir zaman suç olmamıştır. Tutuklanan Senem hocamıza
da, yıkılan parkımıza da sahip çıkmak,
bu zor zamanları birlikteliğimizle aşmak boynumuzun borcudur.
https://www.change.org/p/adaletbakanlığı-park-yapmak-suç-değildirsenem-doyduk-serbest-bırakılsın
*Bilgi edinmek isteyenler için yarışma hakkında kaynaklar:
http://www.kucukarmutluyarisma.com
http://www.arkitera.com/yarisma/6
49/kucukarmutlu-mahallesi-yerindeve-yerlisiyle-islah-ulusal-mimari-fikir-projesi-yarismasi
http://www.mimarist.org/gundem/4
379-kucuk-armutlu-f-s-m-mahallesiyerinde-ve-yerlisiyle-iyilestirme-ulusal-mimari-fikir-projesi-yarismasi.html
Halkın Mühendis Mimarları

FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER!

13 Kasım
2016
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TARİHİMİZ
SİYASİ KİMLİĞİMİZDİR

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

9 Kasım 2016 günü sendika org
sitesinde “OHAL KHK’leri kapsamındaki tasfiyelerde açığa alınan
KESK üyesi Nuriye Gülmen, tüm
kamu emekçilerinin hakkına sahip
çıkmak için Ankara’da, Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’nda
oturma eylemine başlayacağını duyurmuştu...”
Nuriye dediği gibi yaptı ve Ankara’daki İnsan Hakları Anıtı’nın önüne
geldi. Yanında Nuriye’yi desteklemek
için dört de arkadaşı vardı...
Nuriye Gülmen tüm kamu emekçilerinin haklarına sahip çıkmak için
oradaydı. Ama bir farkla KESK’ li
olarak değil KAMU EMEKÇİLERİ
CEPHESİ (KEC) olarak oradaydı.
Haberde Nuriye Gülmen’in KEC’li
kimliği ise ifade edilmiyor.
AKP faşizmi, OHAL ilanından bu
yana 11 bin 18 KESK üyesi açığa
alındı, bunların içinden 400’ü meslekten ihraç edildi işten atıldı. KESK
TEK BİR KAMU EMEKÇİSİNİ N
HAKKINI SAVUNMADI KILINI
BİLE KIPIRDATMADI...
İşten atılan uzaklaştıran kamu emekcilerin haklarını onurlarını istanbul’dan

Okmeydanı

Halk Geleneklerimiz
Dünümüz, Bugünümüz ve

Geleceğimizdir
Yaşatacağız!
Okmeydanı Halk Meclisi zalime
karşı dik duruşun, tutarlılığın simgesi
ve hatırlatıcısı olan aşure lokması
dağıtıldı. 23 Ekim'de yapılan ve halkın yoğun ilgi gösterdiği aşure lokması sohbetlerle devam etti. Faaliyet
süresince 2 bin kişilik aşure lokması
dağıtıldı. Okmeydanı Halk Cephesi
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Ankaraya yürüyen
KEC li kamu
emekçileri savundu. Defalarca gözaltına alınanlar, işkence gördüler
ama Ankaraya yürümekten vazgeçmediler... Bedel
ödemekten korkmadılar.
Kamu emekçileri bugün de tarihi bir süreçten geçiyorlar... AKP iktidarı çıkarttığı kararnamelerle kamu emekçilerin çalışma hakları direnme mevzilerini bir
bir ellerinden alıyor...
AKP faşizmine bu cüreti veren
direnmeyen oturduğu koltuklardan
kalkmayan KESK’ li uzlaşmacı sendikacılardır.
Kamu Emekçileri cephesinin tarihi
direnişlerle doludur...
’90 yıllardan bu yana kamu emekcilerin onurlu mücadelesinin hem içinde
hem de önünde yer alan KEC’li kamu
emekçileri KESK’in de kurulmasını
sağlayan direnişleri örgütlemişlerdir...
Tarihimiz siyasi kimliğimizdir.
bununla ilgili yaptığı açıklamada
şunlara yer verdi: " Zalimin zulmüne
karşı çıkmamak, mazluma yapılacak
en büyük kötülüktür. Ben zalimlerle
birlikte varlık içinde yaşamayı alçaklık sayarım. Zalime karşı gelerek
bulacağım ölümü ise yücelik sayarım.
[Hz. Hüseyin (R.A)]"
İmam Hüseyin’in bu sözleri bugün hala geçerliliğini korumakta ve
bu durumun önümüze çıkan yeni
örnekler ile de yine – yeniden somutlanmış olduğunu görebilmekteyiz. Lakin zalimin zulmüne karşı
çıkmayanlar aksine destek olup yanında olanlar bugün o zalimin zulmünden payını pekala almaktadırlar.
Öyle ki dün zalimlikte ortak olanlar, aklın izah edemeyeceği kumpaslara birlikte imza atanlar bugün
oligarşi içi iktidar mücadelesinde

Sendika.org KEC’li devrimcilerin
mücadelesine saygılı olmaya çağırıyoruz... Direnişçinin kim olduğun
usöylemeden, siyasi kimliği ifade
edilmeden direniş haberi yapılamaz.
Eğer bir haber yapıyorsanız onun
siyasi kimliğiyle birlikte vermelisiniz
Eylemi yapanın siyisi kimliğini vermiyorsanız haber de yapmamalısınız.
Bedenlerini eylem mevzisine dönüştüren kamu emekcilerine saygınız
olmalı...
OHAL UYGULAMALARINA
KARŞI DİREMEK MEŞRUDUR
DİRENEREK ELDE ETTİĞİMİZ
HAKLARIMIZI GASPETTİR MEYECEĞİZ
birbirine düşüp fevkalade düşmanlaşabilmiş ki, mağlup taraf terör örgütü ilan edilerek oligarşik devlet
yapısından tasfiyesi sürmektedir. Bu
mücadelede galip gelen tarafın mevcut yönetememe krizinin büyüdükçe
Suruç, Diyarbakır ve Ankara Garı
gibi kitlesel katliamlara imza atmış,
Kürdistan’da sokağa çıkma yasağı
adı altında uyguladığı terörle şehirleri
yerle bir etmiş binlerce insanın katledilmesini sağlamıştır. Yine kitlesel
gözaltılar, tutuklamalar planlamış
ve gerçekleştirmiştir..."

ANTALYA
Antalya Halk Cephesi 30 Ekim'de
Kızılarık Cemevi’nde aşure dağıtımı
yaptı. 70 kişinin katılım gösterdiği
faaliyette OHAL sürecinin baskıları
ve aşurenin birleştiriciliği hakkında
sohbet edildi.
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Açığa Alınan Akademisyen Nuriye Gülmen Oturma Eylemine Başlıyor!
Direnişe Çağrı: Yeni Hikayeler Yaratma Sırası Bizde
KESK’li kamu emekçisi kamudan ihraç edildi. Ben de göreve başlamamdan
bir gün sonra açığa alınanlar kervanına
katıldım. AKP iktidarının 11 yıllık
ortağına sonradan taktığı iğreti tanımlamayla söylersem, FETÖ/PDY
ile ilişkili olma şüphesiyle bir soruşturma geçiriyorum. Bana Fethulah
Gülen’le görüşüp görüşmediğim, halk
arasında bilinen adıyla “cemaat”e
sempati duyup duymadığım gibi akla
ziyan sorular sordular. Bir romanda
geçse yazarın abarttığını düşünür, bu
kadar da olmaz, derdik. Ama oldu…

Takvimler henüz 2014 yılını gösteriyordu. “Kamu Emekçilerinin İş
Güvencesi” konulu bir kurultayda, bir
devrimci avukat konuşuyordu: “Faşizm
öyle bir geliyor ki arkadaşlar, ‘kenarda
durayım’, ‘fazla ortalıkta görünmeyeyim’ deme zamanı geçti. Eğer mücadeleyi büyütmezsek hepimizi ezip geçecek.” Ve ekliyordu: “Bu iktidarın
seçimle gideceğini düşünenler varsa,
derhal bu düşüncelerinden vazgeçsinler.
Çünkü AKP iktidarı, iktidardan düşmemek için her şeyi yapacak”. O
zaman için iddialı bir öngörüydü.
Henüz 7 Haziran seçimleri yapılmamış,
IŞİD katliamlarını ülkenin dört bir yanına yaymamıştı…
2016’da işime dönecektim. Ama
kamu emekçilerinin iş güvencesine yönelik saldırılar artmıştı. Artık fiili olarak
iş güvencemiz elimizden alınıyordu.
Sayıları on bini aşan kamu emekçisi
katıldıkları sendikal eylemlerden dolayı
soruşturma geçiriyor, bir kısmı sürgün
ediliyordu. İşten atmalar devam ediyordu. Kürt illerinde yapılan katliamlara
karşı “bu suça ortak olmayacağız”
diyen akademisyenler işlerinden atılıyor,
soruşturma geçiriyor, hala çalışanlar
ise baskı ve yıldırma uygulamalarıyla
iş yapamaz duruma getiriliyordu. Bir

yandan 657 sayılı devlet memurları
kanununun değiştirileceği yüksek sesle
söyleniyordu…
Bu arada ikinci davayı da kazandım, işime dönmemin önünde hiçbir
engel kalmamıştı. YÖK kadromu açtı
ve asıl üniversitem olan Selçuk Üniversite’sine gönderdi. Selçuk, ÖYP
Üniversite’m olan Eskişehir Osmangazi Üniversite’sine. ESOGÜ yeniden
Selçuk’a. Bu işlemler aylar sürdü.
YÖK izledi. Dilekçe üstüne dilekçe
verdim. Davayı kazanmamın üzerinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen
kadromun oradan oraya naklinden
dolayı işime hala başlatılmamıştım.
Nihayetinde Selçuk Üniversitesi’nde
göreve başladım. Ama o arada Gülen
Cemaati darbe yapmaya teşebbüs etti.
İktidar ortakları arasındaki çelişki
artık patlama noktasına ulaşmıştı, patladı. Darbe girişimi başarısız oldu,
ama “atlattık” diyemedik. Çünkü televizyonda, “bu bize Allah’ın bir lütfudur” diyen Tayyip Erdoğan’ı izliyorduk. Daha büyük bir darbe, yükselerek geldi. KHK’larla insanlar bir
gecede, hiçbir gerekçe gösterilmeden
işlerinden atılmaya başladı. 10 bini
aşkın Eğitim-Sen’li öğretmen açığa
alındı. Toplamda bin dört yüzü aşkın

Çağrı
Hakkımda verilen görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması talebiyle
oturma eylemine başlıyorum. Tüm
kamu emekçilerini sadece bana destek
olmak için değil, kendi haklarına
sahip çıkmak için oturma eylemine
davet ediyorum. Oturma eylemi her
gün saat 08.00 ile akşam 19:00 arasında devam edecektir. Eylemden
önce yapacağım basın açıklamasına
kamu emekçilerinin, akademisyenlerin
hak mücadelesine destek olmak isteyen
tüm dostlarımızı beklerim.
Türkiye halklarına saygı, sevgi ve
bağlılıkla…

AKP Hak Hukuk Tanımadan
Saldırıyor Katlediyor
Emeğine Sahip Çıkanlar
Serbest Bırakılmalıdır

yerek mücadele etti ve haklarını kazandı. Hırslarını almayarak bu seferde
saçma gerçek dışı FETÖ’cü iddiasıyla
açığa alındı. Akla ziyan suçlamalarla
kara propaganda yaparak yıldırmak
istediler. Çünkü kendisinden önce
yüzlerce akademisyenleri bilim insanlarını benzer iddialar suçlamalarla
ihraç ettiler. Bu ihraçlar karşısında
ne yazık ki karşı mücadele gelişmedi.
AKP bundan da güç alarak saldırılarına
devam etti. KHK’larla sırasını bekleyen durumuna düşürdü emekçileri.
Ama Nuriye buna da karşı çıkan yerden hakkını aramayı tercih etti. Bugün
basın açıklaması yaparak oturma eylemine başlayacaktı. Ama düşman işgaline gider gibi gelmişlerdi. Oysa
sadece dört kişilerdi. Kalabalık gelmelerinin tek nedeni var o da korkuları.
Çünkü Nuriye haklı ve meşruydu.

İşte bu yüzden bu kadar pervasız ve
azgındılar. AKP’nin katil polisleri
saldırarak gözaltına alarak haklı mücadelemizden vazgeçeceğimizi sanıyor. Onlara emekçilerin mücadele tarihlerine bakmalarını öneriyoruz. Orda
kimin yendiğini kimin yenildiğini kimin kaybedip kimin kazandığını görecekler. Biz emeğiyle onuruyla yaşayan insanlarız. Kimsenin bunu elimizden almasına izin vermeyeceğiz.
Tek başımıza kalsak da direneceğiz
teslim olamayacağız. Çünkü Biz Haklıyız, Biz Kazanacağız!...
Açığa alınan akademisyen Nuriye
Gülmen kendisine desteğe gelenlerle
birlikte polisin kendilerine saldırması
sonucu gözaltına alınmalarının ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldılar."

Kamu Emekçileri Cephesi 9 Kasım’da bir açıklama yaparak, emeği
için direndiği için gözaltına alınan
Nuriye Gülmen’in derhal serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada şunlar
ifade edildi: “Emekçileri işten atarak
açlıkla terbiye edip teslim almak istiyor. Kendisine biat etmeyenleri terörist
ilan edip, halkı birbirine düşürmeye
çalışıyor. İşçisi, öğrencisi, memuru,
gazetecisi, sanatçısıyla tüm halkı
teslim almak istiyor. Nuriye Gülmen’de bunlardan biri. Kendisine defalarca soruşturma açarak akademi
hayatını bitirmek istediler. Ama kendisi
bu haksızlık karşısında boyun eğme-
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Evlatlarımıza İşkence Yapmanıza Sessiz Kalmayacağız Onlar Gibi Direneceğiz

Anne Lütfiye Türkoğlu Çağlayan’da Adliye Önünde;
Oğlu Gürkan Türkoğlu ise Vatan’da Gözaltında Direndiler...
Oğlu 12 gün gözaltında kaldıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan, mahkeme
çıkışı tekrar gözaltında alınıp
Vatan Emniyeti Siyasi Şube’ye
götürülen Gürkan Türkoğlu
’nun annesi Lütfiye Türkoğlu
ise evladının keyfi şekilde gözaltında tutulmasına karşı 4 Kasım'da Çağlayan Adliyesi önünde açlık grevine başladı. Lütfiye
Türkoğlu açlık grevine başlar
başlamaz ona destek olmak için
yanında olan TAYAD’lı Hülya
Civelek ile birlikte gözaltına
alındılar. Lütfiye Türkoğlu ve
ona destek olan TAYAD’lı Hülya Civelek gözaltına alındıktan
5 saat sonra serbest bırakıldı.
Lütfiye Türkoğlu’nu ve Hülya
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Civelek’i ite kaka gözaltına
alan katil polisler oğlu için açlık
grevi yapan bir anneye “Terör
Örgütü Propagandası” yapmaktan soruşturma açtılar.
Lütfiye Türkoğlu ve Hülya
Civelek’in gözaltında tutulduğu
karakola gelen siyasi şube polisleri Gürkan’ın dosyasını getirerek "bunları tutuklayın, örgüt propagandası yapıyorlar”
diyerek Lütfiye Türkoğlu ve
Hülya Civelek’i tutuklatmaya
çalışmıştır. 4 Kasım'da avukatıyla görüşen Gürkan Türkoğlu’nun ve annesinin kararlılığı sonucu 2 güne kadar adliyeye çıkarılacağı belirtildi.
Bu sebeple Lütfiye Türkoğlu
eylemini sonlandırdı.

ihtiyacımız var. Bu çok
elzem bir ihtiyaç çünkü
neredeyse her gün çamaşır yıkamak zorunda
kalıyoruz ve bunları aynı
hızda kurutamıyoruz.
2- Burası bir gecekondu ve ne kadar silsek
de toz oluyor. Ailelerimizin hijyenik bir ortamda kalabilmeleri için
bir elektrik süpürgesine
Ailelerimizi İyi Koşullarda
ihtiyacımız var.
Yaşatmak İçin Dayanışmanızı
3- Yakında Vefa Evimizi
Bekliyoruz
2 katına çıkarıyoruz ve yeni
bölümlerde kalacak ailelerimiz
Sevgi Erdoğan Vefa Evi ailelerimiz
için
3
tane
tek kişilik baza ve yatak,
için çalışmaya emek vermeye devam
elbise dolabı, komidin, koltuk takımı
ediyor. Bir yandan sağlık sorunlarıyla
ve televizyona ihtiyacımız var.
ilgilenirken bir yandan da fiziki koşul4- Hızlı ve sağlıklı yemekler pişilarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Arta
rebilmemiz
için düdüklü tencereye ihkalan zamanlarımızda mutlaka birlikte
tiyacımız
var.
gezmeye gidiyor, film izliyor sosyal
Bütün bu ihtiyaçlar için bize ulaetkinlikler yapıyoruz. Sevgi Erdoğan
şabileceğiniz
adres ve telefon
Vefa Evi’nin önemli bir takım eksikleri
FSM
Mah.
Avşa Sok. No:41 Sevgi
var. OHAL koşulları ve ülke gündeminin
Erdoğan Vefa Evi Sarıyer/İstanbul
yoğunluğu içerisinde bir yandan Sevgi
Güzeltepe Mah. Birsen Sok.
Erdoğan Vefa Evi aksamadan işlemeye
No:19/2
Eyüp /İstanbul
devam ediyor fakat bu eksiklikleri buTel: 0544 898 98 37
güne kadar gideremedik.
E Posta : tayadmail@gmail.com
1- Bir çamaşır kurutma makinesine

Şehitlerimiz Onurumuz
Geleceğimiz
Umut Işığımızdır
Armutlu’da yapılan Ölüm
Orucu direnişini kırmak için 5
Kasım 2001’de 5 bin katil polis
Armutlu’ya saldırdı. Her saldırılarında direnişle cevap verme
geleneği Armutlu’da da yaşatıldı
ve yapılan saldırıda Sultan Yıldız,
Barış Kaş, Bülent Durgaç ve
Arzu Güler şehit düştü. Bu katliama özgür tutsaklarda sessiz
kalmadı. Eyüp Samur, Nail Çavuş, Muharrem Çetinkaya bedenlerini tutuşturarak katliamı
protesto ettiler. 5 Kasım'da Armutlu şehitleri için ilk önce Armutlu Cemevi’nde yemek verildi.
Verilen yemeğe 35 kişi katıldı.
Katliamın tanığı bir TAYAD’lı
o günü anlattı ve Halk Cephesi
adına da bir konuşma yapılarak
"kaç yıl geçse de şehitlerimizi
unutmayacağız ve katillerinden
hesap soracağız" denildi. Şehitlerin hayatları okundu ve anma
evin önüne karanfiller bırakılarak
bitirildi.

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

Tayad’lı Aileler
Gazi Cemevi’nde
Devam Eden
Direnişi Ziyaret Ettiler
Gazi Halkı Yalnız Değildir, Katil Polis Gazi’den Defol”
pankartıyla Gazi Pir Sultan Cemevi’ne giden TAYAD’lı
Aileler açlık grevindeki direnişçileri ziyaret etti. Ziyaretçi
defterine mesajlarını yazan TAYAD’lılar direniş çaylarını
içtikten sonra başarılar dileyerek ziyaretlerini sonlandırdılar.

Sevgi Erdoğan Vefa Evi TAYAD’lı Ailelerimize Vefa Borcumuzdur
Evlatlarının peşinde devrimcileşen TAYAD’lı Aileler,
30 yıldır kesintisiz mücadele ediyor. TAYAD’ın 30.
yılında kurulan Sevgi Erdoğan Vefa Evi ile birlikte ailelerimizi sahiplenmek açısından önemli bir adım daha
atıldı. Sevgi Erdoğan Vefa Evi, kurmak istediğimiz sosyalist düzenin bugünden atılan adımlarından birisidir.
(......)
Hemen her bayramda kimsesi olmayan yaşlıların
kaldığı huzurevlerinden haberler yapılır. “Onları da
unutmayın” denir. Çünkü onları unutan bir düzende yaşıyoruz. Kapitalizm üretim ve tüketim sürecinde değerlendiremediği herkesi ve her şeyi yük olarak görür.
Fiziksel olarak çalışamayacak ve sağlık harcamaları dışında harcama yapamayacak durumda olan yaşlılar özellikle en büyük yükü oluşturmaktadır. Ölse de kurtulsak
diye düşünülür.
(....)
Vefa, Anadolu kültürünün temel taşlarından birisidir.
Kapitalizmde vefa diye bir kavram yoktur. Hatta kapitalizm vefa kavramına düşmandır. Vefa kelimesi özü
itibariyle sevgiden başka karşılığı olmayan bir emekten
bahseder. Meseleye bu açıdan bakınca biz sosyalistler
nerede duracağız? Sosyalistler için vefa kavramı nedir?

Devrimcilik Yapmak
Suç Değildir Hukuksuzca
Tutuklanan Devrimciler
Derhal Serbest Bırakılsın
Dersim Halk Cephesi Sarigazi'de gözaltına alınıp tutuklanan 10 devrimci ile ilgili 7
Kasım'da bir açıklama yaptı.
Açıklama: " OHAL ile halkı
teslim almak isteyen AKP, Sarıgazi de 10 devrimciyi bir evde
misafir oldukları için işkence
ile gözaltına almış ve kendilerini

Neden Sevgi Erdoğan Bakım Evi değil de “Vefa Evi”
ismi konulmuştur?
Sevgi Erdoğan Vefa Evi bu ilke temelinde kurulmuştur.
TAYAD’lılar bundan böyle her hafta Salı günlerini
“Vefa Günü” olarak ilan etmiştir. Vefa günlerinde sanatçılar, öğrenciler, memurlar, avukatlar, yazarlar, işçiler
Sevgi Erdoğan Vefa Evi’ne gelip ellerinden gelen şekilde,
kurumda kalmakta olan ailelerimizle ilgilenebilirler ve
böylelikle yeni insan olma mücadelesinde kendilerine
yeni bir basamak yaratmış olurlar. Buradaki amaç Vefa
Evi’nin işlerini biraz hafifletmek, paylaşmak değildir,
ya da Vefa Evi’ndekilere güzel bir gün yaşatmak değildir
temel olarak. Evet Sevgi Erdoğan Vefa Evi’ni kolektifleştirmek, orada kalanlara güzel vakit geçirecek etkinlikler
yapmak da güzel şeylerdir. Ama “Vefa Günleri’nin”
temel amacı bunlar değildir, “Vefa Günlerinin” temel
amacı yeni insan olma yolunda ilerleyen, bu iddiayı taşıyanlara bir olanak yaratmaktır. Bu sebeple Yeni İnsanı
arayan tüm herkesi “Vefa Günlerinde” Sevgi Erdoğan
Vefa Evi’ne bekliyoruz.
https://www.youtube.com/watch?v=YNCKKMHfoo8
TAYAD'lı Aileler

meşrulaştırmak için çeşitli kılıflarla tutuklamıştır. Ama AKP
unutuyor ki, biz OHAL’i OHAL
olmadan önce zaten yıllardır
yaşıyoruz. Bundandır ki bizi
teslim alamaz. Ne darbeler ne
OHAL’ler gördük yine de yılmadık. Hatta bu süreçlerde daha
da atak bir şekilde daha da güçlü
çıkmasını da bildik. Şimdi de
Faşizme Karşı Omuz Omuza
diyerek çıkacağız ve OHAL’i,
baskı, işkence, gözaltı ve tutuklama terörünü yırtıp atacağız.” denildi.
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Yozlaşmaya Karşı
Mücadelede
Bayraklaşan
Birol Karasu'yu Asla
Unutmayacağız
Yozlaşmaya karşı mücadelede şehit düşen Birol
Karasu şehitlik yıldönümünde Sanayi Mezarlığında bulunan mezarı
başında anıldı. 6 Kasım'da mezar ziyaretinde
mezar başında şiirler ve marşlar okundu. Mezar
ziyaretine 12 Halk Cepheli katıldı.
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Hapishanelerde İşkence Var mı Yok mu?

TUTSAKLAR Neden Direniyorlar?
Adalet Bakanlığı Ne Yapmaya Çalışıyor?
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Bir süredir
hapishanelerde yaşanan işkenceler ve bunlarla ilgili
yaptığımız açıklamalara Adalet Bakanlığı tarafından “ Böyle bir şey
yoktur, hapishanelerde işkence yok”
minvalinde açıklamalar yapılıyor.
Şakran Hapishanesi’nde Nurhan
Yılmaz’ın kırılan kolu, Sevcan Adıgüzel’in morartılan gözü, hasta tutsak
Aysu Baykal’ın yerde bizzat baş gardiyan tarafından tekmelenmesi işkenceden sayılmıyor. Daha önce işkencenin devletin yasalarında yer
alan tanımını paylaşmıştık.
(......)
Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamalarda bir yandan “işkence yoktur”
derken “Onlar da direniyorlar” demekten kendini alamamakta işkence
yapılmasının gerekçesini beyan etmektedir.
Sevgili evlatlarımız, halkımız!
Biz 12 Eylül yıllarında, ‘90’larda
işkencenin her çeşidini gördük, bugün
bu “kaba” işkence biçimlerinin uygulanmamasının (ya da sınırlı şekilde
uygulanmasının) sebebi AKP’nin
daha demokrat olmasından kaynaklı
değildir. 12 Eylül’den 2000’lere kadar
işkence yöntemleri uygulandıkça bizler de işkenceye karşı kampanyalarımızı arttırdık, bir bilinç yarattık.
Devletin işkenceci yüzünü teşhir
ettik. Öyle ki artık işkenceciler dahi
işkence yaptıklarını kabul etmek zorunda kaldılar. O dönemlerdeki işkence yöntemlerinin yerini bugün
başka bir işkence yöntemi aldı: Tecrit!
(.....)
Bizim evlatlarımız teslim olmamayı seçtiler. Bu sebeple tecrit işkencesine karşı 2000-2007 yılları
arasında sürdürdükleri Büyük Ölüm
Orucu direnişinden başları dik bir
şekilde zaferle çıktılar. 10 Temmuz
2016 tarihinden beri sürdürdükleri
Genel Direniş’le de tecrit işkencesine
karşı yeni zaferler örgütlüyorlar.
Son dönemde AKP’li Adalet Ba-

kanlığı’nın kendi açıklamalarında da
ısrarla altı çizilen mesele budur; tecrit
kapsamındaki yaptırımlara karşı fiili
direniş! Adalet Bakanlığı diyor ki
“direndikleri için işkence yapıyoruz”
fakat gerçekte yaşanan bunun tam
tersi; evlatlarımız 2000 yılından beri
F Tipi Hapishanelerle birlikte sürgit
devam eden tecrit işkencesine karşı
direniyorlar. Yani işkence yapıldığı
için direniyorlar.
“Nedir bu direnişin talepleri,
ne istiyor bu insanlar?” sorusunun
cevabı 5 madde:
1- Yasal hakları olan haftada 10
saat 10 kişiyle sohbet hakkının uygulanmasını istiyorlar. (122 evladımızın şehit düştüğü Büyük Ölüm
Orucu direnişinin bir kazanımı olarak
Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 45/1 genelgesine göre tutuklu
ve hükümlülerin haftada 10 saat 10
kişiyle sohbet etme görüşme hakları
vardır, şuan neredeyse hiçbir hapishanede bu uygulanmıyor.)
2- Hasta tutsakların serbest bırakılmasını istiyorlar. (Hapishanelerde
yüzlerce hasta tutsak var ve bunların
tedavileri hapishane ortamında yapılamıyor, bu evlatlarımızın tam olarak iyileşene kadar serbest bırakılmasını istiyorlar. Tedavi olma hakkı
ister müebbet hapis cezası alanların,
ister tutuklu bulunanların olsun gasp
edilemez. Çünkü bu anayasal bir
haktır.
3-Kitap sınırlamasının kaldırılmasını istiyorlar. (Kişi başına 10 kitaptan fazla kitap bulundurmayı yasaklıyorlar. Bu durum düşünce özgürlüğüne bir saldırıdır. Esas olarak
en ciddi saldırı budur. Ve evlatlarımızın olmazsa olmaz talebidir. Çünkü
evlatlarımız düşüncelerinden kaynaklı
içerideler ve onları düşüncelerinden
vazgeçirmek için düşünsel olarak
beslendikleri kitapları hem sayıca
sınırlandırıyorlar hem de kendilerince
sakıncalı buldukları kitapları vermiyorlar. Bunu yapmalarının sebebi kişilerin direngenliklerini kırmak, onları

uyuşturmak, yozlaştırmak. Böylelikle
umutsuz, uyuşuk, amaçsız bireyler
yaratmak istiyorlar.)
4-Görüş, iletişim, mektup cezalarının kaldırılmasını istiyorlar. ( Hapishanede devrimci düşünceler doğrultusunda slogan atan, anma yapan,
marş söyleyen devrimci tutsaklara
bu faaliyetlerinden dolayı onlarca
yıla varan cezalar veriliyor. Bu şekilde
de tecrit daha da derinleştirilerek,
dışarıyla tek bağları olan mektup ve
haftalık görüş hakları gasp ediliyor.)
5-İnfaz yakmalar durdurulsun istiyorlar. (Evlatlarımız hapishanede
kaldıkları süre boyunca çeşitli bahanelerle 3 tane hücre “cezası” alırlarsa
aldıkları “cezaya” göre 1-10 yıl arasında fazladan hapis yatıyorlar. Bu
uygulama tamamen hapishane idarelerinin keyfine kalmış şekilde uygulanıyor ve aslında “yargısız infaz”
anlamına geliyor.)
Mesele bu taleplerdir. Mesele
tecrit işkencesine karşı sürdürülen
bir direniştir. Adalet Bakanlığı sürekli
meseleyi buradan uzaklaştırmaya,
tekil olaylarmış gibi göstermeye çalışmaktadır. Tutsakların havalandırmadan içeri girmediklerini, direndiklerini, bunun için işkence yapıldığını belirtmektedir, fakat tutsakların
neden bunu yaptıklarından ısrarla
bahsetmemektedir. Çünkü direnişi
boşa çıkarmak ve altını boşaltmak
istemektedir.
Buradan Adalet Bakanlığı’nı uyarıyoruz, yok saymaya çalıştığınız direniş kendini dayatmaya başlamıştır,
açıklamalar yapmak zorunda kalmanızın sebebi budur. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın haklı ve meşru bir
talep etrafında direnen onurlu ve kararlı evlatlarımızın direnişi son sözü
söyleyecektir. Yol yakınken bu yalan,
inkar ve yok sayma politikasından
vaz geçin. Haklı ve meşru talepleri
uygulamaya başlayın.

TAYAD’lı Aileler
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Grup Yorum Köklerini Halktan Alır,

Halkın, Umudun Sesini Kimse Bitiremez!
Halkın ve Umudun türkülerini yapan
Grup YORUM’un 5 Kasım’da yayınladığı yazılı açıklama:
Gözaltına Aldınız, İşkenceler Yaptınız,
Enstrümanlarımızı Parçaladınız, Şarkılarımızı Suç Delili Yaptınız, Karalama Kampanyaları Yaptınız, Komplolar Kurdunuz,
Raporlar Hazırladınız!
Bu ülkenin savcısı, polisi, valisi ne
yapmaya çalışıyor? AKP faşizmi halkın
türkülerini yapan, gerçeklerini yazan aydınlardan, devrimci sanatçılardan ne istiyor?
31 yıldır bu ülkede adaletin sesi olduk, 31
yıldır halkın acılarının, sevinçlerinin yanında
olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yıllardır
işkenceler, baskılar, gözaltılar, tutuklamalar
hiç başımızdan eksik olmadı, alnımızın
ak cefasıdır dedik, tarihsel bir gerçeklik
bu; eğer adaleti savunuyorsan, halkın
sesine ses olmak istiyorsan bedel ödemeyi
göze alacaksın, biz bunu biliyorduk ve
öyle çıktık bu yola. İyi olan güzel olan ne
varsa yok etmek için saldırdılar.
Ülkemizin dört bir yanında korolar
kurmak istedik Grup Yorum’ u büyütmek,
herkesin sadece dinlediği değil bir şeyler
öğrendiği bir okul yaratmak, yeni bir yaşamın kapılarını açmak istedik; korocularımızı tehdit ettiler, örgüte adam kazandırıyorlar diye yalan haberlerle karalamaya çalıştılar, evet Grup Yorum bir
örgüttür. AKP için çok tehlikeli bir
örgüttür. Grup Yorum HALKTIR! Halk
en büyük, en güçlü örgüttür…
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde halkla
beraber gençlerimiz uyuşturucu batağına
saplanmasın istedik, hayatlarını bir solukluk
bir zevkle tüketmesinler, yeniden hayata
dönsünler istedik. AKP buna da karşı
çıktı. Bunda da yine “ÖRGÜTE” adam
kazandırmakla, anayasal düzeni bozmakla
suçlandık, tutuklandık. Şimdi uyuşturucuyla savaş merkezimizi karakola çevirdiler, her gün halk üzerinde terör estiriyorlar. Umudun Çocukları Orkestrası kurduk, AKP çocuk işçileri çoğaltırken, uyuşturucuyla boğmaya çalışırken, hapishanelerde, yurtlarda, okullarda çocukları
taciz etmeyi, dayak atmayı, işkence yapmayı meşrulaştırmaya çalışırken, biz halk
çocuklarına güzel bir gelecek kurmak istedik. Yine halktan istedik beraber olunca
güç olunca öğrenmek için, gelişmek için
tüm engelleri aşabileceğimizi gösterdik,

çocuklarımızı beraber eğittik. Biz öğrenmenin, güzel bir gelecek kurmanın savaşını
vermekle suçlanıyoruz.
Konserlerimiz; halkın emeğiyle, alın
teriyle yaptık. Bütün konserlerimize ne
koca koca şirketler sponsor oldu ne de
konser yapalım diye bir yerlerden hazır
paralar geldi. Bütün herkes bilir bizim
konserlerimizi nasıl yaptığımızı. Tek tek
halka gittiğimizi, imeceyle, kiminin 1
lirası kiminin 10 lirasıyla bu konserleri
yaptığımızı ve milyonları alanlara topladığımızı. AKP’nin yapamayacağı bir şey
bu biliyoruz, yıllarca uğraşsa yapamaz
bunu da karalamaya çalıştılar. Açtığımız
stantlarımızda yine “ÖRGÜTE” finansman
sağlıyormuşuz, bununla yargıladılar bizi.
Bizim ayakkabı kutularımız yok milyon
dolarlar kaçırdığımız, yatlarımız, katlarımız, kaç bin dolarlık saatlerimiz… Halkın
ekmeğini, alın terini, kanla sömürmüyoruz
biz. AKP suçlarının açığa çıkmasından
korkuyor biliyoruz, milyonların ADALET
İÇİN, ÖZGÜRLÜK İÇİN hep bir ağızdan
haykırmasından korkuyor, titriyor. “HİÇ
BİR KORKUYA BENZEMEZ HALKINI
VATANINI SATANIN KORKUSU” bu
korkuyla saldırıyor AKP, devrimci demokrat kurumları basıyor, gazeteleri kapatıyor, aydınları gözaltına alıyor, tutukluyor iktidarının elinden gideceğini biliyor,
çünkü suçlu ve öyle saldırıyor var gücüyle,
polisiyle, silahıyla.
Bir yıl içinde onlarca konserimiz yasaklandı. Hiçbirinde yasaklandı diye bir
konserimizi iptal etmedik ne olursa olsun,
ses sistemli, ses sistemsiz on şarkıyla ya
da bir şarkıyla biz konserimizi yapacağımızı söyledik ve yaptık. Grup Yorum
“kırmızı çizgi” dediler sansürlediler, afişlerimizi söktüler, dinleyicilerimizi gözaltına
aldılar, ses sistemcilerini tehdit ettiler,
kurdurmadılar vazgeçeceğimizi sandılar
ama vazgeçmedik. Çalışmalarımızı sürdürdüğümüz kültür merkezimiz talan edildi, enstrümanlarımız parçalandı, bilgisayarlarımız suç unsuru olarak gözaltına
alındı, Grup Yorum üyeleri işkence gördüler. Grup Yorum’u bitirebildiler mi?
Hayır biz yine alanlardayız direniş nerdeyse
ordayız… Grup Yorum yıllardır işçilerin,
öğrencilerin, memurların, aydınların halkın
mücadelesinin yanında oldu, olmaya devam edecek. “Bir ülkenin türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan daha güç-

lüdür” ve biz bu güçle tarihten aldığımız
haklılığımızla mücadele etmeye devam
edeceğiz.
AKP türkülerimizden, bestelerimizden,
kitaplarımızdan, yazılarımızdan korkuyor.
Biz çok iktidarlar gördük hepsi yaktı,
yıktı, yok etmeye çalıştı ama hepsi kendi
pisliğinde boğulmaya mahkum oldu. Biz
büyüdük Umudun Çocukları Orkestramızla, Grup Yorum Anadolu Halk Korolarımızla, Tavır dergimizle, tiyatrolarımızla,
milyonlarca kişiyle yaptığımız konserlerimizle büyüdük, Anadolu topraklarına
umut olduk, küçük bir tohumken kökleştik
ve şimdi bu gücün önünde kimse duramaz.
Herkesi bu sesi büyütmeye çağırıyoruz,
kurdukları komplolar, karalamalar, yalan
haberler; ilk kez görmüyoruz, yaşamıyoruz.
Yine kaybeden onlar olacak, kazanan
biz... Bu bir çağrıdır FAŞİZME KARŞI
OMUZ OMUZA olma çağrısı, vazgeçmeyeceğimizi duyuruyoruz; dost düşman
herkes bilsin, işte buradayız. Ve ustamız
Nazım Hikmet’in dediği gibi:
”Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam
Sayı: 547
ediyor hâlâ.
Evet, vatan hainiyim, siz vatanper- Yürüyüş
13 Kasım
verseniz, siz yurtseverseniz,
2016
ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse,
kasalarınızın ve çek defterlerinizin
içindekilerse vatan,
vatan, şose boylarında gebermekse
açlıktan,
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse
vatan,
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis
copuysa,
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan
bombası, Amerikan donanması topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,
ben vatan hainiyim.
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran
puntolarla:
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam
ediyor hâlâ.”
31 Yıldır Susmadık, Susmayacağız!
Faşizme Karşı Omuz Omuza!
Grup YORUM

FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER!
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Grup Yorum İçin Uluslararası Kampanya

Grup Yorum’un Sesi Tüm Ezilenlerin Sesidir!

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016

21 ülkeden kişiler ve örgütlerden
üyesi olan Anti Emperyalist Cephe,
Grup Yorum’a yönelik polis saldırısı
ve baskılara karşı Grup Yorum’un ve
devrimcilerin yanında olmak için dayanışma kampanyası başlattı. Anti
Emperyalist Cephe, “Grup Yorum’un
Sesi Tüm Ezilen Sesidir” başlığıyla
başlayan kampanyada AEC üyelerinin
bulunduğu tüm ülkelerden Grup Yorum’a kırılan müzik aletlerine karşılık
yeni müzik aletleri göndererek destek
olma çağrısında bulunuldu.
12 dile çevrilen açıklama internet
siteleri ve sosyal medya ile dünyanın
pek çok ülkesindeki devrimci, demokrat, sosyalist ve anarşistlere ulaştırıldı.
“Grup Yorum’un Sesi Tüm Ezilenlerin
Sesidir” başlığıyla yazılan ortak açıklamada 21 Ekim 2016’da İdil Kültür
Merkezi’ne polis baskınında Yorum’un
müzik aletleri parçalandı. Faşist polis
Grup Yorum’a saldırdı. Çünkü onlar
özgür insanların seslerinin çıkmasını
istemiyor! Polisler müzik aletlerini
kırarak nefretlerini gösterdiler. Erdoğan
faşist rejimi düşünüyor ki gözaltı, işkence ve terörle özgürlük tutkusunu
durdurabilir. Yanılıyorlar! Dayanışmamız ve idealimiz faşizme karşı en
güçlü silahımızdır! Kimse bizim direncimizi ve sesimizi kesemez! Bizi
tutuklayabilirler, aletlerimizi kırabilirler
ama mücadelemiz devam eder. Devrim
şarkılarımızı söyleyemeye devam edeceğiz! Çünkü biz doğru tarafta duruyoruz. Grup Yorum’un şarkıları tüm
dünya devrimcilerinin şarkılarıdır.
İdil Halk Tiyatrosu Yeni Dönem
Kursu Başlıyor!
‘Çıkın Işığa
Buluşabilenler
Sevindirebilenler
Değişebilenler’
12 Kasım Cumartesi günü
saat 17.00’da İdil Kültür Merkezi’nde buluşuyoruz… Kayıt dönemi bir süredir devam eden kursumuz ücretsizdir, bütün halkımızı
tiyatromuza katılmaya davet ediyoruz… Baskınlarla, işkencelerle,
kırdıkları enstrümanlarla sanatımızı engelleyemezler…
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Grup yorum şarkılarını söylemeye devam etmeli ve biz dayanışmamızı göstermeliyiz! Biz sadece Grup Yorum’un
dinleyicileri değil, zor zamanlarda onların yoldaşı ve dostu olmalıyız! Biz
onlarla dayanışmamızı göstermeli ve
enternasyonal mesaj vermeliyiz! Grup
Yorum bizler için söylüyor ve biz onlara borçluyuz! Enternasyonal yoldaşlara çağrıda bulunuyoruz! Grup
Yorum’la dayanışma kampanyasına
katılalım! Grup Yorum’un parçalanan
müzik aletlerini yenileyelim! Bu dayanışmamız devrim şarkılarının daha
yüksek sesle söylenmesine katkıda
bulunacaktır… Müzik aletlerimizi kırabilirsiniz ama Umudumuzu asla!
Biz kazanacağız!” denildi. Ortak
açıklamaya Pablo Hasel de destek verdi.
İtalyan Müzik Grubu Banda Bassotti
kendi destek videosuyla kampanyayı
İtalyan sol kesimlerine de ulaştırdı.

13 Ülkede Türkiye
Konsoloslukları Fax ve Mail
Yağmuruna Tutuldu!
Yazılı açıklama ile birlikte 5 Kasım
Cumartesi günü 13 ülkede aynı saatte
(13.00) da Türkiye Konsoloslukları
fax ve mail yağmuruna tutuldu. Yunanistan, İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Lübnan, Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere,
Hollanda ve Bulgaristan’dan yapılan
eylemle birlikte, emperyalizm karşısında en büyük gücün halkların dayanışması olduğu gösterilmiş oldu.

Devrimci Olmak Onurdur
Eskişehir Halk Cephesi 8 Kasım’da bir
açıklama yaparak tutsak 10 Halk Cepheli’nin
derhal serbest bırakılmalarını istedi. Açıklamada: “İstanbul Sarıgazi’de bir evde misafir
olarak bulunan 10 Halk Cepheli Ağustos
ayında halk düşmanları tarafından tutuklandı.
Büyük suçları devrimci olmaları, vatanlarını
sevmeleriydi… Ne değişti? Vaz mı geçtiler
devrimci olmaktan, vaz mı geçtiler halkını
ve vatanını sevmekten? Aksine faşizmin hücrelerini yangın yerine çevirdiler, faşizme hapishanelerini de dar ediyorlar. Tutsak Edilen
10 Halk Cepheli Derhal Serbest Bırakılsın!
Devrimci Olmak Suç Değil Onurdur” denildi.

Anti-Emperyalist Cephe
İnternette ve Sosyal
Medyada!
Emperyalizme karşı mücadelemiz
sınırları aşarak ilerliyor! Anti-Emperyalist Cephe ile tüm dünyadaki halklara
yönelik saldırıları direnenlerin dilinden
öğrenmek için sitemizi yeniledik!
Halklara yapılan saldırıları, bunlara
karşı yürüttüğümüz kampanyaları internetten de takip edebilirsiniz…
http://www.anti-imperialistfront.org/
Facebook: Anti Imperialist Front
Halk Cephesi – Uluslararası İlişkiler
Komitesi
Çağrı
Anadolu Kültürümüzü Büyütmek
İçin Dayanışmanızı Bekliyoruz halk
Bilim Topluluğu Anadolu Halk kültürünü üniversitelerde yaşatmak için kurulmuştur. Sistem özellikle üniversitelerde gençlerimizin düşünmeyen sorgulamayan ve yoz bir hayat sürmesini
istiyor, düşündükçe sorguladıkça kendine düşman olacağını ve bu bozuk
sistemin yıkılması için elinden geleni
yapacağını biliyor bu yüzdendir ki televizyonlarda yapılan programlarla bilimsel olmayan dogma bir eğitim sistemiyle beyinleri çürütüyor. Bizler Halk
Bilim Topluluğu olarak alternatif bir
yaşamın mümkün olduğu insanların
sorgulayıp düşündüğü bu toprakların
kültürünü geleneğini göreneğini yaşatarak bir üniversite gençliği yaratmak
istiyoruz, misyonumuz budur. Bunu
dışında üniversite bünyesinde ücretsiz
kurslar vermekteyiz. Bundan dolayı
bazı ihtiyaçlarımız vardır. Tüm halkımızdan destek olmasını bekliyoruz.
İhtiyaçlarımız:
– Projeksiyon Aleti
-Hoparlör(Usb Girişli)
– Bağlama
– Gitar
-Yan Flüt
-Erbane
İletişim Adresimiz: halkbilim17@yandex.com
Çanakkale

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

Faşizme Karşı Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım!
Adana: Halk Cepheliler Faşizme
Karşı Omuz Omuza kampanyasıkapsamında Akkapı, Saydam Caddesi,
Reşatbey’de duvarlara pullamalar yapıştırdılar. “Faşizme Karşı Birleşelim,
Savaşalım, Kazanalım şiarını daha
güçlü haykıracağız” diyen Cepheliler
OHAL’i tanımadıklarını söylediler.
Dersim: Merkez’de 3 Kasım’da
kırmızı zemin üzerine sarı harflerle
yazılmış “Faşizme Karşı Omuz Omuza Halk Cephesi” yazılı stickerlar
yapıştırıldı. Toplamda 46 adet sticker
yapıştırıldı. Sabah yapıştırılan bir
yerde stickerların ve Grup Yorum
Halk korosu afişlerinin söküldüğü
görüldü. Çevredeki esnafa sorulduğunda kimin söktüğünün bilinmediği
öğrenildi. Dersim halkının sökmediği
bunu ya resmi ya da sivil faşistlerin
yaptığı belliydi. Dersim Halk Cephesi:
“… stickerlar yapıştırılırken zırhlı
araçlarla arkadaşlarımız taciz edilmişti. Buradan onları uyarıyoruz; on
yıllardır faşizme karşı direniş bayrağını en önde tutanlar bizleriz. Mücadelemiz önünde her türlü engeli
ezip geçebilecek güçteyiz. Ayağınızı
denk alın!” uyarısında bulundu.
Eskişehir: Eskişehir Halk Cep-

heliler, Gültepe ve Yıldıztepe mahallelerinde 3 Kasım'da saat 11.00 11.30 arası 3 adet 60×120 santim
boyutlarında "Faşizme Karşı Omuz
Omuza" ozaliti yaptı.
İSTANBUL
Gazi: Gazi Mahallesi Düz bölgesinde 3 Kasım’da faşizme karşı 3
adet pankart ve 2 adet yazılama yapıldı. “Faşizm 80 Milyon Halkı Teslim Alamayacak! Faşizme Teslim
Olmayacağız! Faşizmi Yeneceğiz!”
yazılı pankartlar asıldı. “Örgütlenelim,
Birleşelim AKP Faşizmini Yenelim!
Faşizme Karşı Omuz Omuza!” duvar
yazılamaları yapıldı.
Gazi Mahallesi Barajüstü bölgesinde 3 Kasım Perşembe günü faşizme karşı aynı içerikte 2 pankart
asıldı. Pankartlar uzun süre asılı kaldı.Ayrıca aynı bölgede “Faşizmi Yeneceğiz!”, “Faşizme Karşı Omuz
Omuza! Örgütlenelim Birleşelim
AKP Faşizmi Yenelim!” yazılamalarından 6 adet yapıldı.
Gazi Mahallesi Sekizevler bölgesinde 3 Kasım’da artan baskılara karşı
Halk Cepheliler faşizme karşı 3 adet
pankart ve 10 adet yazılama yaptı.

Mahallelerimizde Uyuşturucunun
Kökünü Kazıyacağız!
Okmeydanı Halk Meclisi’nin uyuşturucuya karşı oturma
eylemi sürüyor. Okmeydanı Halk Meclisi, Fetihtepe Mahallesi, Şark Kahvesi bölgesinde bulunan telefon kulübeleri
önünde polislerin gözü önünde işleyen uyuşturucu trafiğine
dikkat çekmek ve halk çocuklarının zehirlenmesine set
olmak adına her hafta cumartesi günleri oturma eylemi
yapıyor. Bu hafta 6.sı gerçekleştirilen oturma eylemine
yaklaşık 30 kişi katıldı. Oturma eylemi ajitasyonlar eşliğinde
sürerken bir uyuşturucu satıcısı çanta dolusu uyuşturucu
ve yüklü miktarda para ile yakalanarak halka teşhir edildi.
Uyuşturucu halkın alkış ve destekleri eşliğinde yakılarak
imha edildi. Ardından basın açıklaması yapıldı. Basın
açıklaması yapıldıktan sonra Okmeydanı Halk Meclisi’nin,
6 Kasım'da Okmeydanı Düğün Salonunda düzenleyeceği
Yozlaşmaya Karşı Halk Toplantısı için halka katılım çağrısı
yapıldı. Oturma eylemi “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir”
sloganıyla bitirildi.
Gazi: Düz bölgesinde Halk Meclisi'nin 6 Kasım'da
yapacağı “Uyuşturucuya ve Kumara Karşı Halk Toplantısı”
için 20 adet çağrı ozaliti asıldı.

Gazi Mahallesi Sondurak bölgesinde 3 Kasım Perşembe günü faşizme karşı 2 adet pankart ve 10
adet yazılama yapıldı.
TAYAD’lı Aileler: TAYAD’lı Ailelerin her hafta Galatasaray Lisesi
önünde yaptıkları eylemde bu hafta,
5 Kasım’da Cumhuriyet Gazetesi ve
HDP’li Milletvekillerinin tutuklanması protesto edildi. “Faşizme Karşı
Omuz Omuza” mücadele çağrısı yaptık. Eyleme 14 kişi katıldı. Eylemde
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Faşizme Karşı Omuz Omuza, Anaların Öfkesi Katilleri Yenecek”
sloganları atıldı. Eylemden sonra dayanışma amaçlı HDP İl Binasına ve
Cumhuriyet Gazetesine gidildi.

Halk Cephesi
Faşizme Karşı Sokaklarda...
Halk Cepheliler ve Cephe Milisleri: Okmeydanı, Gazi, İkitelli ve
bulundukları her yerde 6 Kasım’da
tutuklanan HDP milletvekilleri için
eylem yapan HDP’lilerle birlikte sokaklarda çatışıyor. İkitelli’de Cephe
Milislerinin polis saldırısına karşı
barikatlar kurup çatıştı.
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Mahallelerimizde Polis Terörünün
Hesabını Soracağız!
Gazi Mahallesi'nde 8 Kasım akşam saatlerinde polis
terörüne karşı yapılan ses çıkarma eylemine polis gaz
bombalarıyla saldırdı. Bir kişiyi üç metreden gaz
bombası ile çenesinden vuran polis Munzur kafeyi de
bastı.

Gericilerin Mahallemizde Yeri Yok
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 5 Kasım'da Halk
Cepheliler devriye attığı esnada gericileri fark edip
peşlerinden giderek onları sorguya aldılar. O esnada
esnaftan bir tanesi Halk Cepheliler’in yanına gelip gericilerin para istediği ve dergi satmaya çalıştığını
söyledi. Fatih’ten Zafer Mahallesine neden geldiğini
soran Cephelilere gericiler cevap veremedi. Dergileri
elinden alınıp Zafer Mahallesi'nde çalışma yapılmasına
izin verilmeyeceği söylendikten sonra gericiler mahalleden çıkarıldı. Zafer Mahallesi'nde ayrıca 6 Kasım
akşamı ateş başı sohbet yapıldı. 10 kişinin katıldığı
sohbete halktan 5 kişi katıldı. Semaver de cay demlendi.
Dergiden yazılar okunup üzerine sohbet edildi.
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AVRUPA’dakiBİZ
ÇOCUKLARIMIZA AVRUPA’DA NASIL GELECEK KURUYORUZ

Sayı: 547
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2016
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Avrupa’ya göçmen olarak gelirken, hepimizin amacı, çocuklarımıza
ülkemizde daha iyi bir gelecek sağlamaktı. Ancak, yaşam başka bir şekilde gelişti ve çocuklarımızı da Avrupa’ya getirdik. Çocuklarımız ve
eşlerimizi de getirerek; bu sefer de
bulunduğumuz ülkelerde bir gelecek
kurmaya çalıştık. Bugün de bunun
kavgasını veriyoruz.
Bugün Avrupa’da milyonlarız.
Beş milyonu aşan bir nüfusla, dünyadaki birçok ülke nüfusu kadar,
hatta birçoğundan da daha fazlayız.
Nüfusu beş milyon veya çok daha
az olan ülkeleri düşünelim. Her ülkenin kendi içinde bir kurumlaşması,
sağlıktan eğitime, birçok alanda örgütlenmeleri ve dünya çapında da
kendilerini temsil ettikleri temsilcilikleri vardır. İster emperyalist sistem
içinde yeralsın, isterse de yeni sömürgecilik ilişkilerinde olsun, mutlaka
ciddiye alınan bir yanları vardır. Ama,
Avrupa’da yaşayan Türkiyeli’ler olarak, örgütlülük ve kurumlaşma konusunda çok geri bir konumdayız.
Avrupa’da göçmen olarak gelen
işçilerin yanı sıra, yüzbinlerce de mülteci olarak gelen insanımız var. Mültecilerin gelişi ise çok daha karmaşıktır.
Başından itibaren, ülkede bir gelecek
kurma hayali de olmayan bir kesimdir.
İlla ki, Avrupa’da bir gelecek kurmanın
dışında bir hayalleri de olmamıştır ve
bulunulan ülkeye her şart altında uyum
sağlamayı hedeflemiştir. Bu yanıyla,
mültecilerin gelişi sadece ülkeden ve
mücadeleden kopmayı değil; gelenek
ve göreneklerden de kopmayı beraberinde getirmiştir.
Günümüz Avrupa’sında göçmen
işçilerin aile ve çocukları ile ve mültecilik vs. çerçevesinde gelen insanlarımızın birlikte yaşamı söz konusudur. Ama asıl belirleyici olan, artık
tüm insanlarımızın burada kendine
bir gelecek kurma kavgasında olmalarıdır. Ve Avrupa artık birinci, ikinci
kuşağa ek olarak üçüncü kuşağın da
yaşadığı bir yer haline gelmiştir. Yeni
kuşaklarımız ise, artık içinde yaşadıkları ülkelerde kendilerine bir yer
açmak zorundadır. Oysa, ilk kuşak-

larımızın böylesi bir derdi yoktu.

Çocuklarımız Nasıl Bir
Avrupa’da Gelecek Arıyor
Avrupa’da doğan, yetişen gençlerimiz her ne kadar kendilerini doğdukları el kapıları ve yaban toplumun
bir parçası olarak görse de; yine de
‘yabancı asıllıdır. Çocuklarımız, doğdukları ülkenin dilini, yaşam tarzını
ne kadar iyi bilseler ve doğuştan itibaren resmi olarak vatandaşlık hakları
olsa da, her zaman yabancı kalmaya
mahkumdur.
Avrupa’da nasıl bir toplum içinde
yaşıyoruz: Avrupa’nın değişik ülkeleri
arasında kısmi birtakım farklılıklar
olsa da, genel olarak birbirine çok
benzer bir yaşam ve toplumsal ilişkiler
vardır. Bunu belirleyici olan kültür
de, emperyalist kültürdür. İnsan ilişkilerinin bencillik ve egoizm tarafından
belirlendiği, çıkar ilişkilerinin tüm
toplumsal ilişkileri belirlediği bir toplumsal yapı içinde yeralıyoruz. Emperyalist kültür, kendine yabancılaşma
ve yozlaşmayı büyütür. Bugün, çocuklarımızın geleceği de işte bu toplumsal yapının cenderesi altındadır.
Irkçılığın anavatanı olan Avrupa’da
ayrımcılık, tüm toplumsal yapıya işlemiş ve yasalarla da kurumsallaşmıştır.
Irkçılık, emperyalizmin yoz kültürünün
de bir parçasıdır. Ve emperyalizm varoldukça da, bu ırkçılık her zaman
var olmaya devam edecektir. Yani burada yetişen gençlerimiz, kaçıncı kuşak
olursa olsun, hep ırkçılığın hedefinde
olmaya devam edecektir. Sadece toplumsal ilişkilerde, komşuluklarda, sokaktaki yaşamda değil; iş hayatında
da, eğitim ve sağlık gibi kurumlarda
da herzaman “yabancı” kalmaya mahkum olacaktır.
Avrupa’nın hangi ülkesinde olursa
olsun, bir Türkiyeli’nin bulunduğu
topluma tam uyumu söz konusu olamaz. Mutlaka onlara uymayan bir
yanlarımız olmaya devam edecektir.
Mesela dini kökenlerimiz, inançlarımız ayrıdır. Sırf bu yönüyle bile
tam bir uyum söz konusu olmayacaktır. Dini yönlerin dışında; doğunun

vefa kültürü ile batının ırkçılık ve
bencillik üzerine kurulan kültürüyle
asla uyuşamayız.
Avrupa’da bizim gençler ne zaman
takdir edilir, bir düşünelim:
“Sen çok değişiksin, öbürleri gibi
değilsin”,
‘’Sen onlar gibi değilsin’’,
‘’Sen bizim gibisin’’...
Onlar gibi giyindiğimizde, onlar
gibi düşündüğümüzde, onlar gibi yaşadığımızda, bize bunları söylerler.
Ama bunların içinde bir saygı sözkonusu değildir.
Kim gibi değiliz, biz kime benzemiyoruz diye kendimize sorarsak,
cevap: Ana-babamız gibi değiliz,
Türkiyelilere benzemiyoruz... anlamına gelir.
Peki kim gibi olmuşuz ve biz
kime benziyormuşuz diye kendimize
sorarsak, cevap: Avrupalı gibi olmuşuz, onlara benzemişiz demektir. Ama
asla onlarla eşit olmayacağız, sadece
onlar ‘gibi’ olacağız.
İşte en iyi niyetle, yeni kuşaklarımızı bekleyen budur. O da, herkesten
çok emek harcayıp, kültürel kökenlerimizden koparsak, onlara kul köle
olursak ve bunları da başarabilirsek,
böylesi bir takdir alacağız.
Peki ya başaramazsak... Yani içinde bulunduğumuz toplumdan takdir
kazanabilecek bir iş ve yaşam başarısı
gösteremezsek ne olacak? O zaman
kaçıncı kuşak olursak olalım, ilk kuşağımıza nasıl davranıyorlarsa bize
de öyle davranmayacaklar mı?

Biz Çocuklarımızı Geleceğe
Nasıl Hazırlıyoruz?
DİL: Birçok ana-baba, kendilerinin
Avrupa dillerinin yetersiz olmasını
her zaman bir sorun olarak görmüş
ve dil bilmemenin ezikliğini çok yaşamıştır. Onun için, çocuklarının öncelikli olarak yabancı dil öğrenmesini
çok isterler. Bunu sağlayabilmenin
yolunu da, çocuğun sadece içinde
yaşadıkları ülkenin dilini konuşarak,
karşısına hayatta çıkacak her sorunu
aşabileceğini düşünür. Ve üstelik
kendi bildikleri üç beş kelimeyle de
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çocukla konuşurlar.
Örneğin Almanya’da Almanca’yı
iyi konuşunca, hiçbir sorunla karşılaşmayacakları düşünülür. Elbetteki
ana-babalar bunu kendi tecrübelerine
dayanarak böyle düşünürler. Kendileri
iyi dil bilemedikleri için birçok defa
sorun yaşamış, ırkçı muamelelere
maruz kalmışlardır. Oysa, bilimsel
bir gerçek vardır: Bir insan yabancı
bir dili, en fazla kendi anadilini ne
kadar biliyorsa, o kadar öğrenebilir.
Anadili sağlam değilse, yabancı dilleri
de öğrenmesi o kadar zordur. Çünkü,
yabancı bir dili öğrenmek için, anadilindeki kavramların karşılığı öğrenilir. Anadilde bu kavramlar ne
kadar azsa, yabancı dili de o kadar
kısıtlı öğrenecektir.
ÇEVRE: Birçok ana-baba, kendi
çocuklarının arkadaş çevrelerini değişterirek, çocuğun geleceğini de değiştirebileceğini düşünür. Onun için,
çocuklarının Türkiyeliler’den ziyade
Alman vs. arkadaşı olmasını ister.
Hatta bunu sağlayabilmek için, Türkiyeliler’in yoğun olduğu mahalleler
yerine, daha Alman olan mahallelerde
oturmayı da isterler. Ve bir şekilde
çocuklarını da Alman çocuklarıyla
arkadaşlık yapmaya yönlendirirler.
Hatta bazı ana-babalar, çocuklarını
takdim ederlerken “Bizim çocuk pek
Türkçe bilmez, pek Türk arkadaşı
yoktur, genellikle Almanlar’la arkadaşlık yapar”... diye tanıtırlar. Ve bu
sözleri söylerken de, gizli bir mutluluk
duygusu yaşarlar. Çünkü, kendi çocukları kendileri gibi olmayacak, bu
toplum içinde ezilmeyecek, horlanmayacak ve Almanlar gibi eşit haklara
sahip olacaklardır.
Ama gerçekler böyle midir? Değildir. Çünkü, çevre faktörü bir noktaya kadar belirleyicidir. Alman çevresi diye bir çevre yoktur. Herkes,
kendi kafasına yatkın insanlarla kendine bir çevre oluşturur. Ve her Alman
da, diğer bir Alman’la uyuşamayacağı
için, bir Türkiyeli’nin tüm Almanlarla
anlaşabilmesi mümkün değildir.
Peki bir Türkiyeli ne zaman tüm
Almanlar’la iyi ilişkiler kurabilir?
Ne zaman ki, kendi kişiliğini ve kimliğini unutup, tamamen karşısındakine
tabi olan yağcı bir kişilik geliştirilirse,

o derecede çok Alman’la belirli bir
ilişki geliştirebilir. Ezik ve karşısındaki tüm Almanlar’ı üstün gören bir
kişilik olmadan, tüm Almanlar’la iyi
ilişkiler geliştirebilmek mümkün değildir. Böylesi bir yaklaşım, çocuklarımızı yağcı, ezik, kendine güvensiz,
kişiliksiz bir geleceğe mahkum etmektir.

Çocuklarımıza Onurlu Bir
Gelecek Borçluyuz
Avrupa’ya gelen insanlarımız
emekçidir. Biz, ezilen ve sömürülen
bir sınıfa aitiz. İşçi olarak gelenlerimiz,
aile birleşiminden ve çeşitli sebeplerle
mülteci olarak gelen insanlarımızın
en belirleyici ortak yönü emekçi sınıflardan olmalarıdır. Elbette ki devrim
olmadan, emekçi sınıflar için tam bir
kurtuluştan bahsedemeyiz. Varolan
şartlar altında, insanca yaşam koşullarını maddi olarak mümkün kılmak
da yeterli değildir. Çocuklarımızın
mutluluğu sadece maddi bir takım
olanaklarla sağlanamaz. Mutlu olmanın temelinde, kişilik sahibi olmak,
sağlam tutarlı bir çizgiye sahip olmak,
siyasi-ideolojik olarak kendini yetiştirmek, kendine güvenmek ve karşısına
çıkan sorunlar karşısında mücadeleci
olmak belirleyici özelliklerdir.
Çocuklarımızın mutlu olmasını
istiyorsak, önceliğimiz sağlam bir
kişilik sahibi olmalarını sağlamaktır.
Üçkağıtçı, yalaka, yağcı, ensesine
vur ekmeğini al diye tabir edilen insanların, toplum içinde de sağlam
bir yerleri olması imkansızdır. Haksızlık ve adaletsizlikler karşısında
mücadele etmeyen bir yaklaşım biçiminin, kendisini bile korumaktan
aciz olacağı çok açıktır.
Peki biz çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz diye yeniden düşünürsek,
nasıl cevaplayacağız? Çocuklarımız
Alman ‘gibi’ olunca, Türkiyeli arkadaşları olmayınca daha mı mutlu
olacaklar? Hayır, bunun garantisi
yoktur, olamaz.
Yoksulluk içinde büyüyenler, yaşamı boyunca ezilenler kurtuluş yolunu sağlıklı olarak bulamaz. Kölelerin efendilerine özentisi bir gerçektir.
Yoksulların örnek aldıkları da hep
zenginler olmuştur. Oysa, kendi yok-

sulluğunu yaratanlardan olmak, kendisi gibi insanları ezmekten geçmiyor
mu? Ve ezilen, sömürülen emekçiler
kadar hayatın gerçekliğini başka kim
bilebilir? Her emekçi kendisini kimin
sömürdüğünü çok iyi bilir. Ezmeden,
sömürmeden, haksızlık yapmadan
bir zenginliğin oluşmayacağını da
çok iyi bilir. Peki biz çocuğumuzu
nasıl büyüteceğiz? Onları bir sömürücü olarak mı büyüteceğiz yoksa,
sümürücülerin bir destekçisi olarak
yetiştirip, mümkün olduğunca sömürü
çarkında az ezilmesini mi sağlamaya
çalışacağız? Ve böyle yapınca çocuklarımız daha mı mutlu olacak?
Hayır olmayacaklar.
Biz çocuklarımızı onurlu bir şekilde yetiştirmeliyiz. Onların sömürü
çarkında bir kademe üstte olmasını
istemek, çocuklarımızı daha mutlu
kılmayacaktır. Aksine, her kademede
daha bencil, daha egoist, daha fazla
özünden kopma, yozlaşma ve yabancılaşma yaşayacaktır. Ki, bunu
başardıklarında da öncelikli olarak
bizim kendimizden kopacaktır. Gençlerimiz, kültürümüzden koptukça;
ailelerinden de, toplumlarından da
kopacaktır. Yoz yaşam biçimi içinde
olarak karşımıza çıkacak olan çocuklarımız... bizim kendi hatamızın
sonucu olacaktır.
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Çocuklarımıza Onurlu Bir
Yaşamı Nasıl Kurabiliriz?
Çocuklarımızı emeğin değerini
bilecek şekilde yetiştirmeliyiz.
Çocuklarımızı kendi kültürümüz
ve geleneklerimizin olumlu yanlarını
öğreterek yetiştirmeliyiz.
Çocuklarımızı dünyanın içinde
bulunduğu haksızlık ve adaletsizliklere karşı mücadele edecek şekilde
eğitmeliyiz.
En büyük eksiğimiz örgütsüzlüktür. Başımız sıkıştığında sığınacağımız
kurumlaşmalarımız yoktur. Kendi
ülkemizdeki hükümetler hangisi olursa olsun, her zaman bizim emeğimizi
sömürmüştür. Bizi döviz yumurtlayan
tavuk gibi görmüştür. İçinde yaşadığımız ülkelerin hükümetleri de, ırkçı
yasaların uygulayıcısı olarak, zaten
sığınacağımız bir liman değildir.
Emekçinin, emekçiden başka dostu

FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER!
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yoktur. Onun için kendimiz örgütlü
olmalıyız. Çocuklarımızı da bu örgütlülüklerimiz içinde yetiştirmeliyiz.
Gerek içinde bulunduğumuz şartlara, gerek ülkemiz ve gerekse de
dünyaya yönelik çelişkiler konusunda
örnek almamız gereken devrimci harekettir. Çocuklarımızı da devrimci
kurumlaşmalarımız ve örgütlenmemiz
içinde yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızı
halk ve vatan sevgisiyle yetiştirme-
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liyiz.
Çocuklarımız büyük ailemiz olan
halka ne kadar sahip çıkarsa, küçük
ailesine de o kadar sarılacaktır. Çocuklarımız büyük evimiz olan vatana
ne kadar sahip çıkarlarsa, küçük evimize de o kadar sahiplenecektir.
Halkımızın en onurlu evlatları
devrimcilerdir. Devrimciler insanlığın
en soylu damarıdır. Çocuklarımız ne
kadar devrimcileşirlerse, o kadar da

Devrimcilerin örgütlemediği, boş bıraktığı her
boşluğu, düzen ideolojisi doldurur. Düzen de kendi
ideolojisini eğitimini, kültürünü, ahlakını, insan
ilişkilerini, eğlencesini ve televizyonunu çocuklarımıza
empoze eder. Çocuklarımız düzenin istediği gibi
bencil, kendinden başkasını düşünmeyen, çıkar ilişkilerine dayalı arkadaşlıklar kuran insanlar olur.
Verilen eğitim ezbere dayandığından yaratıcıkları
ve kişilikleri gelişmez, neyi ne için yaptığını bilmez.
Düzenin verdiği eğitimle çocukların kişiliklerinde
gelişen bencillik, yozluk, tatminsizlik, asalaklık olur.
Biz çocuklarımızı devrimcilerden uzak tuttukça
onları tanımayacak hale geliriz. Bencil, bireyci,
kendinden başkasını düşünmeyen, kimseye değer
vermeyen, halkını, vatanını, insanları sevmeyen
birbirinin kuyusunu kazan insanlar olacaklardır.

Düzen tüm kurum ve kuruluşlarıyla bencilliği
empoze ederken “kendini düşün”, “başkalarından
sana ne” der. Kendi çıkarını ve kararını düşünür.
Cepheli Aileler çocuklarını kendi kişisel çıkarlarına
göre değil, devrimin ve sosyalizmin çıkarını düşünerek yetiştirmeli, geliştirmelidir. Bu bir görevdir,
büyük bir sorumluluk ister. Ancak bu sorumluluğun
bilincinde olan aileler çocuklarını doğru eğitebilir.

Ailenin temelini oluşturan değerler nelerdir:
Sevgi, saygı, vefa, emek, fedakarlık, bağlılık...
Emperyalizm ve faşizmin halk düşmanlığını
bilen insanların kendi çocuklarını mücadelenin dışında tutma gerekçeleri nelerdir:
Korku, bencillik, koruma mantığı, maddi ve
manevi çıkar hesabı...
Düzen aileyi sömürür, çıkarları için
parçalar, yok eder. Ya da düzene uygun
zararsız bir hale getirir.
Sosyalizmde aile çıkar ilişkilerine dayalı
değil sevgi, saygı ve vefaya dayalıdır.
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onurlu bir yaşama kavuşacaklardır.
Çocuklarımız için onurlu bir yaşam
istiyorsak, çocuklarımızın emperyalist
kültürün yozlaşma çarklarında heba
olup gitmesini istemiyorsak; onları
insanlık onuruna yaraşır şekilde yetiştirmeliyiz. Çünkü bu düzenin kirletme ve yozluğuna karşı bir tek
devrimciler savaşır ve kazanır.

Cepheli aile çevresindeki insanlara,
halka açlığımızın, yoksulluğumuzun, işsiz
kalmamızın, okuyamamızın, gençlerimizin
her geçen gün artan bir oranla uyuşturucu
ve yozlaşma bataklığına sürüklenmesinin
nedenlerini, gerçek sorumluların kimler
olduğunu gösterir. Halka bu gerçeklerin
egemenler tarafından beyan edildiği gibi
“kaderimiz” olmadığını, olamayacağını anlatır. Çözümün halka sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel olarak saldıran emperyalizm ve ülkemizdeki işbirlikçi iktidarlara
karşı mücadele etmekten geçtiğini anlatır.
Diğer taraftan kendi çocuğunu bu gerçeklerin dışında tutar. Çünkü çocuğunu
mücadelenin dışında tutarak asıl olarak
halkın sömürülmesinden, açlıktan insanların
ölmesinden, daha doğmamış bebelerin
katledilmesinden, gençlerin uyuşturucu
bataklığına sürüklenmesinden, ülkemizin
Amerikan üsleriyle donatılmasından, ülkemiz halklarının ve dünya halklarının
genç-yaşlı, çocuk-kadın-erkek demeden
katledilmesinden “sana ne” demektedir.
Sen bunlara değil, kendini kurtarmaya bak
demektedir.
Bu anlayışın altında yatan kültür burjuva
ideolojisinin yaratmış olduğu kültürdür. Bu
bakış açısı korkuları doğurur, korkular bencilliği, bencillik ise sindirilmişliği getirir.

Dersim'de "Dayı Diyor ki"
Köşesi Oluşturuldu
Dersim Haklar Derneği'nde 8 Kasım'da “Dayı
Diyor ki” köşesi oluşturuldu. Yürüyüş dergisinde
çıkan “Öğretmenimiz” adlı bölümlerde bu köşeye
asıldı. 9 Kasım'da Halk Cephesi tarafından duvar
gazetesi oluşturulmaya başlandı.

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

Avrupa

DEV-GENÇ

KIŞ KAMPLARIMIZA KATILMALIYIZ, ÇÜNKÜ...
1- Birlik ve dayanışmayı
2- Kolektivizmi
3- Emeği
4- Sevgiyi
5- Yemek yapmayı
6- Disiplinli yaşamayı
7- Nöbet tutmayı
8- Kendini değil önce yanındaki
arkadaşını düşünmeyi
9- Okuma alışkanlığımızı
10- Birbirimize öğretip birbirimizden öğrenmeyi
11- Birlikte yaşamak için kurallarımızı
12- Spor yapmayı
13- Geleneklerimizi
14- Örf ve adetlerimizi
15- Kültürümüzü
16- Vatanımıza dair her şeyi
17- Gençlik çalışması yapmayı,
faaliyet yürütmeyi
18- Komite çalışmasını
19- İdeolojimizi
20- Tarihimizi
21- Değerlerimizi
22- Şehitlerimizi
23-Avrupa'da yaşadığımız sorun-

ları
24- Teknik eğitimi
25- Dünya'da olup biten adaletsizlikleri
26- Irkçılığa karşı mücadeleyi
27- Avrupa'daki mücadeleyi
28- Avrupa'daki gençliği
30- Avrupa'daki yaşamı
31- Halk gerçeğimizi
32- Avrupa'daki aile ilişkileri
33- İnsanların birbirine yabancılaşmasını
34- Yozlaşmaya karşı mücadeleyi
35- Uyuşturucu, fuhuş, kumar alkol bağımlılarını
36- Kendi dilimizi, asimile olmamayı
37- Paylaşmayı
38- Yoldaşlığı
39- İlke ve kurallı yaşamayı
40- Kültürel faaliyetleri, tiyatrolar,
şiirlerimizi, türkülerimizi, halk oyunlarımızı
41- Birlikte üretmeyi
42- Sorumluluk duygusunu
43- Sahiplenme duygusunu

44- Açlığı, yoksulluğu yani sınıfsal
bakmayı
45- Sömürüyü
46- Faşizmi, emperyalizmi yani
düşmanı
47- Ezilen dünya halklarının mücadelesini
48- Vatan ve halk sevgisini
49- Bağımsız bir Türkiye istemeyi
ve bunun için mücadele etmeyi
50- Vatanımızda devrim yapacağımızı ve halkın iktidarını kuracağımızı ÖĞRENİYORUZ...
DÜZENİN ALIŞKANLIKLARINI
SÖKÜP, ATIP, YERİNE DEVRİMCİ
DEĞERLERİ KOYUP, KOLEKTİF
YAŞAMAYI ÖĞRENİYORUZ!
AVRUPA'DA YAŞAYAN BÜTÜN GENÇLERE ÇAĞRIMIZDIR,
KAMPLARIMIZA KATILALIM,
KİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM!
23 ARALIK - 2 OCAK ARASI
BELÇİKA'DA YAPILACAK OLAN
KIŞ KAMPIMIZA TÜM GENÇLERİ BEKLİYORUZ!
GENÇLİK GELECEKTİR, GELECEK HALKIN İKTİDARIDIR!
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Halkla Her Koşulda

Biraraya Gelmeye Devam Edecek
Dayanışmayı Büyüteceğiz
Faşizmi yenmenin saldırılara karşı direnmenin koşulu
birarada olmak, birlikte mücadeleyi ve dayanışmayı büyütmektir. Bizler tüm saldırılara rağmen halkla birlikte
olmaya korku duvarlarını yıkmaya devam ediyoruz.

Ankara: İdilcan Kültür
Merkezi 6 Kasım'da kahvaltı
faaliyeti düzenledi. Önceki
aylarda düzenli olarak yapılan
ve bir süredir ara verilen kahvaltı faaliyeti, bu haftadan itibaren tekrar başlatıldı. El birliği ile hazırlanan kahvaltılıklar ve demlenen çay eşliğinde yapılan kahvaltıya 17

kişi katıldı. Kahvaltı faaliyeti
2 haftada bir Pazar günleri
düzenli olarak yapılmaya devam edilecek.

Antep: Özgürlükler Derneği’nde 30 Ekim'de birlikte
kahvaltı yapıldı. Kahvaltı boyunca gündem ile ilgili sohbet
edildi. 13 kişinin katıldığı
kahvaltı, bundan sonra her
ay tekrarlanacağı bildirildi.

Dersim: Halk Cepheliler
6 Kasım'da kahvaltı yaptı.
Kahvaltı gibi faaliyetlerin her
daim olması gerektiği vurgulandı. Kahvaltıya daha fazla
insanı getirme hedeflendi.

HS-radyo - Halkın Sesi Radyosu Yayında!
Sesimiz gücümüzdür.
Biz Halkın Sesiyiz… Gerçeklerin sesiyiz…
Halkın Sesi Radyosu işçinin, emekçinin, öğrencinin, esnafın, memurun, yoksul gecekondulunun, tüm halkın sesidir…
Halkın Sesi Radyosu olarak haber, işçi, şiir ve
istek programlarımızla yayındayız…
Halkın Sesi, sizin sesinizdir…
Dinleyelim, dinletelim…
Halkın Sesi Radyosu
http://halkinsesitv-09.blogspot.com/p/blogpage_4.html
http://halkinsesitvradyo.radiostream321.com
Halkın Sesi Radyosu Dinle

FAŞİZMİN ÇİZDİĞİ SINIRLARDA BİTER!
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“Telaşa gerek yok en iyi rehber halkımızdır”
Ümit Doğan Gönül

21 Kasım - 27 Kasım
Ümit Doğan GÖNÜL:
1975 Muş doğumludur, ‘90 Atılımı sonrası İzmir’de mücadeleye başladığında lise
öğrencisiydi. Kısa sürede Liseli Dev-Genç’in
yönetici kadrolarından biri oldu. Tutsak
düştüğü 1992 yılına kadar militanlığı ve
Ümit Doğan Gönül çalışkanlığıyla hep örnek bir Dev-Genç’li
oldu. Aydın Hapishanesi’nde rahatsızlandı.
Oligarşinin “sessiz imha” politikası sonucu 24 Kasım
1995’te şehit düştü.
Soner PEKTAŞ:
Denizli doğumludur. Isparta Gençlik
Derneği kurucu üyelerindendir. Yükseköğrenimi için geldiği Isparta’da, gençliğin
akademik-demokratik mücadelesi içinde
yer aldı. Gençlik Derneği çalışmalarına katıldı. Gençliğin birçok eyleminde yer aldı,
Soner Pektaş
defalarca gözaltına alındı, polis onu yıldırmak, sindirmek için komplolar kurmaya çalıştı. Irak'ın
işgaline karşı gençlik derneğinden öğrencilerin, imza kampanyasında polis saldırmış ve aralarında Soner Pektaş'ın
da olduğu birçok öğrenci yaralanmıştı. Ama o mücadelesini
sürdürdü. Pektaş, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle
tedavi görüyordu. Ölümünden üç-dört gün önce rahatsızlandığında başvurduğu SSK’da gerekli bakımı yapılmadı.
24 Kasım 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Anıları Mirasımız
ONLAR BİR BÜTÜNÜN KOPMAZ PARÇALARIDIR
Erol ve Selma...
Biri bir kadro, diğeri sempatizan. Biri yönlendiren, yaratan,
harekete geçiren; diğeri olanak sunan, koruyan, kollayan. İkisi
de zor günlerin, çetin dönemlerin insanları. Ne Erol olmadan
Selmalar olabilir, ne de Selma olmadan Erollar... Onlar bir
bütün. Onlar hareketi oluşturan bütünün parçaları.
26 Kasım 1993 günü Erol ve Selma katledilmeden önce,
darbe ihanetinin yaralarının sarılmasında emeği geçen, farklı
yerlerden, farklı kültürlerden gelmiş, farklı niteliklere sahip
iki insandırlar. Onları bu savaşın bir parçası durumuna getiren,
kişisel özellikleri hareketin kültürü ve ideolojisiyle birleştirebilmeleridir. Erol henüz sempatizan düzeyinde olan Selma'ya

Erol YALÇIN,
Selma DOĞAN:
Halka ve devrimcilere yönelik
saldırıların boyutlandığı, kayıp
ve katliam politikaları ile devrimci
hareketin kuşatılmaya çalışıldığı
bir dönemde, 26 Kasım 1993’te,
Erol Yalçın
Selma Doğan
İstanbul Hasköy’de silahsız, savunmasız bir şekilde katledildiler.
Erol Yalçın, 1965 Kırşehir doğumludur. Çiftçi bir ailenin
oğluydu. Devrimci mücadeleyle 1988 yılında üniversitede
tanıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde çalışmaya
başladı. Devrimci tutsakların yaşamının Erol üzerinde bıraktığı
izlenim siyasi tercihinde önemli rol oynadı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde, gençlik eylemlerinde, bir DevGenç’li olarak cüreti ve kararlılığı ile en önde oldu. Şehit düştüğünde İstanbul Dev-Genç siyasi sorumlusuydu.
Selma Doğan, 1975 doğumludur. Bir yandan öğrenimini
sürdüren Selma, diğer yandan genç bir emekçiydi. Devrimci
harekete yürekten bağlanan bir dost, bir sempatizandı. Olanakları
elverdiği ölçüde devrimci harekete yardımcı olmak için çırpındı.
O devrimin binlerce emekçisinden biridir. Onlar devrimimizin
asıl kahramanları ve yaratıcılarıdır.
Ayhan PEKTAŞ:
1962 Malatya doğumludur. Liseye başladığı
yıl devrim kavgasına girdi. İzmir Liseli DevGenç'in yöneticilerinden biri oldu. Çalışkan, dinamik, yokluklardan, baskıdan yılmayan bir
yoldaşımızdı. Faşist Teröre Karşı Silahlı Mücadele
Ekipleri içinde yer aldı. Faşistlere ve emperyaAyhan Pektaş
listlere karşı gerçekleştirilen birçok eyleme
katıldı. Cunta iş başına geldiğinde en küçük bir tereddüt göstermeksizin, hiçbir kaygı duymaksızın mücadelesini sürdürdü,
görevlerini eksiksiz yerine getirmeye devam etti. İzmir Alsancak’ta emperyalist bir kuruluşa karşı gerçekleştirilen bir eylem
sırasında elinde bomba patlaması sonucu 22 Kasım 1980’de
şehit düştü.
göre önderdir. Ama ikisinin de çıkış noktaları, bulundukları
mevzinin netliği ve doğruluğudur. Onlar bulundukları cephede
yaşamlarıyla, tercihleriyle ve şehitlikleriyle, darbe ihanetine
ve düşmana olduğu kadar, onların kültürüne ve ideolojisine de
verilmiş en güzel cevaptırlar.
Selma bir taraftardır. Devrimci Sol'a sempati duyan tüm
halk özellikleriyle devrimcilere evini açmakta, yardım etmekte
tereddüt etmeyen, devrimci savaşın harcına katkıda bulunan
biridir. Devrimci maskesiyle ortalıkta ahkam kesen, ağzı içki
kokan, dönek, ahlaksız, yüreğinde azıcık da olsa halk ve vatan
sevgisi taşımayan döneklerin “aydıncık”ların aksine Selma
henüz 18 yaşında olmasına rağmen emekçiliği, tüm saflığı ve
temizliğiyle yüreğini hiç hesapsız devrime, Devrimci Solcular’a
açan bir genç kızdır. O gençliğini, temiz ve saf yüreğini halkı
ve vatanı için feda eden bir devrim taraftarıdır.

Erol akademik-demokratik mücadelede, 6 Kasımlar'da,
Nisan Direnişlerinde bir Dev-Genç militanı, her yerde, her
alanda bir kitle önderi, kitleleri eyleme katan bir ajitatör,
Devrimci Sol kadrosudur. Militan, atak ve cesurdur.
Erol devrimci mücadeleyle 1988 yılında üniversite yıllarında
tanışır. Bu yıllarda bir gözaltı ve tutsaklık yaşar. Farklı bir
siyasi yapı içindedir Erol. Bir gün hapishanede Devrimci Sol
önderini görmek için gittiği Devrimci Solcular’ın koğuşundan,
Devrimci Solcu olmaya karar veren biri olarak çıkar. Bunda
etkili olan nedenlerden biri kendisine mütevazi bir elden
uzanan bir bardak çaydır. Sonrasında ise Devrimci Sol tutsaklarından etkilenir ve hapishaneden bir Devrimci Sol sempatizanı
olarak çıkar.
Atak, girişken, kitlelerle rahat ilişki kurabilen, zaaflarına
karşı acımasız ve radikal, sürekli kendini değiştiren ve geliştirendir Erol.
Sürekli başarılı bir ivme gösteren Erol 1990 yılında DevGenç'in yeniden örgütlenmesi sürecinde yeraltı ilişkilerinde
görevlendirilir. Büyük iş, küçük iş demeden daha aktif görevler
talep eder. Militan kişiliğinin yanı sıra örgütçülüğüyle de öne
çıkar. Onun “insan örgütleyemem’’ dediği görülmemiştir. Erol
hep iddialıdır. Herkesin değişip dönüşeceğine inanır. O zaman
Devrimci Sol'a tepki duyan iki kızkardeş vardır. Erol “bizim
kazanamayacağımız kimse olamaz” diyerek kızkardeşlerle
konuşur, onları dinler, gözlemler, bıkmadan anlatır ve onları
kazanır. Kazanan Erol'un sabrı, emeği, verdiği değerdir. Bu
durum Erol için düşünüldüğünde şaşırtıcı değildir. Çünkü
Erol onların dönüşeceklerine daha baştan inanır.
Erol ceza almış, cezalı sürecini eğitimle dönüştürmeyi başarmış bir Devrimci Solcu, bir Dev-Genç'lidir. Birçokları gibi
o da 12 Eylül'ün dejenerasyonundan payını almış, etkilenmişti.
Bu yanlarından dolayı kimi zaman zaaflara düşer. Ancak zaaflarına teslim olmaz, onlarla savaşır ve kazanır. Emekçi ve
fedakardır Gece otelde çalışır, gündüz de okuldaki faaliyetlerini
sürdürür. Daha büyük görevlere adaydır O; büyük görevler
istiyor, zorlu görevler onu bekliyordur. İstanbul Dev-Genç
Komite Üyeliği’nden komite siyasi sorumluluğuna atanır. O
iyi bir yönetici, yaratan, yönlendiren, üreten, önder bir kişiliktir.
Darbe süreci yaşandığında Erol nettir. O, Devrimci Sol
önderliğini ilk gördüğü gün kararını vermiştir zaten. Darbe
sürecinde Dev-Genç'i toparlar, darbeciliğin mahkum edilmesi
için tüm enerjisiyle çabalar.
İnanılmaz derecede fedakarlık ve özverinin gösterilmesi,
bağlılığın en sarsılmaz olması, emeğin en yüksek noktada
harcanması gereken böylesi bir dönem bunları yapabilen kadroların, taraftarların omuzları üzerinde yükselebilir ancak.
İşte Erol ve Selma...
Erol bir kadro, yönetici, önder nitelikli biri; Selma ise bir
taraftar devrimin sessiz ve isimsiz hamalı olarak, bir bütün
olup bu süreci omuzlayanlardan sadece ikisidir. Ve ikisi fedakarlığın, bağlılığın, emeğin en doruk noktada gösterildiği bir
yerde birleşirler. İkisi bedelin en kutsalını ödeyerek şehit düşerler...
Alev Saçlı Kızın Türküsü
yine karanlık
yine kahpelik
yine gözaltı

yine korku dağları
ve sonrası
elbet aydınlığa gebe
bunu böyle belleyenler savaşmakta yine,
bir Şafak vakti Bahtiyar kılanlar kavgamızı.
Onlar, hiç vazgeçmediler çünkü.
Uslanmadılar,
barış dilenmediler düşman kapılarında
“birtek onlar değişmediler”
Çiğdem çiçekleriydiler
Berna Berna dövüştüler.
faşist namluları yine
yine baskıları ve tecritli işkence
sürüyor günlerce
ve Cepheliler,
avuçlarında Mahir yürekleriyle
tutuşturuyorlar geceyi
Gazi, Okmeydanı, İkitelli yine
Umut sokak sokak
öfke adım adım
Sibel Yalçın benim adım
Anadolu’da bir çiçek
kızıl kızıl açıyor
yağmur kokuyor
korkmuyoruz diyor
bir liseli
susmuyoruz diyor kahırlı kapılar
durmuyorum diyor tarih
akıyor
akan Mahir’in Kızılderesi
sorun bu Cepheliler kimin nesi
Uzaktan gelen silah sesi
Umudun adını haykırıyor
yine kan, yine sorgu
dört duvar yine
faşizm tarihin en kanlı diktatörlüğü
ve halkın en azılı düşmanı
giymiş ölüm zırhını
duvar diplerine sıralıyor çocukları
sıkacak sıkamıyor
vurun diyor itin biri
vurun katledin öldürün
ölüm hiç düşmedi ki yakamızdan
çünkü hiç dönmedik yolumuzdan
şimdi düşman
ferman üstüne fermansa
dağlar da Çayan!
ölürsek ne çıkar diyor Onur
çözülmeyen avucunda
yarını saklıyor ve haykırıyor
alev saçlı komutan
ölüm nedir ki
biz fedalardan doğan halkın evlatlarıyız
ve Alişan’ları doğuran vatan topraklarını
mutlak özgür kılacağız..

Karanlığa Şimşek Çakmaya, Gerçekleri Halka Ulaştırmaya,
Umudumuzu Büyütmeye Hiçbir Güç Engel Olamaz!
Yürüyüş dergisi tüm saldırı ve
baskı politikalarına rağmen halka
ulaşmaya devam ediyor. Işığımızı
söndürmeye, karanlığa gömmeye çalışanlara inat, Yürüyüş’ümüz halka
yol göstermeye umut olmaya devam
ediyor.

İSTANBUL
Gazi: Yürüyüş dergisi esnaflara

Sayı: 547

Yürüyüş
13 Kasım
2016
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ulaşıyor. Gazi Mahallesi Düz Bölgesi’nde 2 Kasım'da esnaflara dergi
dağıtımı yapıldı. Tüm gün yapılan
çalışmada 300 dergi esnaflara ulaştırıldı. Ayrıca 170 adet Halk Meclisi
bildirisi de cadde üzerinde halka
ulaştırıldı. Bir sonraki gün aynı yerde
yapılan dağıtımda 100 dergi dağıtıldı.
4 Kasım'da Sekizevler bölgesinde
yapılan dergi dağıtımında 545. sayıdan esnafa 65 adet, evlere ise 50
dergi ulaştırıldı. Çalışmaya 6 kişi
katıldı. Aynı gün Barajüstü bölgesinde
yapılan çalışmada 545. sayıdan 35
dergi verildi. Bir sonraki gün aynı
yerde yapılan çalışmada aynı sayıdan
30 adet verilirken, Sondurak Ovacık
Mahallesi’nde 8 kişinin katıldığı dağıtımda 545. sayıdan 150 dergi dağıtıldı. Aynı gün Sekizevler bölgesinde dergi dağıtımına tekrar çıkıldı.
Yapılan dağıtımda 66 dergi halka
ulaştırıldı. 6 Kasım'da yapılan çalışmada 545. sayıdan Sekizevler Bölgesi’nde 50, Barajüstü Bölgesi’nde
50, Nalbur Bölgesi’nde 50 ve Sondurak bölgesinde 50 adet dergi ulaştırıldı. Aynı gün kahve ve kafelerde
yapılan çalışmada 36 dergi ulaştırıldı.
Bir sonraki gün yapılan çalışmada
ise 545. sayıdan Sondurak Bölgesi’nde 50 ve Sekizevler Bölgesi’nde
60 dergi halka ulaştırıldı.
Çerkezköy: Kızılpınar Mahadlesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. Devrimci İşçi Hareketi 6
Kasım'da evlere ve kahvelere girerek,
halkla sohbet ederek dergiyi halka
ulaştırdı.
İnsanlar çay içmeye davet ettiler.
Yapılan dergi dağıtımında 14 dergi
halka ulaştırıldı.
Bahçelievler: Bahçelievler'de
5-6 Kasım'da Zafer Mahallesi’nde
74, Soğanlı 45, Kuleli 18 ve ailelere

25 adet dergi ulaştırıldı. Bahçelievler
Halk Cephesi bununla ilgili yaptığı
açıklamada: "Hiç bir baskı dergimizi
dağıtmamıza engel olamayacak, halkımıza gerçeğin sesi Yürüyüş dergisini ulaştırmaya devam edeceğiz."
denildi.
Altınşehir: Şahintepe Mahallesi'nde 5 Kasım'da Yürüyüş dergisi
esnaflara ulaştırıldı. Mahalle esnaflarıyla ülke gündemi hakkında konuşularak AKP faşizminin, devrimcilere uyguladığı saldırılar değerlendirildi. Çözümün; saldırılar karşısında
örgütlenerek faşizme karşı omuz
omuza olunması, halkı ve vatanı için
savaşı büyüten devrimcilere tüm halk
kesiminin destek vermesi, kurtuluşun
kavgada, kavgayı büyütmede olduğu
konuşuldu. 28 dergi esnafa ulaştırıldı.
Bir sonraki gün Şahintepe Mahallesinde kapı çalışması yapılarak 12
dergi halka uluştırıldı.
Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi'nde 6 Kasım’da esnaflara ve halka
dergi ulaştırıldı. Mahalle esnafıyla
güncel haberler üzerine sohbet edildi.
Çalışmada 73 dergi halka ulaştırıldı.
8 Kasım'da Depo durağında esnaflara
16 dergi ulaştırıldı.

ANADOLU
Dersim: Dersim'de umudun sesi
Yürüyüş Dergisi dağıtımı devam ediyor. Halk Cephesi tarafından 5 Kasım
günü esnaflara dergi dağıtımı yapıldı.
Dergi dağıtımı sırasında esnaflarla
son günlerde yaşanan kamu emekçilerinin ihraç edilmesi ile ilgili konuşuldu. Herkesin belirli oranda tepkisi olsa da bunu dışa vurmada endişeleri olduğunu söyleyen bir esnafa,
yaşanan haksızlıkların tam anlamıyla
tepkiselleşmemesinden dolayı baskıların arttığı faşizmin saldırganlaştığı
anlatıldı. Toplam 30 dergi dağıtıldı.
Eskişehir: Gültepe Mahallesi'nde
3 Kasım'da Yürüyüş dergisinin 545.
sayısının dağıtımı yapıldı. Toplamda
15 dergi okurlarına ulaştırıldı. Çalışmaya 2 kişi katıldı.
Antep: Yalanlara karşı gerçeği
anlatan Yürüyüş dergisi 5 ve 6 Kasım
günlerinde Antep halkına ulaştırıldı.
Yapılan çalışma boyunca HDP mi-

Dersim

İzmir
letvekillerine ve Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonların birbirinden bağımsız olmadığı, AKP’nin
OHAL ile tüm muhalif kesimi teslim
almaya çalıştığının üzerine sohbet
edildi. Yapılan çalışmalarda 60 dergi
halka ulaştırıldı.

İzmir: Güzeltepe’de, 8 Kasım’da
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Yapılan çalışmada halkla sohbet edildi.
Yasaklanan 6. Geleneksel Doğançay
Festivali ve AKP’nin halka karşı uyguladığı baskılar anlatıldı. Daha sonra
Yürüyüş dağıtımcıları otobüs güzergâhına “Faşizmin Yalanlarına Karşı
Yürüyüş Okuyalım” yazılı pankart
astı. Yapılan çalışmada 70 dergi
halka ulaştırıldı.

Bizleri Yozlaştıran Değil,
Umut Olan Öğreten
Filmler İzliyoruz!
Hatay’da Umut Veren Asi gazetesi
okuyucuları ve dağıtımcıları 5 Kasım'da
biraraya gelerek film gösteriminde buluştu. "Kadın Şovalye" adlı filmin izlendiği faaliyette filmin bitmesinin ardından sırasıyla herkesin duygu ve düşünceleri dinlenerek film değerlendirildi.
Filmde vatanın bağımsızlığı için devrimci
Çinli kadınlar başta olmak üzere verilen
mücadele ve o dönemde filizlenen anti
sömürgeci yurtsever uyanışlar anlatılıyor.
Film gösterimine 12 kişi katıldı.

TÜM DÜZENİÇİ POLİTİKALAR

