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AKP’NİN FAŞİST BASKI 
YASALARINI TANIMIYORUZ!

CEPHE MİLİSLERİ DÜŞMANIN
KORKUSU, HALKIN ADALETİDİR!

Dev-Genç İşgallerle, Direnişlerle, AKP’nin Faşist Terörüne Karşı 
Mücadeleyi Büyütüyor!

MSGSÜ’de, İÜ’de Gasp Edilen Odalarını Meşru İşgal ve Direnişlerle Geri Aldı!

GASPLARA KARŞI
MEŞRU İŞGALLERLE CEVAP VERECEĞİZ!

Cephe Milisleri AKP’nin Yozlaşma Saldırılarına, Çetelerine Karşı Gazi’de,
Alibeyköy’de, Okmeydanı’nda, Çayan’da, 1 Mayıs’ta Sarıgazi’de, 

Gülsuyu’nda, Esenler’de, Kıraç’ta...

Çetelerden Hesap Sordu, Soruyor!



26 Kasım Çarşamba günü Kayseri’de görülen Ali İsmail Korkmaz davası için Dev-
Genç’liler Kayseri Adliyesi’ndeydiler. Adliye içerisinde “ALİ İSMAİL’DEN HASAN
FERİT’E ADALETİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ / DEV-GENÇ” yazılı pankartı sallandırdılar.
Yaklaşık 2 dakika açık kalan pankarta AKP’nin işkenceci katil polisleri saldırarak Dev-
Genç’lileri gözaltına aldılar. Dev-Genç’liler sık sık “ALİ İSMAİL KORKMAZ
ÖLÜMSÜZDÜR”, “ALİ İÇİN ADALET İSTİYORUZ”, “KATİLLERDEN HESAP SOR-
DUK, SORACAĞIZ” sloganları attılar. Gözaltına alınan Dev-Genç’liler daha sonra serbest
bırakıldı.

Dev-Genç’liler içeride pankart sallandırırken dışarıdaki Dev-Genç’liler de polis barikat-
larına ‘salçalı su’ attılar. Atılan salçalı suyun ardından ajitasyon çeken Dev-Genç’liler “Bu
sadece salçalı su değildir. Bu Ali İsmail’in, Berkin’in, Hasan Ferit’in, Ethem’in kanıdır. Bu
kan AKP’nin işkenceci, katil polislerinin ellerindedir. Biz adaletin bu mahkemelerden çıkma-
yacağını çok iyi biliyoruz. Bütün halk düşmanlarını halkın adaletiyle yargılayacağız. 45 yıllık
tarihimizde halka karşı işlenen hiçbir suçu cezasız bırakmadık, bırakmayacağız! Bütün halk
düşmanlarından hesap soracağız!” dediler. Atılan “YAŞASIN DEV-GENÇ YAŞASIN DEV-
GENÇ’LİLER”, “ALİ İSMAİL KORKMAZ ÖLÜMSÜZDÜR” sloganlarının ardından
eylem bitirildi ve adliye önünde halaylar çekildi, marşlar söylendi.

ALİ İSMAİL’DEN, HASAN FERİT’E
ADALETİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ!
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Uzlaşmazlık, Savaşma ve Kazanma Azmidir.
Kitleleri düzenden koparıp devrim saflarına

çekebilmek, yani onları değiştirmek önce
kendi inancımızı sağlamlaştırmakla başlıyor. 

Bu ise yaşamın her anında, duygu ve düşüncede
düşmana ait olan herşeyle
savaşmak ve kazanmaktır.

Uzlaşmanın küçüğü büyüğü,
önemlisi önemsizi yoktur. Küçük uzlaşmalar

büyük uzlaşmalara,  düzenin şu ya da bu parça-
sıyla uzlaşma düzenin kendisiyle uzlaşmaya,

önemsiz bir uzlaşma vahim sonuçlara
yol açan bir uzlaşmaya her an dönüşebilir.

Uzlaşma, esasında ve nihayetinde 
teslimiyettir.



İİ ç i n d e k i l e r
46 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:

Çözüm süreci diyerek
HES’lere karşı direnmemek
meşrulaştırılamaz!

48 Yalçın Akdoğan’a tehdit etme

cesareti veren
Kürt milliyetçi hareketinin
“çözüm” politikalarıdır

49 Halka karşı savaşta yeni kararlar

alan oligarşi halkın mücadelesini
engelleyemeyecek

50 Grup Yorum gönüllüleri

görev başında

51 Umutlu aydınlıklara bir adım daha

yaklaşmak için Yürüyüş’ümüzü
iki katına çıkaralım!

52 Halk Düşmanı AKP: Azmettireni

biliyor, katilleri tanıyoruz!

53 Avrupa’daki Biz: Tuğçe

Albayrak’ı emperyalizmin
yoz kültürü katletmiştir!

54 Avrupa’da Yürüyüş:

Stuttgart’ta özgür tutsaklarımızın
mahkemesi görüldü

55 Kulağımıza Küpe Olsun

58 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz...

4 AKP’nin gasplarına karşı meşru
işgallerle cevap vereceğiz

7 Bizim de kanunlarımız var

9 Katliamların hesabını soracağız!

10 ‘Bir canım var,
feda olsun halkıma, vatanıma’
diyenleri asla yenemezsiniz

13 Cephe milisleri düşmanın
korkusu halkın adaletidir!

16 Gençlik Federasyonu’ndan:
Dev-Genç umudu büyütüyor

hayallerini gerçekleştiriyor!

18 Liseliyiz Biz: Düzen, meslek
liseli öğrencileri kol emeği
olarak görüyor, ucuz kol gücü
değil öğrenciyiz

20 Röportaj: Seher Şahin
rehberlik odasını geri aldık!

22 O gazları burnunuzdan
getireceğiz!

23 Devrimci Okul: Örgütlü olmak

25 Halkı örgütlemeyen

devrimcilik yapamaz -3-

28 15 Soruda: Meclisler

31 Bu Halk Bu Vatan Bizim:

19 Aralık sorulacak
hesabımızdır

32 Sansürünüz, boyunuzu aşan

pisliklerinizi gizlemeye yetmez

33 Hayatın Öğrettikleri:
Kapıyı ikinci kez çalmak

34 Sanatçıyız Biz: Bataklıktan
çıkmak için, sanatçılarımız
yüzlerini halka dönmelidir...

36 Sınıf Kini: Dünyada 1 milyar
insan açlık içinde

37 Adalet İstiyoruz: Herkesin yasalar
önünde eşit olduğu yalanı ve

yeniden yargılama örnekleri

38 Halkın Hukuk Bürosu:
Ali İhsan Demirel
“adalete ve yargıya güveni
sarsmak”tan değil katliamı
aklamaktan yargılanmalıdır!  

39 Tüm okullarda öğrenci
meclisi kuracağız

42 Devrimci İşçi Hareketi:
AKP-Soma patronları birlikte
işçilerin haklarını
gasp ediyorlar

44 Kamu Emekçileri Cephesi:
AKP emekçi değil, emir eri

arıyor!

AKP’NİN FAŞİST BASKI
YASALARINI TANIMIYORUZ!



DDDeevv--GGeennçç   İİ şşggaa ll ll ee rr ll ee,,  DDii rreenn iişş llee rr ll ee   AAKKPP ’’nniinn   FFaaşş ii ss tt   TTeerröö rrüünnee
KKaarrşş ıı   MMüüccaaddee lleeyy ii   BBüüyyüüttüüyyoo rr !!

DDeevv--GGeennçç ’’ ll ii ll eerr   MMSSGGSSÜÜ’’ddee,,  İİÜÜ’’ddee   GGaasspp  EEdd ii ll eenn   OOddaallaa rr ıınn ıı
MMeeşş rruu   İİ şşggaa ll   vvee   DDii rreenn iişş ll eerr llee   GGeerr ii   AA lldd ıı !!

AKP’NİN GASPLARINA KARŞI MEŞRUAKP’NİN GASPLARINA KARŞI MEŞRU
İŞGALLERLE CEVAP VERECEĞİZ!İŞGALLERLE CEVAP VERECEĞİZ!

AKP’NİN FAŞİST BASKI AKP’NİN FAŞİST BASKI 
YASALARINI TANIMIYORUZ!YASALARINI TANIMIYORUZ!

AKP’nin “iç güvenlik tedbirleri”
adıyla gündeme getirdiği faşist terör
yasaları mecliste onaylandı.

“İç güvenlik tedbirleri” dedikleri
şey doğrudan halkın her türlü meşru
direnme hakkının gasp edilmesidir. 

AKP, her türlü pervasızlığı yapa-
cak, yağma, talan, soygun, sömürü
düzeni sürecek, buna kimse karşı çı-
kamayacak. Kimse AKP’nin zulmüne
karşı direnmeyecek. Onlar ülkemizin
istedikleri yerini satacaklar, işgal ede-
cekler, ormanları, zeytinlikleri kendi
yasalarını da tanımayarak kesecekler,
yakacaklar, yıkacaklar, saray yapa-
caklar, işçileri yerin yedi kat altına
indirip katledecekler, kimse sesini çı-
kartamayacak, susacak... Sesini çı-
kartana ise TOMA, biber gazı, gaz
fişeği, kimyasal madde karıştırılmış
basınçlı sular... Bunlar da yetmedi,
“İç güvenlik tedbirleri” dedikleri bu
yasalarla “elinde molotof vardı” de-
yip, “yüzüne maske takmıştı” deyip
kurşunlayarak katledecekler... 

“İç güvenlik tedbirleri” diye çı-
karttıları bu yasalarla AKP’nin her
türlü terörü meşru olacak, halkın buna
karşı her türlü direnişi katledilme ge-
rekçesi olacak... 

HAYIR! BUNU KABUL ETMİ-
YORUZ!

AKP’NİN FAŞİST TERÖR YA-
SALARI MECLİSTE ONAYLANA-
BİLİR... ANCAK HALKIN DİREN-
ME HAKKINI GASP EDEN BU FA-
ŞİT TERÖR YASALARINI TANI-

MADIK, TANIMIYORUZ! TANI-
MAYACAĞIZ!

Gündeme getirildiği ilk günden
beri AKP’nin “iç güvenlik tedbirleri”
dediği baskı ve terör yasalarını  tanı-
mayacağımızı söyledik. Esas olarak
da devrimcileri hedef alan bu yasalara
karşı ülkenin dört bir yanında Halk
Cepheliler tarafından eylemler yaptık.
“Bizim de kendi yasalarımız var”
dedik. 

AKP’nin faşist yasalarına karşı
Halk Cephesi dışında örgütlü, iradi
bir mücadele sürdüren olmadı. Yasa
mecliste onaylandı. 
***

Halkımız!
Düzenin Yasaları da
Kendisi Gibi
Gayrı-Meşrudur!
Meşru Olan
Halkın Direnişidir!

Bir yerde zulüm varsa, keyfiyet
varsa, hukuksuzluk, adaletsizlik varsa,
halkın her türlü direnişi meşrudur.
Direnişi meşrulaştıran zulmün ken-
disidir. 

Devletin tüm kurumları halkın üs-
tündeki baskı ve terörün aracıdır. 

YÖK üniversitelerde 30 yıldır gen-
çliğin üzerinde baskı ve terör aracı
olarak duruyor. 

Geçen yaz okullar tatile girince
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nde (MSGSÜ) bulunan Dev-

İstanbul/Pendik

SEHER ŞAHİN REHBERLİK MASASI

MSGSÜ

CEPHE MİLİSLERİ DÜŞMANIN KORKUSU4



Genç’in Seher Şahin Dayanışma
Odası, içindeki eşyalarla birlikte
okul idaresi tarafından gasp edildi.
Okul idaresinin yaptığı tam bir eş-
kiyalıktır... Öğrencilerin hiçbir söz
hakkı yok. “Biz ne dersek o olur”
diyorlar. 

Hayır; siz ne derseniz o olma-
yacak. Üniversitelerde öğrencilerin
de söz hakkı var. Çünkü orada oku-
yanlar öğrencilerdir. Öğrenciler
kendi geleceklerini ilgilendiren
okullarda doğrudan söz sahibi ol-
malıdır. Üniversitelerdeki ODA-
LAR, KULÜPLER öğrencilerin
sözlerini söylediği, sosyal kültürel,
siyasal faaliyetlerini yürüttükleri
yerlerdir. Buralar bedeller ödenerek
kazanılmıştır. 

Seher Şahin, 3 Eylül 1991 yı-
lında MSGSÜ’inde rehberlik ve
dayanışma masalarında okula yeni
kayıt yaptıran öğrencilere yardım
ederken polisler tarafından okulun
3. katından atılarak katledildi. 

MSGSÜ idaresinin gasp ettiği
Seher Şahin Dayanışma Odası sı-
radan bir oda değildir. Seher Şahin
üniversite gençliğinin dayanışma-
sının, mücadelesinin sembolüdür.
Saldırı bunadır. 

Faşist Saldırılar Meşru
Direnişleri Yaratır! 
Dev-Genç’liler Gasp
Edilen Odalarını
İşgalle Geri Aldı!

Dev-Genç’liler gasp edilen odala-
rını geri almak için MSGSÜ’nin Bo-
monti Kampüsü’ndeki kitap satış re-
yonunu 25 Kasım'da işgal etti. Üç
gün süren işgalin sonunda okul idaresi
Dev-Genç’lilerin taleplerini kabul et-
mek zorunda kaldı. Dev-Genç’liler
okul idaresinin gasp ettiği odalarını
geri aldılar. 

Okul idaresinin bir başka eşkiyalığı
İstanbul Üniversitesi’nde yaşandı.
Yıllardır öğrencilerin Halk Bilim Ku-
lübü olarak kullandığı oda, okul idaresi
tarafından gasp edildi. Dev-Genç’liler
gasp edilen odalarını almak için okulda
direniş başlattı. AKP’nin polis ve özel
güvenlik görevlileri üç kez Dev-
Genç’lilere saldırdı. İki Dev Genç’li

ve Emek Gençliği’nden bir kişi göz-
altına alındı. Polis, özel güvenlik ve
okul idaresinin işbirliği içindeki sal-
dırıları sürüyor. 

Gasp Edilen Oda
Hakkımız İçin De,
Verilmeyen Park
Talebimiz İçin De
Direnmek Zorunludur!

İstanbul Pendik Belediyesi’ne bağlı
Aydos'ta halkın park talebi Pendik
Belediyesi tarafından defalarca geri
çevrildi. Halk Cepheliler “belediye
yapmıyorsa biz yaparız” diyerek
park yerini işgal etti. Halkın park ta-
leplerini hiçbir şekilde dikkate almayan
Pendik Belediyesi işgalin üzerine park
yapılması talebini kabul etti ve park
çalışmalarını başlattı. 

Dev-Genç’in işgal ve direnişleri,
Cephelilerin işgalleri AKP’nin faşist
terörüne, hukuksuzluğuna, keyfi-
yetine ve adaletsizliğine karşı nasıl
direnileceğini, gasp edilen hakla-
rımızın nasıl geri alınacağını gös-
termektedir. 

AKP Halkın, Bizim
Olanı Gasp Ediyor!
Cepheliler Meşru
İşgal ve Direnişlerle
Hakkımız Olanı Alıyor!

Cepheliler’in işgal ve direnişleri
meşrudur. AKP ülkemizi babasının
çiftliği gibi görüyor... Yağma ve
talanda kendi yasalarına bile uy-
muyor. Ne yasa tanıyor ne hukuk.
Hiç bir mahkeme kararı AKP’ye
işlemiyor. Daha da olmazsa mec-
listeki çoğunluğuna güvenerek yağ-
ma ve talanı için istediği yasayı
çıkartıyor. 

Durumdan vazife çıkartan üni-
versitelerin idareleri de ondan geri
kalmıyor. Üniversitelerde istediği-
mizi yaparız diyorlar. Öğrencilerin
ne istediğinin onlar için bir önemi
yok... 

MSGSÜ ve İÜ’deki öğrenci
odalarının gasp edilmesi bu man-
tığın ürünüdür. Okul idareleri de
AKP iktidarı gibi gaspçıdır. Zorla
öğrencilerin oda haklarını gasp et-

miştir. 

Zulmün Olduğu Yerde
Direnmek Halkların
En Meşru Hakkıdır!

Zulme karşı direnme hakkı büyük
bedeller ödenerek kazanılmış bir haktır.
Tüm dünyada uluslararası sözleşmelere
de girmiş halkların en meşru hakkıdır. 

Direnme hakkı Amerikan Bağım-
sızlık Bildirgesi’nde (4 Temmuz
1776), “Hükümetler, bireylerin yaşam,
özgürlük ve mutluluğa erişmek gibi
doğal ve devredilmez haklarını sağ-
lamak için kurulmuştur; eğer bir yö-
netim, bu kuruluş amacını yıkıcı bir
yön tutacak olursa, halk onu değiş-
tirmek ve devirmek hakkına sahiptir”
şeklinde yer almıştır. 

Direnme hakkı 1789 İnsan ve Va-

AAKP’NİN FAŞİST BASKI
YASALARINDAN BAZILARI

Molotof kokteyli saldırı silahı sayı-
lacak. ‘Elinde molotof vardı’ diyerek
polis katledecek

Maske takarak eylemlere katılmak
suç olacak, aynı zamanda maske, polis
saldırısının gerekçesi yapılacak

Gösteriye silahla katılanlara verilecek
ceza artırılıyor. Silahlı eylemciye 2.5-
4 yil arasında hapis cezası verilecek.

Polisin şahıs ve araç aramalarında
yetkisi genişletilecek

Polisin savcılık izni olmadan vali
yardımcısı ve üst amirin izniyle göz-
altına aldığı kişiyi 24 saat tutabilecek 

Eylemlerde çevreye verilen zararlar
eylemcilere ödetilecek.

Dinleme, izleme ve takibin kapsamı
genişletilecek

Sanal ortamda nefret ve teröre çağrı
da artık suç sayılacak. 

Polisin yetkilerinin denetimi için
Kolluk Gözetim Komisyonu kurulacak.
Komisyonda STK’lar da yer alacak. 

 İstihbari dinlemeleri denetlemek
için de mecliste komisyon kurulacak.
Bu komisyona tüm partilerden millet-
vekilleri katılacak. 

7 Aralık
2014
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tandaş Hakları Bildirisi’nde ise şöyle
yer alıyor:  “Her siyasal topluluğun
amacı, insanın tabii ve zamanaşımıyla
kaybolmaz haklarının korunmasıdır.
Bu haklar, hürriyet, güvenlik ve
zulme karşı direnmedir” denilmiştir.

Yine 1793 Haklar Bildirisi’nde
direnme hakkı şöyle ifade edilmiştir:
“Herhangi bir kimseye karşı, kanunun
tespit ettiği durum ve şekiller haricinde
ifa edilen her türlü fiil, keyfi ve müs-
tebitçe (despot) demektir. Kendisine
karşı şiddet kullanılarak böyle bir fiil
ika edilmek istenen kimsenin, bu fiili
kuvvet kullanarak önlemeye hakkı
vardır” denildikten sonra 35. maddede
“Hükümet, halkın haklarını çiğnediği
zaman, isyan etmek, halkın her sınıfı
için hakların en kutsalı ve ödevlerin
en gereklisidir” demektedir. 

34. maddede ise; “Toplumun tek
bir üyesine zulüm yapıldığı zaman,
bütün topluma zulüm yapılmış de-
mektir. Topluma zulüm yapıldığı za-
man da, onun her üyesine zulüm ya-
pılmış sayılır” der ve 27. maddede ise
“Hükümranlığı gasp eden her fert,
hür insanlar tarafından derhal öldü-
rülmelidir” diyerek despotların ölümle
cezalandırılmasını emretmektedir. 

İkinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra,
dünyayı cehenneme çevirmiş olan fa-
şizmin zulmüne karşı direnme hakkı

yeniden tartışılmış ve bir kısım ana-
yasalarla uluslararası sözleşmelerde
bu hak savunulmuştur. 1948 tarihli
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin
başlangıç metninde; “İnsanın zulüm
ve baskıya karşı son çare olarak ayak-
lanmaya mecbur kalmaması için insan
haklarının bir hukuk rejimi ile ko-
runması temel bir zorunluluk olduğuna
göre” şeklinde yer almıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sı’nda ise uluslararası sözleşmeler iç
hukuk maddeleri olarak kabul edilir.
Dolayısıyla uluslararası sözleşmelerde
kabul edilen direnme hakkı bizim
hukukumuz için de geçerlidir.

Ancak AKP ne uluslararası hukuku,
ne kendi hazırladıkları yasaları tanıyor.
HES’lerin yapımı mahkemelerin dur-
durma kararlarına rağmen devam ediyor. 

Ormanlarımızın, sahillerimizin, ta-
rihi yerlerimizin, tarım alanlarımızın,
madenlerimizin mahkeme kararlarına
rağmen yağma ve talanı devam ediyor. 

Madenlerde, inşaatlarda, tarlalarda
işçiler katledilmeye devam ediyor.

Soma’da yaşananlara bakın. Kat-
ledilen 307 madencinin tek sorumlusu
patronlar ve AKP iktidarıdır. 

Madende öldüremedikleri işçiler
işçi güvenliği istedikleri için 2831’i
gece vakti cep telefonlarına gelen me-
sajla işten atıldılar. 

İnsan emeği, insan onuru bu kadar
ayaklar altına alınamaz... Telefon me-
sajıyla Soma maden işçileri ölüme
mahkum edilmişlerdir. Patronlar “işçi
güvenliği pahalıya maloluyor, güvenlik
isterseniz madeni kapatır sadece sizi
değil, bütün ailenizi açlıktan öldürü-
rüm” diyor. Çalışmak istiyorsanız işçi
güvenliği istemeyin diyor. 

Bu durumda halkın direnmekten
başka yolu var mı? YOK! 

Madenciye tekellerin karı için her
halükarda ölüm dayatılıyor. 

O zaman bizim de her türlü araçla
direnmemiz meşrudur. 

Dev-Genç’in oda işgali, Halk Cep-
heliler’in park işgalinden Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kur-
tuluş Merkezi’nin yerinin işgal edilip
alınmasına kadar gerçekleştirdiği iş-
galler nasıl direnilmesi gerektiği nok-
tasında yol göstermektedir. 

AKP’nin hak gasplarına, faşist ya-
salarına karşı meşru işgallerle, dire-
nişlerle cevap vermeliyiz. 

AKP’nin faşist baskı yasalarının
hiçbir meşruiyeti yoktur. Meşru olan
biziz... Meşru olan direnişimizdir. 

Direniş kendi yasalarını yapıyor.
Bizim de yasalarımız var. 

Mahallelerimizde, okullarımızda,
fabrikalarda... hiçbir yerde AKP’nin
baskı yasalarını tanımıyoruz.

Haklarımızı İstiyoruz,
Alacağız!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi öğrencileri, okul idaresinin
yaz döneminde hırsız gibi girip ka-
çırdığı eşyalar ve yıktıkları Seher
Şahin Dayanışma Odası'nı geri almak

için okulda bulunan MSGSÜ Kitap
Satış Reyonunu 25 Kasım'da işgal
etti. Talepleri karşılanana kadar işgale
devam edeceklerini söyleyen Dev-
Genç’liler MSGSÜ Bomonti Kam-
püsü'ndeki bekleyişlerini sürdürürken;
“Seher Şahin'den devraldığımız mü-
cadele bayrağını devrime taşıma sö-
züyle yolumuza devam edeceğiz. Bas-
kılarınızla bizleri yıldıramayacaksınız.
Haklarımızı istiyoruz, alacağız!” dedi. 

Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer!

MSGSÜ idaresinin 2 defa öğrenci-
lerin elinden aldığı Seher Şahin Daya-
nışma Odası için MSGSÜ Kitap Satış

Reyonu‘nu 25 Kasım'da işgal eden ve
3 gün süresince işgale devam eden
Dev-Genç'liler kazandı. İdarenin tehdit
ve baskıcı söylemlerine rağmen tüm
kararlılığı ile direnip işgale devam eden
öğrencilerle fen-edebiyat fakültesi de-
kanlığı görüşme talep etmek zorunda
kaldı. Yapılan görüşme sonucunda oda-
nın eski yerine yeniden yapılacağını,
oda için gerekli olan bilgisayar, yazıcı,
dolap, projeksiyon, sinevizyon perdesi,
ısıtıcı gibi ihtiyaçların karşılanacağına
söz verildi ve aynı gün odanın yapım
çalışmalarına başlandı. Geçen hafta
idarenin topladığı eşyaların öğrencilere
iadesi talebi de direniş sonucunda kabul
edildi.

MSGSÜ'de Dev-Genç’lilerin
Oda İşgali!

Yürüyüş
7 Aralık
2014
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77HALKIN ADALETİDİR!

“İç Güvenlik Paketi” yasa
tasarısı mecliste onaylandı. 

Çıkarılan yasalar “Suç işlen-
mesinin önlenmesi, vatandaşların
kendilerini güvende hissetmele-
rinin sağlanması, can ve mal
emniyetinin temin edilmesi, suçun
aydınlatılması ve suçluların ya-
kalanması gibi asli görevleri olan
kolluk kuvvetlerinin durdurma,
arama ve gözaltına alma, ge-
rektiğinde silah kullanma gibi
yetkilerinin yeniden düzenlen-
mesi”ni içeriyor.

Tasarı meclis gündemine getirildi-
ğinde Başbakan A. Davutoğlu şunları
söylüyordu: “Tedbirler ve reform pro-
jeleri bunu altını çizerek söylüyorum
reformlar, özel hayatın mahremiyetini
korumaya, kişisel verilerin korunma-
sına, insan hak ve özgürlüklerinin tah-
kim edilmesine yönelik reformlardır.” 

Faşizmin genel karekteridir; yalan
ve demogoji. 

Burjuva basın da, AKP hükümetinin
Başbakanı da, bakanları da, yalan ve
demogoji silahını kullanıyorlar. Halka
saldırı yasasını halkın yararına ve
lehine gibi gösteriyorlar. Faşist yüz-
lerini böyle gizlemiş oluyorlar. 

“Kanun Devleti” Denen 
Şey Faşizme Meşruluk 
Kazandırmaktır 

Kanunları, hatta kendi koydukları
kanunları en çok çiğneyen, bunlara
en az uyan egemenlerin dillerinden
düşürmedikleri bir kavramdır “kanun
devleti”. 

Faşizme kanunlar dar gelir, yetmez.
Kendi koydukları yasalar çoğu kez
kendi ayaklarına dolanır. Çünkü halka
düşmandır. Adaletsizdir. Haksızdır.
En önemlisi de meşru değildir. Bundan
dolayıdır ki özgür hareket etmek ister.
Baskıda özgür, sömürüde özgür, zu-
lümde özgür… İşte bu noktada ka-
nunlar engeldir, onu sınırlar. 

Ancak diğer yandan da bir meşru-
luğa ihtiyaç duyar. 

Faşizm kendini nasıl meşrulaştır-
maya çalışır? 

Bir, yasalarla… 
İki, yarattığı kitle tabanıyla… 
İşte bunlarla terör, yalan ve de-

mogojisine uygun zemin yaratır. İşte
bugün de varolan faşist yasalar yet-
memiştir ki, yönetemez durumdadır
ki, yeni yasalara, yeni düzenlemelere
ihtiyaç duyuyorlar. İç Güvenlik Paketi
bunun sonucudur. 

AKP faşizmi, halka yönelik baskı,
terör ve zulmüne meşruluğu çıkaracağı
yeni yasalarla sağlamak istiyor. “Ka-
nun devleti” denilen şey kanunlarla
meşruluk kazandırılan faşizmin uy-
gulanmasından başka bir şey değildir. 

Faşizm İçin Meşru Olan 
Halk İçin Meşru Değildir!

Kendilerini yasalarla sınırlayanlar,
faşizm gerçeğinden, devlet gerçeğinden
bihaber olanlar için meşruluk da dü-
zenin sınırlarında başlayıp o sınırların
dışında biter. 

Oysa bir şeyin yasalaşması, yasalara
uygun olması onun meşru olduğu an-
lamına gelmez. O halde meşruluğun
ölçütü nedir? 

Meşruluğun ölçütü öncelikle dü-
zenin kimin düzeni olduğudur. İktidarın
sahibinin kim olduğudur. 

Meşruluğun ölçütü bir şeyin halkın
yararına olup olmadığıdır. 

Emperyalizmin yeni sömürgesi bir
ülkede yaşıyoruz. Bağımsızlığın olma-
dığı, halk için demokrasinin olmadığı,
sömürge tipi faşizmle yönetiliyoruz. 

Bu ülkede halkın yararına çıkarıl-
mış tek bir yasa yoktur. Olanı halk
kendi mücadelesiyle, bedel ödeyerek
kazanmıştır. 

Bu ülkede yasa yapanlar
emperyalizm ve oligarşinin
hizmetinde olanlardır. 

Yasaları nasıl çıkardık-
larına bakın; bir avuç vatan
haini bu böyle olacak diyor
ve yasa çıkıyor. Halkın onayı
yoktur. Seçimlerden aldıkları
oyu kendi meşruluklarına
dayanak yaparlar. O seçimler
ki hırsızlığı, soygunu, talanı,
yağmayı, her türlü ahlak-
sızlığı aklamanın aracı haline

getirilmiştir. Bunu bizzat bu ülkenin
eski başbakanı yeni cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan ifade etmiştir. 

İç Güvenlik Paketi 
Yönetememenin Kanıtıdır
Yönetemiyorlar; 
Çünkü Meşru Değiller!
Yönetemiyorlar; 
Çünkü Halka Düşmanlar! 

Faşist baskı yasaları; yeni iç gü-
venlik paketi AKP’nin yönetemedi-
ğinin, ülkemizdeki faşizm gerçeğinin
ifadesidir. 

“İç Güvenlik Paketi” diye hazırla-
nan yasa taslağı halkın her türlü meşru
direnme hakkını suç sayıyor. Suç say-
makla da yetinmiyor polise elinde mo-
lotof var diye vur emri veriyor. Maske
taktı diye vur emri veriyor. 

Yasalarla da yetinmiyor AKP iktidarı.
Çıkarmaya hazırlandığı yeni yasalarla
hem kendi terörüne hem de sivil faşist
çetelerin terörüne meşru zemin yarat-
maya çalışıyor. Aynı zamanda sivil faşist
çeteleri açıktan kışkırtıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Tayyip Er-
doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Şurası
ile MÜSİAD Uluslararası Fuarı'nın
açılış töreninde  yaptığı konuşmada
şunları söylüyordu: 

“Bizim medeniyetimizde, milli ve
medeniyet ruhumuzda esnaf ve sa-
natkar gerektiğinde askerdir, alpe-
rendir, gerektiğinde vatanını savunan
şehittir, gazidir, kahramandır… Ge-
rektiğinde asayişi tesis eden polistir,
gerektiğinde adaleti sağlayan hakim-

‘Kanun Devleti’ Faşizmin Terörünü Aklayan Devlettir!

BİZİM DE KANUNLARIMIZ VAR !



dir, hakemdir, gerektiğinde de şefkatli
kardeştir.” 

Tayyip Erdoğan esnafa açık açık
güvenlik görevlisi misyonu biçiyor.
Haziran Ayaklanması sürecinde “yüzde
50’yi zor tutuyorum” sözleri hatıra-
larımızdadır. Halkın bir kesimini diğer
bir kesimine karşı açıktan kışkırtmak-
tadır. Sivil-faşist çetelere “önünüz
açık, arkanızda biz varız, yasalar
var” demektedir. Eli satırlı faşist çe-
telerine görev veriyor. Eylem yapan
halka saldırın diyor. 

Hem kontra faaliyetlere başvuruyor,
sivil faşistleri kışkırtıyor onlara açıkça
görev dağıtıyor. Hem de yasalarla on-
ların her türlü terörünü meşrulaştırmaya
çalışıyor. 

Bu tarz Tayyip Erdoğan’ın şahsıyla
ilgili değildir. Bu tarz faşizmin tarzıdır.
Halk düşmanlarının tarzıdır. Bu tarz
kendi kitle tabanını da yaratıyor. 

Haziran Ayaklanması sürecinde

Eskişehir’de  katledilen Ali İsmail
Korkmaz’ı kasten öldürdüğü iddiasıyla
yargılanan Mevlüt Saldoğan, mahke-
mede şunları söylüyordu: “Eğer Gezi
Parkı bir darbe girişimi ise ben darbe
girişimini bastırmak için çalıştım.
Eğer Cumhurbaşkanı, Başbakan, İç-
işleri bakanı ‘Gezi parkı bir darbe
girişimi’ diyorsa, eğer Gezi Parkı ey-
lemleri bir darbe girişimiyse ben kim-
seyi öldürmek için çalışmadım, ben
bir darbe girişimini bastırmak için
çalıştım” diyerek faşist cinayeti meş-
rulaştırmaya çalışıyor. Yarın esnaf da
cumhurbaşkanımız bize mahallenin
huzurunu sağlayan güvenlik görevlisi
dedi biz de huzur sağlamak için bunu
yaptık diyecektir. Nasılsa kanun devleti
onları korur. 

Kanun devleti denen şey faşizmin
her türlü terörünü katliamlarını, halk
düşmanı faaliyetlerini aklayan devlettir.
Yasalar kanunlar buna hizmet eder.  

Faşizmi Yeneceğiz, 
Halkı Yenemeyecekler! 

Attıkları her adımda, çıkardıkları
her yasada halk düşmanı yüzlerini
açıkça ortaya koyuyorlar. Hiçbir baskı
yöntemi, zulmün şiddeti halkın haklı
mücadelesini bastıramadı, susturamadı. 

Ancak faşizmin başka çaresi yoktur.
Tek silahları bunlardır; terör, yalan
ve demogoji. Bu yöntemleri uygula-
maktan geri kalmazlar. 

Faşizmin yasalarını tanımıyoruz
diyoruz. Faşizmin yasalarına karşı bi-
zim de yasalarımız var diyoruz. 

Biz milyonlarız. Biz haklıyız. Bizim
kavgamız bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm kavgası; eşitlik, özgürlük,
adalet ve ekmek kavgası. 

Faşizmin terör, yalan ve demogo-
jisine, halk örgütlenmelerimizle, silahlı
örgütlenmelerimizle ve meşru-militan
mücadelemizle karşılık vereceğiz. Fa-
şizmi yeneceğiz! 

Bağcılar'da 30 Kasım’da AKP'nin baskı
yasalarına karşı yapılan kızıl maskeli yürüyüşten
sonra Yeni Mahalle’de katil polisler kitleye
saldırdı. Kızıl maskelilerin görkemli yürüyüşünü
Cephe milislerinin halkı selamlamasını haz-
medemeyen katiller, akrep denilen zırhlı araç-
larla mahalleyi gaza boğdu. Cepheliler molotof
ve havai fişeklerle karşılık verdi. Buna karşılık
katil polisler akrebin içinden ahlaksız küfürler
ve tehditler savurdu, içinde kimse yokken Ka-
ranfiller Kültür Merkezi'ne plastik mermi sıktı,
camlarını kırdı. Hiçbir baskı ve saldırı, dev-
rimcileri yolundan döndüremeyecek.

AKP’nin baskı yasalarına karşı 30
Kasım Yürüyüşü için çalışmalar kararlı-
lıkla sürdürüldü.  28 Kasım'da Bağcılar
Sancaktepe Mahallesi, Şaşkın ve Cemevi
bölgesinde 10 adet; Kirazlı Metro, Otobüs
durakları, Mevlana Caddesi, Tavukçu
Köprü Caddesi’nde 10 adet çağrı ozaliti
asıldı. Çalışma sırasında akreple takip
eden AKP nin katil polisini umursamadan
işlerine devam eden Halk Cepheliler, 29
Kasım'da da pazarda sesli konuşmalarla
bildiri dağıtımı yaptılar.

Yürüyüş
7 Aralık
2014
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Baskı Yasalarınız 
Bizi Engelleyemez!

Katil, Korkak, Aciz Polis Yine
Karanfiller Kültür Merkezi'ne Saldırdı!



Türkiye faşizminin en büyük ha-
pishaneler katliamıydı 19 Aralık. 28
devrimci tutsak diri diri yakılarak,
kurşunlanarak, bombalanarak katle-
dildi. 

Dört duvar arasında, tümüyle sa-
vunmasızdılar tutsaklar, eşitsiz bir
savaştı yaşanan. NATO’nun üçüncü
büyük ordusu, polisi, kontrgerillası,
iti MİT’iyle onbinlerce katil, 20 ha-
pishaneye birden saldırdı 19 Aralık’ın
04.30’unda. Amaçları Ölüm Orucu
savaşçılarının hayatını kurtarmak de-
ğildi elbette, yalandı tüm sermayeleri.
Asıl amaçları devrimci tutsakları si-
yasi kimliklerinden soyundurmak ve
teslim almaktı. O yüzden acımasız-
dılar, o yüzden yaktılar, yıktılar, o
yüzden tarihlerinin en büyük katli-
amlarından birine imza attılar.

28 ölüme, yüzlerce ağır yaralıya,
onlarca sakata rağmen devrimci tut-
saklar yenilmediler. Çıplak beden-
lerini ateşe verip fedaya durarak;
yağmur gibi yağan kurşunların altında
halay çekerek direndiler ve kazandılar
bu eşitsiz savaşı. Devrimci irade
dimdik ayaktaydı, çıplak bedenleri
postallar altında ezilirken bile

İşkencelerin, tecavüzlerin, ahlak
dışı, insanlık dışı tüm saldırıların
envai çeşidine maruz kalan tutsaklar,
tecrit ve tretman saldırısının başla-

tıldığı F tipi hapishanelere atıldılar.

2000’de başlayan büyük Ölüm
Orucu Direnişimiz, yedi yıl boyunca
devam etti hücrelerde, dışarıda. So-
nuçta kazanan yine devrimci tutsaklar
oldu, tecritte açılan delik giderek
büyüdü ve bugün F tipi hapishane-
lerde, artan yeni baskılara, cam ka-
feslere, her yere takılan kameralara
rağmen tecrite karşı savaş hiç güç
kaybetmeden sürüyor. Direnmeye,
halkın umudunu korumaya ve bü-
yütmeye, inançları uğruna ölümü
göze almış iradenin yenilmeyeceğini
kanıtlamaya devam ediyor devrimci
tutsaklar.

19 Aralık bugün yeni baskı yasa-
larıyla, polis devleti yasalarıyla sü-
rüyor. Nafile! AKP faşizmi ne dev-
rimci tutsakları ne de halkı teslim
alamayacak. İstediği kadar baskı ya-
saları çıkarsınlar, istedikleri baskı
politikalarını uygulasınlar başarama-
yacaklar. Yenilmeyecek Cepheli tut-
saklar! Yenilmeyecek Cepheliler!
Halk yenilmeyecek!

19 Aralık’ın hesabı duruyor bugün
önümüzde. Büyük Direnişin 122 şe-
hidinin, Berkin’in, Hasan Ferit’in
hesabı duruyor. Hapishanelerde tedavi
edilmeyerek, tahliye edilmeyip tecrit
ve tretman altında tutularak katledilen
hasta tutsakların hesabı duruyor. AKP

faşizminin hesabı günden güne bü-
yüyor.

Hiçbirini atlamayacağız! Hepsinin
bir bir hesabını soracak, burunlarından
fitil fitil getireceğiz! Dünyayı katillere
dar edecek, kabusları olacağız! 19
Aralık şehitlerinin kanını yerde ko-
mayacağız!

19 ARALIK'IN HESABINI SOR-
MAK, BUGÜN BERKİN'İN HE-
SABINI SORMAKTIR!

19 ARALIK; YÜREĞİMİZDEKİ
ACIMIZ, SORULACAK HESABI-
MIZDIR!

19 ARALIK'IN HESABINI
SORMAK, BUGÜN HASAN FE-
RİT'İN HESABINI SORMAKTIR!

19 ARALIK OPERASYONU
AKP'NİN YENİ BASKI YASALA-
RIYLA SÜRÜYOR!

AKP 19 ARALIK’IN  KATİL-
LERİNİ KORUYOR! BİZ CEZA-
LANDIRACAĞIZ! 

19 ARALIK’TA KATLEDİLEN
28 DEVRİMCİ TUTSAK İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!

DİRİ DİRİ YAKANLARDAN,
HASTA TUTSAKLARI KATLE-
DEN AKP’DEN HESAP SORACA-
ĞIZ!

19 Aralık’ta Tutsakları, Soma’da İşçileri
Diri Diri Yakan, Ermenek’te Suda Boğan Devlettir! 

Katliamların Hesabını Soracağız!



“Bir canım var feda olsun halkıma, va-
tanıma” şiarıyla tarihe kanla yazılan 19-22

Aralık direnişimizin feda ateşleri; solun
bugün derinleşen çürümesine daha o günden
net bir biçimde aydınlatmıştır. 

Çürüme, çözülüp dağılmak demektir. Çü-
rümek, burjuva ideolojisine ruhumuzu teslim
etmektir. Halkın kurtuluş davasına sırtını dö-
nerek, emperyalizm ve oligarşiye boyun
eğmektir. Çürümek, devrimci değer, nitelik

ve ilkeleri terk etmektir. 
19-22 Aralık feda ateşleri, herkesin gerçek

yüzünü açığa çıkartmıştır. Kim devrimci
kim değil, kim devrim saflarında kim
düzen kulvarında gayet açık bir bi-
çimde görülmüştür. 

Direnişin Ruhuna
Fatiha Okuyan TKP…

Henüz direniş sürerken, şehitle-
rimizin yaralarından kan akmaya de-
vam ederken ölümüne direnen Cep-
heliler’in ruhuna Fatiha okuyan,

“devrimci-demokrasi tasfiye oldu”
diyen TKP’liler bugün ne hal-

deler, malumdur. Bedel öde-
memek için o “komünist”
burunlarından kıl bile aldır-

mayanlar, ortadan ikiye çat-
ladılar. Bizim direniş ruhu-

muza Fatiha okumuşlardı
ama çürüyüp dağılan
kendileri oldu. Nedeni
gayet açık! Bu açıklık
halkların tarihinde ya-

zılıdır. Ve fakat tarih
yazmayı bilme-

yenler, kanla
yazılmış tarihi
de okumayı
bilmezler. On-

larca cehaletle-

riyle ahkam keserler sadece. Düzen içinde bedel
ödemeden “Komünistlik” yapa yapa çoğalmayı
ve bir gün seçimlerde birinci parti olup hükümet
kurmayı hayal ederken, hayat! Bırakın çoğalmayı
kendilerini bile bir arada tutamadılar. …

ÖDP Hangi Mahalledendir… 
Fidanlar’ın feda ateşi hayatı aydınlatırken,

gerçeğe gözlerini kapayanlardan birisi de ÖDP
oldu. Öyle ki, direnişimize sırtlarını dönmeyi
“Aynı Mahalleden Değiliz” ukalalığıyla teorize
etmeye kalktılar. Tutsak yakınlarına ailelerine
bile kapılarını kapama şerefine nail oldular(?)
Ki “aynı mahalleden değiliz” demek, aynı
safta değiliz demektir. Biz devrim safındayız.
Onlar ise düzenin bataklığında kulaç atmaya
devam ediyorlar. O günden bu yana, ÖDP’nin
içinde hepsi birbirlerinden reformist kaç parti
ve grup çıktığı malumdur. Çürüdükçe çözülmüş,
çözüldükçe daha bir batmışlardır kapitalizmin
pisliğine…

Keklik Olma Meraklısı EMEP...
İflah olmaz direniş kaçkınlığını 1 Mayıs

için Taksim yerine Türk-İş’in ardına sinerek
Kadıköy’e gitmeye vardıran EMEP’in Büyük
Direnişi’mizin karşısında ne söylediği bilinir.
“Bizi cepte keklik mi sandınız?” Ancak
yüzünü düzene dönenler, birbirlerini bu dönüşün
cebinde “keklik“ sanarlar.  EMEP, “Bizi cepte
keklik mi sandınız” derken, “Bizde devrimci
değer, ilke, ahlak olduğunu mu sandınız?”
demiştir aslında. Ki bunların zerresinin kal-
madığını da halka yeterince ispatladılar. 

Kürt milliyetçilerinin sayesinde burjuvazinin
ahırında yer almayı, en sonunda başardılar.
BRAVO(!) Biz kimsenin düzenin kekliği olmasını
istemeyiz. Ama “keklik” olmayı tercih edenlerin
gerçeğini de halkımıza gösteririz. Ve halkımız,
öteden beri kekliği sevmez… Çünkü keklik
kendi nesline ihanet eden bir hayvandır.

“Farkımızı Koyduk, İyi Oldu”
Küçük burjuva Kürt milliyetçileri 19-22

Aralık direnişimiz karşısında “farkımızı koyduk,
iyi oldu” demişlerdir. Böylece ve bir kez daha,
devrimcilerden ne kadar farklı olduklarını, em-
peryalizme ve işbirlikçilerine ispatlamayı “iyi”
bir fırsat olarak, değerlendirmişlerdir. Devrim-
cilerden ne kadar “farklı” olduklarını, ispat
ede ede, en sonunda Amerikan emperyalizminin
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“müttefiki” olmayı ar-
zulayan bir noktaya gel-
mişlerdir. Ki devrimcilerle
aralarına fark koyanların,
karşı devrimcilerle arala-
rındaki farkların giderek
belirsizleşecek olması eş-
yanın tabiatı gereğidir.
Böyle olduğu içindir ki,
devrimcilere ve kurumlarına saldırılar
gerçekleştirmişlerdir…

“Kaymak
Tabaka” cılar Kendilerini
Koruyamayanlar…

O günlerde, TİKB, “kaymak ta-
bakayı koruyalım” diyerek kendini
korumayı direniş kaçkınlığının ge-
rekçesi olarak ilan etmişti. Peki ne
oldu? Ne olacak, TİKB’nin ahkamı
değil kavganın yasaları geçerli oldu
ve  “kaymak tabakayı korumak”’tan
bahseden TİKB birkaç gerekçeye
değinip çözüldü. Çürümenin kaçı-
nılmazlığıdır bu…

Düzene Hızlı Koşan
MLKP…

Devrimci kişilik, ilke ve ahlaka
sahip olamadığından günlük çıkarları
için her şeyi mübah gören MLKP,
19-22 Aralık direnişi içinde Ümra-
niye Hapishanesi’nde sorguladık-
ları iki kişiyi diri diri yakmayı
“Marksist-Leninist Komünist” ah-
lak ve adaletlerine sığdırabildiler.
Emperyalizm ve oligarşinin saldırı-
larını göğüslemekten aciz olduğunu
ispat eden MLKP, kolay yoldan “ko-
münistlik” yapmasının yolunu, düzene
dönüş kulvarına girmekte buldu. Çiğ-
nene çiğnene bataklığa dönüşen o
yolun kokuşmuş diline uygun olarak
katillere “sayın” diyorlar. Devrim-
cilerle “her türlü ilişkilerini de kes-
meyi” başardılar. Halk düşmanlarına
saygılarını sunanların, devrimcilere
bakacak yüzü olmaz zaten…

TKP/ML’ nin
Elindeki Megafon…

19-22 Aralık direnişi içinde dev-
rimcilere aynı megafonla iki ses “teslim
olun” çağrısı yaptı. Seslerden ilki ve
megafonun sahibi faşizmdi. İkinci

ses ise TKP/ML temsilcisine aitti.
Bu “kişisel” savruluştan öte
TKP/ML’nin direniş kaçkınlığının
ulaştığı dip noktasıydı. İradesizliği
nedeniyle, saldırı karşısında direniş
kararı alamayan TKP/ML, saldırı ağır-
laştığında direnenlere “teslim olun”
çağrısı yapabildi. “Kendini korumayı”
esas alan bu anlayış sahipleri, o dip
noktayı derinleştirme gayretiyle çü-
rümeye devam ederek, en sonunda
devrimcilerle ilişkilerini kesmeyi
bile başardılar. Bravo(!) Devrimle iliş-
kisini kesen, düzenle barışır elbette…

Kavgada Blöf Yapan
MKP…

Büyük Direnişe birlikte başladı-
ğımız MKP ise direnişin dışına düş-
meye yönelik adımlarının, 19-22
Aralık feda günlerinde atmıştır. Zira
direnişe saldırı olursa direnişçilerin
feda eylemleri yapacağına yönelik
ortak kararlarımızı uygulamamış ve
o karar, “blöf” yapmak için oldukla-
rını aşılamışlardır. Oysa devrimciler
blöf yapmaz. Söylediklerini yapar,
yaptıklarını da savunurlar sonrasında
da, hainlerin alınlarından öpecek
ihaneti meşrulaştırmaya kalkan
MKP, bu yaklaşımının nelere kadir
olacağını 24 gerillasının Dersim’
de teslim olmasıyla yaşadı. Elbette
bugünün koşullarını ciddiye almaz-
sanız, işte böyle “komik” duruma
düşersiniz. Ki direnmeyen çürür ger-
çekliğini değişik boyutlarda yaşamaya
devam ediyorlar…

Şanlı Alişanlar’ın
Gerçeği

19-22 Aralık feda ateşinin aydın-
lığında, Fidan’dan İbili’ye Cepheli-
ler’in ne dediği, neyi ne yaptığı da
tarihe kanla yazılmıştır:

“…bugünün dünyasında, em-
peryalizm ve işbirlikçilerinin karşı-

sında çoğu kez tek ba-
şımıza kalsak da, yine
biz varız kimileri ihanet
edebilir, teslim olabilir.
Ama biz yerimizi daima
koruyacak, devrim ve
sosyalizm şiarını ikti-
dara taşıyacağız…”(Ca-
nım Feda/Ahmet

İbili/syf:165/ Boran yayınları).
İşte bu da bizim gerçeğimizdir.

19-22 Aralık’ta ve Büyük Direniş
boyunca savunduğumuz umut, yü-
rüdüğümüz yol budur.

Emperyalizm ve işbirlikçileri, ih-
tilalin yolunu saptırmak için ellerinden
geleni yapsalar da, şanlı Alişanlar’la
her koşulda devrime yürüyoruz. 

122’lerden Muharrem Karademir
yoldaşımızın verdiği bir örnek vardır.
Şöyle der Muharrem Karademir:

“…107 canımız her şeyi ve yü-
rüyeceğimiz yolu basitleştirdiler. Ben
bunu şöyle ifade ediyorum; ateş or-
tasında kalmış bir çocuk olur. O ço-
cuğu kurtarmak için mevziden fır-
ladım. Ya o çocuğu kurtaracağım
ya da bedenimi ona siper edeceğim”

Sahip çıkılıp ölümüne savunulan
halkın umudu, halk çocuklarının ge-
leceğidir.

Reformist, oportünist kesimler,..
Emperyalizm ve oligarşi karşısında
Muharremler’in iradesini göstere-
memişlerdir. Gösterdikleri “fark” işte
budur. Devrimci iradeyi kuşanmak
yerine, karşı devrimin icazetine sı-
ğınanların geldiği nokta ortadadır.
O gün direnmeyenler, bugün çürü-
menin dibini arıyorlar. Buldukları
ise dünkü stratejilerini, inançlarını,
düşünce ve hedeflerini terk edip
siyasi cesede dönüşen kendi gerçek-
likleri oluyor.

Bir kez daha, Mahir Çayan’ın de-
diği gibi yaşanıyor saflaşma: “aynılar
aynı yerde, ayrılar ayrı yerde kü-
melenirler”

Fidan’dan İbili’ye o gün diri diri
yanarken tek başınaydık ve bugün,
devrim meşalesini yine tek başımıza
taşıyoruz. Çünkü bu güç ve sağlam-
lığa sahibiz.

Dayı’mızın dediği gibi : “Bugü-
nün dünyasında yalnız başına kal-
mayı göze almadan güçlü olmak ve
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düşmana karşı savaşmak mümkün değildir. Yalnız
başına emperyalizme, oligarşiye ve onun uzantılarına
karşı savaşmak hiçbir teknikle, silahla, güçle değiştiri-
lemeyecek dünyanın en büyük gücüdür. Bu kendine
güvendir bu ideolojik sağlamlıktır.”

İşte bu güce sahip olamayanlar, emperyalizmden
medet umarak düzenin icazetine sığınanlardır. HDP’
sinden Birleşik Haziran Hareketi’ne kümelendikleri yer,
düzenin icazetidir.

Fidanlar ise devrimci iradeleriyle geleceğe yürümeye
devam ediyorlar…

Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılana Dek

Susmayacağız!

Eskişehir TAYAD'lı Aileler tarafından
30 Kasım’da "Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın" kampanyası çerçevesinde
üçüncü kez imza masası açıldı. Adalar
Migros önünde açılan masa, yağmura
rağmen 2,5 saat açık kaldı.  "Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın / TAYAD'lı
Aileler" yazılı pankartın asıldığı masada
Yürüyüş ve Tavır Dergileri de sergilendi.
Masada yaklaşık 200 bildiri dağıtıldı
ve 36 imza toplandı. İki haftada bir
pazar günleri açılan imza masasının
dördüncüsü 14 Aralık Pazar günü Adalar
Migros önünde açılacak.

TAYAD’lı Ailelerimizin
Yanındayız!

TAYAD’lı Ailelerin Muharrem Ka-
rademir Tepesi Çay Bahçesi’nde 28
Kasım’da düzenlediği programda, Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş Ve
Kurtuluş Merkezi, Engin Çeber Halk
Tiyatrosu olarak katılarak bir oyun ser-
giledi. Yozlaşmaya karşı mücadelenin
ve tutsaklarla dayanışmanın öneminin
anlatıldığı programa 60 kişi katıldı.

Binlerce askeriyle, gaz bombasıyla,
kontrgerillasıyla devrimci tutsakları teslim

alamayan oligarşi iş makinalarıyla hapishane
duvarlarını yıkmakta çareyi buldular...

Hasta Tutsaklar Onurumuzdur
Zulmün Elinden Çekip Alacağız

Hapishanelerde 19-22 Aralık 2000' de yapılan katliam ile birlikte
devlet binlerce tutsağı işkencelerle F tiplerine taşıdı. 2000'den bu yana
Türkiye hapishanelerinde binlerce hasta tutsak, tahliye edilmediği veya
hapishanede tedavisi engellendiği için öldü. Haftada 5 tutsağın cenazesi
çıkmaktadır hapishanelerden. Hasta Tutsakları dört duvar arasına mahkum
edip ölüme terk edenlerin zulmüne ve acizliğine karşı sahiplenmemiz ve
meşru mücadelemizle, hasta tutsaklarımızı zulmün elinden çekip alaca-
ğız.

ANKARA:
29 Kasım günü TAYAD’lı Aileler, Sakarya Caddesi'nde hasta tutsaklarla

dayanışma kermesi açtı. Halkın her zamanki gibi yoğun ilgisi oldu,
kermeste özgür tutsakların el emeği ürünleri sergilendi. Halkla yapılan
sohbetlerde hapishanelerde yapılan işkenceler ve tecrit anlatıldı. AKP’nin
hasta tutsakları gün gün ölüme nasıl terk ettiği teşhir edildi. Yürüyüş,
Tavır Dergilerinin yanı sıra Haziran ve Boran yayıncılığın birçok kitabı
halka ulaştırıldı. Her gün saat: 12.00-20.00 saatleri arasında Hasta
Tutsaklara Özgürlük için başlatılan imza kampanyasının Kızılay Karanfil
sokakta açık olduğu duyuruldu.

Sakarya Caddesi'nde yapılan eylemde; AKP’nin Adalet Bakanı’nın
hasta tutsaklarla ile ilgili oyalama taktiği halka anlatıldı. Açıklamada
Adalet Bakanlığı'nın talimatı ile hapishanelerde tutuklu ve hükümlülere
uygulanan yayın yasakları halka anlatıldı. Eyleme 40 kişi katıldı. Çekilen
halayların sonunda 13 Aralık'ta Sakarya Caddesi’nde yapılacak olan
eylem halka duyuruldu.

ANTEP:
26 Kasım'da iki Halk Cepheli Antep’in Düztepe Mahallesi'nde kahveleri

gezerek hasta tutsakları anlattı ve hasta tutsakların serbest bırakılması
için 30 adet imza topladı. Yapılan konuşmalarda halka, hapishanelerin
hastalık ve ölümün kol gezdiği, tutsakların sessiz imhayla katledildiği
anlatıldı.

Yürüyüş
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AKP’nin yeni iç güvenlik yasa-
larına karşı İstanbul’un yoksul ma-
hallelerinden tepkiler yükselmeye
devam ediyor. Halk Cepheliler kızıl
maskeleriyle Gazi, Gülsuyu, Sarıgazi
ve Okmeydanı’nın ardından 30 Kasım
günü de Bağcılar’da yürüyüş yaptı-
lar.

30 Kasım günü Halk Cepheliler
Bağcılar Cemevi’nde toplandı.
15.30’da yürüyüşe geçen kitlenin en
önüne “AKP’nin Yeni Baskı ve Ya-
saklarını Yükselen Mücadelemizle
Aşacağız!” Halk Cephesi imzalı pan-
kart açıldı. Arkasında “Geleneklerimiz
ve Geleceğimiz İçin Halk Kültürü-
müzü Sahipleniyoruz!” ve “Gücümüz
Birliğimizdir” pankartları açıldı. Ar-
kasında kızıl maskeleriyle yürüyen
Halk Cepheliler yer aldı.

Birlik Caddesi üzerinde dillerinde
marşlar ve türkülerle yürüyen kızıl

maskeliler Çiftlik Meydanı’na ulaş-
tılar. Ardından Yenimahalle’nin içe-
risinde yürüyüşe devam eden kitle
Yenimahalle Yürüyüş Yolu’na çıktı.

Bu sırada Cephe milisleri çıkarak
kitleyi selamladılar. Ardından Kar-
deşler Müzikholü’nü uyaran Cephe-
liler “Kadın çalıştıran ve ahlaksızlık
yapan bu yeri uyarıyoruz. Vazgeç-
mezseniz basar dağıtırız.” dediler.

Halk Cephesi adına kızıl maskeyle
yapılan açıklamada “Mahallelerimiz-
de uyuşturucu satılmasına izin ver-
meyeceğiz. Biz Cepheliyiz. Mahal-
lelerimizi vura öle, öle vura temiz-
leyeceğiz!” denildi.

Açıklamanın ardından eylem son-
landırıldı. “Artan Baskılar Bizleri
Yıldıramaz”, “Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz”, “Bedel Ödedik
Bedel Ödeteceğiz”, “Hasan Ferit Ge-

dik Ölümsüzdür”, “Çeteler Halka
Hesap Verecek” ve “Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” slo-
ganlarının atıldığı eyleme 200 kişi
katıldı.

Eylem bittikten sonra Cepheliler
“Burada gördüğünüz MOBESE’ler
24 saat boyunca bizleri izliyor. Evle-
rimize hırsızlar giriyor. Sokak başla-
rında uyuşturucu satılıyor. Ama bu
MOBESE’ler sadece bizleri gözetle-
mek için kullanılıyor. Şimdi bunları
tahrip edeceğiz” dediler. Ardından
Cepheliler molotoflarıyla ve silahlarıyla
MOBESE’yi tahrip ettiler. Ardından
akreplerle gelen katillere Cepheliler’in
cevabı molotof ve taşlar oldu. Akrepleri
yakan Cepheliler yarım saat sonra po-
lisin ara sokaklardan çekilmesi üzerine
eylemi iradi olarak bitirdiler. Polis
mahalle halkına tacizlerine geç saatlere
kadar devam etti.

CEPHE MİLİSLERİ DÜŞMANINCEPHE MİLİSLERİ DÜŞMANIN
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Cephe Milisleri AKP’nin Yozlaşma Saldırılarına,
Çetelerine Karşı Gazi’de, Alibeyköy’de,

Okmeydanı’nda, Çayan’da, 1 Mayıs’ta, Sarıgazi’de, 
Gülsuyu’nda, Esenler’de, Kıraç’ta...  

Çetelerden Hesap Sordu, Soruyor!

BAĞCILAR
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Gazi
Burası Gazi, Güvenliği
Cephe’den Sorulur!

Gazi Mahallesi Eski Karakol'un
üst kısmında, Fevzi Çakmak Caddesi
üzerinde AKP’nin eli kanlı katil pol-
isleri 28 Kasım'da takip ettiklerini
ileri sürdükleri çetecilere ait bir aracın
peşinden Gazi Mahallesi’ne girdiler.
Polislerin elini kolunu sallayarak gi-
remediği Gazi Mahallesi’nde polis
bu bahaneyle Gazi halkına akrep ve
TOMA’larıyla terör estirdi.

Genci, yaşlısı ve çocuklarıyla ba-
rikatlarda yerini alan halk bu oyunu
bozdu. 2 gündür bir çeteciyi yakala-
yamayan polisler söz konusu Gazi
olunca bütün akrep ve TOMA’larıyla
saldırıya geçtiler. Çatışmalar iki saat
sürdü; çeteleri kenara bırakan polisler
biber gazı, plastik mermi ve ses bom-
basıyla saldırdı. Mahalleden uzaklaşan
katillere Gazi Mahallesi’nde rahat
verilmedi ve katillerin mahallede
rahat gezemeyecekleri vurgulanarak
eylemler iradi olarak bitirildi.

Çare AKP'nin Katil
Polisleri Değil Cephe
Milisleridir!

Gazi Mahallesi Sekizevler böl-
gesinde 18 Kasım'da bir eve hırsız-
ların girmesi üzerine evin etrafında
toplanan mahalle halkı “Polis niye
gelmedi polisi arayın” diye konu-
şurken oradan biri “ne polisi derneği
arayalım derneğin numarası var mı”
diye sordu. Bu konuşmalar sürerken

Cephe Milisleri haberi aldı ve sadece
5-10 dakika sonra yüzleri maskeli
ellerinde silahlarla dört Cephe Milisi
olay yerine geldi.O sırada hırsızlar
kaçtıkları için milisler fiili olarak bir
şey yapamadılar fakat, halka; “Ma-
halledeki sorunları polis değil Cep-
heliler çözer, adaleti biz sağlarız”
diyerek, polisin hırsız, çeteci ve uyuş-
turucu tacirleriyle işbirliği halinde
olduğunu belirttiler. Halk, milisleri
alkışlayarak, desteklerini gösterdi.

Gazi'de Çetelere Savaş
Açtık Çetelerin Kökünü
Kurutacağız!

Gazi'de Sekizevler Mahallesi’nde
gecekondu bölgesinde uyuşturucu
satılan bir gecekondu 24 Kasım’da
Cephe milisleri tarafından basılarak
tarandı. Bir kişi vurularak cezalan-
dırıldı. Evi takip eden milisler evden
çıkan bir kişiyi yakalayıp sorguya
çektiler. Üzerinden çıkan numaraları
aldılar. Evin etrafı sarıldı, kapıyı çal-
dıktan sonra kapıyı açan torbacının
bacaklarına ateş edildi, ev tarandı.
Eylemin ardından Cephe Milisleri
ajitasyon çekerek halka kim olduk-
larını neden geldiklerini anlattılar:
“Halkımız bizler Cepheliyiz. Biraz
önce mahallemizde gençlerimizi ze-
hirleyen torbacıları cezalandırdık.
Bu mahallede hiçbir torbacı, genç-
lerimizi fuhuşa, kumara, çeteleşmeye
sürükleyemez, sürükleyen hiçbir çete
cezasız kalmayacak” denildi ve halka
çağrı yapıldı. Halkımız, torbacılardan
çetelerden hesap sormak için bize
istihbarat getirin. Getirin ki hesap

soralım, halkın adaletini uygulaya-
lım!

Okmeydanı:
Cephe Milisleri
Okmeydanı’nda Havuz
Başı Müzikhol’u Bastık!

Cephe milisleri, Okmeydanı Fatih
Sultan Caddesi’nde bulunan uzun
süreden beri fuhuş yaptıran Havuz
Başı Müzikhol’ü 28 Kasım günü
bastı. Uyarılara rağmen ahlaksızlığa
devam etmesi üzerine müzikhol ba-
sılarak içeride bulunan 30 kişi yere
yatırıldı. Daha sonra odalar aranarak
içerideki ahlaksız kadınlar ve erkekler
dışarı çıkartıldı ve bunun üzerine
müzikhol boşaltılarak kapının önünde
ve içeride Cephe milisleri ajitasyon
çekti. Halka; “Bizler Cepheliyiz. Ma-
hallelerimizde yozlaşmaya izin ver-
meyeceğiz tek bir pislik yuvası dahi
bırakmayana kadar savaşmaya, pis-
likleri temizlemeye devam edeceğiz.
Bu müzikhol uzun süreden beri ma-
hallemizde fuhuş yaptırıyor ve halka
zarar veriyor" denildi. Müzikholün
önünde havaya ateş edilerek ve slo-
ganlar atılarak eylem bitirildi.

1 Mayıs
Cephe Halka Umut,
Halk Düşmanlarına
Korku Saçmaya
Devam Ediyor!
İstanbul,  1 Mayıs Mahallesi’nde

Cepheliler yaklaşık 1 ay boyunca

BAĞCILAR OKMEYDANI
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Azad Çetin adlı torbacıyı takibe aldı
ve bu takibin sonunda Azad Çetin’in
uyuşturucu sattığı kesinleşti. Cephe-
liler, 28 Kasım’da 15 kişilik bir grupla
Palmiye Parkı’na gitti ve orada bulunan
şüphelilerin üstünü aradı kimlik kont-
rolü yaptı. Azad Çetin orada değildi.
Cepheliler Azad Çeti’inn bulunduğu
sokağa gitti ve yakaladı. Azad’ın üstü
arandığında  üstünden yaklaşık 150
uyuşturucu madde pazarlamasında
kullanılan poşet çıktı ve çok sayıda

bonzai sarmakta
kullanılan çarşaf
çıktı. 

Uyuşturucu sat-
tığını itiraf eden
Azad Çetin Cep-
heliler tarafından
sloganlarla, ajitas-
yonlarla 3001.
Cadde üzerinde
halka teşhir edildi.
Teşhirin ardından
sloganlarla ara so-
kaktan gelen bir
Cephe milisini halk
“Yaşasın Halkın
Adaleti” sloganı ve
alkışlarla karşıladı.
Cephe Milisi halka

“Biz bu halkın adaletiyiz ülkemizde
adalet yok. Adaleti biz kendi ellerimizle
sağlayacağız” dedikten sonra torbacıyı
yüz üstü yere yatırarak “Yaşasın Halkın
Adaleti Uyuşturucu Satmak Şerefsiz-
liktir” sloganları ile sağ bacağına ve
diz kapağına olmak üzere toplam 3
el ateş etti ve alkışlar ve sloganlarla
çekildi. Halk camlardan “Helal olsun
CEPHE’ye sonuna kadar arkanızda-
yız” diyerek destek oldu. 

Sarıgazi

Yozlaşmaya, Uyuşturucuya,
Fuhuşa Karşı Mücadelemiz
Sürüyor!
İstanbul Sarıgazi’de 28 Kasım’da

Cepheliler Çilli lakaplı Murat Ediz
isimli torbacıyı Sarıgazi Meclis Ma-
hallesi çarşamba pazarı bölgesinde
cezalandırmıştır. Halka ajitasyonlarla
torbacıların mahallelerimizde ceza-
landırılacağı anlatıldı.

Fuhuş Yapmak ve
Yaptırmak Suçtur!

Cepheliler, 29 Kasım’da Sarıga-
zi’de fuhuş yapılan bir eve baskın
düzenledi. Fuhuş yapılan eve giden
Cepheliler kapının açılmaması üzerine
kapıyı kırarak içeriye girmeye çalıştı,
kapının açılamaması üzerine de tüm
sokakta bu ev teşhir edildi. “Mahal-
lelerimizde yozlaşmaya, ahlaksızlığa
izin vermeyeceğiz. Bu pislikler ma-
hallemizden defolup gidecekler. Git-
medikleri takdirde cezalandırılacaklar.
Suçlarının bedelini ağır ödeteceğiz”
diyerek sloganlarla eylem yerinden
ayrıldılar.

ESENYURT

Uyuşturucuya karşı mücadeleyi yeni yol ve yöntemlerle halka ulaş-
tırmaya çalışan Halk Cepheliler, 28 Kasım’da Bahçelievler metrobüs
durağı ve AMATEM’in (Alkol ve Madde Bağımlılar Araştırma Tedavi
Merkezi)  önünde Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nin tanıtım broşürlerini dağıttı. Yapılan sohbetlerde neden
böyle bir merkeze ihtiyaç duyulduğu, merkezin halkın desteğiyle ayakta
durduğu anlatıldı. Yaşlı bir teyze broşürü okuduktan sonra geri dönerek
“sizlerin elinizden değil alınlarınızdan öpmek gerekli, çok güzel bir işle
uğraşıyorsunuz” dedi. AMATEM’in önünde broşürleri alanlar ise uyuş-
turucudan burada kurtulamayacaklarını bildiklerini, uyuşturucu satıcılarının
yok edilmesi gerektiğini dile getirdiler. 5 kişinin yer aldığı dağıtımda 600 adet broşür dağıtıldı. 

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Mücadele
Merkezi'nde, uyuşturucu batağına saplanmış insanları-
mızın kurtuluşu için mücadele edilirken yozlaşmaya
karşı mücadeleye ailelerin de aktif katılımı için bir

komite kuruldu.
26 Kasım’da bir araya gelen Aile Komitesi ile her

hafta düzenli toplantı, 28 Aralık'ta etkinlik, iki haftada
bir ailelerle kahvaltı kararı alındı.

Ailelerimizle Birlikte Savaşacağız

Halkımızla Beraber
Bu Bataklığı  Kurutacağız!



Ülkemizde Gençlik

*Hayallerimiz, düşlerimiz bizimdir. 
Umudumuzun büyüdüğü yerde, 
devrimciler düşlerinin ayak izlerini takip ederlermiş... 
-Hayal gücü çok önemlidir. 
Hayal etmesini bilmeyen geleceği kuramaz. 
Hayal kurmayan bir devrimci, yaratmak istediğimiz sö-

mürüsüz, zulümsüz yarınları bugünden kurmak için hiçbir
şey yapmıyor demektir. Hayallerimiz, milyonların açlıktan
kırıldığı, işçilerin onar-yüzer katledildiği vahşi kapitalizm
içerisinde insanlığın tutunacağı en sağlam daldır. Çünkü bi-
zim hayallerimiz çocukların hep güldüğü, herkesin ekmek
ve adalete doyduğu güzel günlerin, sosyalizmin bugünden
yaşatılması demektir. Bizim hayallerimiz, kimilerininki gibi
‘kumdan kaleler, iskambil kâğıtlarından şatolar’ misali,
ne ilk rüzgârda savrulacak ne de sert dalgalara dayana-
mayacak kadar gerçekten uzak, ütopik (hayali) değildir. Biz
hayallerimizi gerçekleştirmek için savaştıkça, düş kurmaktan
vazgeçip emek harcadıkça da hiçbir hayalimiz böyle so-
mutluktan uzakta olmayacak. Tüm düşlerimizi Büyük
Ailemizin yol göstericiliğinde, halkımızın yaratıcılığı ve sa-
hiplenişiyle bir bir gerçek kılacağız. Dilimizden emir
kiplerini attıkça; ‘yapın, edin’ den vazgeçip “yârin yana-
ğından gayrı” misali her zorluğu ve olumsuzluğu kolekti-
vizmin gücüyle aşıp yeni hayallerimizin peşinden de koş-
maya devam edeceğiz. 

Bu döneme hayallerimizle başladık… Elimizde hiçbir
şey yoktu belki, belki hayallerimizi gerçekleştirmek için ge-
rekli olan imkân ve olanakların binde biri dahi yoktu. Fa-
kat bu belkiler bir kez bile dilimize dolanmadı,‘olmaz, yok
yapamayız’ demedik. Biliyorduk ki bunları söylemek hal-
kımıza ve şehitlerimizin kanla yazdığı tarihimize ihanet-
ti. Kimi zaman ‘nasıl yapacağız’ diye düşünmedik mi? Dü-
şündük elbette. Kalbimiz sancıdı, beynimiz patladı ama so-
nunda kendi yolumuzu yaptık. 

Van’da küçük, mütevazi, fakat halkın örgütlü mücade-
lesinde ciddi bir yere sahip olacak kütüphanemizle başla-
dık. Çeşitli Anadolu illerinden Van’a giden Dev Genç’li-
lerin yürüttükleri kitap toplama kampanyası ile; hem üç yıl
önceki Van depreminde evleri yıkılan kırkın üzerindeki ai-
lenin hala konteynerkent denilen demir yığını içerisinde ya-
şamlarını sürdürme savaşı içerisinde olduklarını, hem de
kendi sorunlarına kendi kurdukları meclis örgütlülükleri ile
çözüm bulabileceklerini tüm ülkeye gösterdiler. Ve bir ay
sonunda, bir konteyner Anadolu’nun en taşra sayılacak böl-
gelerinden Avrupa’daki Cephe tutsaklarına kadar yoğun bir
seferberlikle kütüphane haline getirildi. Dev Genç’liler, Kürt
milliyetçilerinin hayasızca saldırılarına direndi, inandı ve
hayallerini gerçekleştirdi. Yarının Berkin’i olacak Adem-

ler’e, Kadirler’e, Rojinler’e kendi kültürlerini öğrenecek-
leri, birlikte oyun oynayıp ders çalışabilecekleri bir kü-
tüphane bıraktı.

45. Yıl kutlamalarımızı üç farklı ilde (Hatay, Ankara, İs-
tanbul) büyük bir coşku ile gerçekleştirdik. Bu hem bizim
bir önceki şenliğimizin eksik ve yetersiz kalmasının öze-
leştirisiydi, hem de ilk hayallerimizden biri. Şenliği ör-
gütleyen tüm arkadaşlarımızın neredeyse ilk deneyimleri
oldu bu şenlikler. Sabahın ilk ışıkları belirmeden onlar ko-
yuldu yollara. Daha güzel nasıl yaparız etkinliklerimizi bun-
ları düşündüler. Hasmımız da boş durmadı tabi… Gözal-
tılar, engellemeler ve her türden ahlaksızlıklarla kendine ya-
kışanı yaptı da yine de engel olamadı Dev-Genç’lilere. Bin-
ler konuştu Dev-Genç’in 45. Yılını ve yarının kahramanı
olacak liseliler, üniversiteliler katıldı saflarına. 

Umut ve hayallerimiz büyürken örgütlülüğümüzü ka-
lıcılaştıran kurumlarımızı da çoğaltmak en büyük hayal-
lerimizdendi. Kurumlarımız emperyalizmin gençliği ken-
di kültüründen uzak bir yere sürüklemesinin önündeki en
büyük engeldir. Bunun için Edirne’den Antep’e, İzmir’den
Van’a yeni dernekler kurmak bizim için bir başka hayal-
di. Soğuk kış günlerinde sıcak sohbetlerin olacağı, büyük
hayallerin kurulacağı kurumlarımızı ülkemizin dört bir ya-
nına yaymak önümüzdeki bir başka hayalimiz elbette. 

Yeni baskı yasalarının gündemde olduğu, AKP faşiz-
minin gençliği teslim almak için boyutlu bir saldırının içe-
risine girdiği ve solun ise oligarşinin rüzgârı nerden eser-
se o yana savrulan politikalarına rağmen ülke çapında dü-
zenlediğimiz 6 Kasım Boykotları ile dosta düşmana gen-
çliğin örgütlü gücünü gösterdik. 20 ilde YÖK ’ü protesto
edip, Berkin’in katillerinin cezalandırılması için liselerde
ve üniversitelerde boykotlar düzenledik. Reformist ve opor-
tünist solun gençlik örgütlenmelerinin daha basın açıkla-
ması bile örgütleyemediği bugünlerde gençliğin en ileri ey-
lem biçimi olan Boykot ve işgalleri 20 ilde gerçekleştirdik.
Dev-Genç Milislerinin İstanbul’da Ö.S.Y.M. binasına ger-
çekleştirdikleri silahlı eylemle de YÖK’e karşı mücadele-
nin militan meşru yolunu çizdik. Tıpkı 12 Eylül faşist as-
keri darbesi ardından 81 yılında YÖK binasını bombala-
yarak YÖK protestolarının Devrimci Halk İktidarı müca-
delesinden bağımsız ele alınamayacağını gösterdiğimiz gibi.. 

Bu somut tablo bize hayallerimizi nasıl gerçekleştire-
biliriz sorusunun cevabını da gösteriyor. Hayallerimizi yeri
geliyor işgallerle, yeri geliyor boykotlarla ve yine yeri ge-
liyor günlerce uykusuz, saatlerce karda kışta, yağmur ça-
mur dinlemeden yolları kat ederek gerçekleştiriyoruz.
Bedel ödemeden, yaşanan sorunlara devrimci çözümler bul-
madan hiçbir idealimizi faşizm koşullarında gerçekleşti-

Gençlik Federasyonu’ndan

DEV GENÇ UMUDU BÜYÜTÜYOR
HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR!
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remeyiz. Bizim literatürümüzde ‘olmaz, yapamayız, nes-
nel koşullar’ gibi bini bir para etmeyen bahaneler yok-
tur. Bundandır ki devrimci hareketin söylediği gibi ‘Ya
karanlıkta yürümeyi öğreneceğiz, ya da kendi alevi-
mizle yolumuzu aydınlatacağız’!

Şimdi yeni bir hayalle çıktık yollara. Azığımızda ko-
caman Büyük Ailemizin yol göstericiliği, halkımızın ya-
ratıcılık ve sahiplenişi, bir de şehitlerimize olan bağlılı-
ğımız var. Belki paramız, belki deneyimimiz, belki de eli-
mizde somut tutunacak henüz hiçbir şeyimiz yok. Fakat
tüm bunların hepsi bizim için tali kalıyor. Çünkü elimizde
en büyük güç, yapmak isteme iradesi var. 

Büyüyen ve militanlaşan gençlik mücadelemizi daha
fazla gence duyurabileceğimiz, geleneğimizin yaşadığı-
nı Dev-Genç’imizin ise savaştığının propagandasını ya-
pacağımız Dev-Genç Dergisi’ni çıkarıyoruz. Tüm Dev
Genç’liler, Dev- Genç’in 45 yıllık mücadelesi içerisin-

de yer almış dostlarımız, halkımız… Bu dü-
şümüzü gerçek kılmak için Dev-Genç Der-
gimizi çıkarabilmek için elinizden gelenin
daha fazlası yardımı bekliyoruz.  

"Ülkemizde... sınıf mücadelesi her geçen
gün daha da keskinleşip yeni yeni boyutlar ka-
zanmaktadır. Dev-Genç'in yeri bu somut mü-
cadele içinde halkının yanında yer almak ol-
malıdır. Üniversitelerde, gecekondu mahal-
lelerinde, fabrikalarda, köylerde verilen mü-
cadele devrimci gençliğin mücadelesinden ko-
puk, ondan bağımsız bir mücadele gibi de-
ğerlendirilemez. Aksine devrimci gençliğin mü-

cadelesi bu mücadelelerle bütünlük gösteren onun ay-
rılmaz bir parçası olmalıdır. Dev-Genç bu mücadeleler
bütünü içerisinde bizzat yer alarak gençliğin kendili-
ğindenci olan mücadelesini bilinçli, iradi bir mücadele
haline çevirmekle yükümlüdür." (DEV-GENÇ, Sayı: 1,
Ağustos 1978, s.8) 

Biz, ezilenlere karşı sorumluluğumuzun bilincinde ola-
rak mücadelemizi her alanda büyüterek geleneklerimi-
ze yeni halkalar ekliyoruz. Dev Genç dergisinin 78 yı-
lında çıkan ilk sayısında yazdığı gibi ‘Dev Genç’i Ya-
şatacağız’ diyoruz. Kan can pahasına da olsa, şehitleri-
mizin yarattığı değerleri, gelenekleri yaşatmaya kıs-
kançlıkla bunları korumaya devam edeceğiz. En büyük
düşümüz ve O’na olan sözümüzü tutacak, ‘Dünyayı Bir
Kez De Türkiye’den Sarsacağız!’ 

YAŞASIN DEV-GENÇ 
YAŞASIN DEV-GENÇLİLER!

45 yıllık mücadele tarihimizde öğrenci gençliğin
akademik demokratik mücadelesinin örgütlenmesinden
işçi grevlerine, köylülerin mitinglerine her zaman öncü
olduk. Kimilerinin “maceracı’’, “goşistler’’ söylemine al-
dırmadan bazen adım adım bazen koşar ayak yürüdük doğ-
ru bildiğimiz yolda. Ve yarattığımız değer ve geleneklerle
de bugün halkın tüm kesiminin elinde bayraklaştık. 

Gençliği örgütlemeyi öteleyenlere, gençlik örgütlen-
mesini küçümseyenlere mahirce verdik cevabımızı.
Gençliğin, bir ülkede devrimin fitilini ateşleyici gücünü
15-16 haziran direnişlerinden gezi ayaklanmasına feda-
karca öne atılışımızla gösterdik. Devrimci hareket ülke-
miz gençliğine her zaman güvenmiş ve gençlikte müca-
dele içerisinde üstlendiği sorumluluklar ile bu güveni hiç-
bir zaman boşa çıkarmamıştır. 

Aralık ayının son haftası düzenlenecek olan Dev-Genç
kurultayının önemi bizim için yüksektir. Tüm Dev Gen-
çliler kurultay komitelerini bugünden kurup kurul-

taya güçlü bir katılım gerçekleştirmelidir. Neden? Çün-
kü kurultay gençliğe verilecek söz hakkıdır. Kendisini ifa-
de edebileceği kürsüdür. Kurultay söz söylenecek kürsüyü
gençliğe tanımasıyla ilerideki yaratılacak örgütlülüğün
gücünü şimdiden gösterir. Çünkü tarih bize insanların ken-
di aldıkları kararların arkasında daha güçlü durdukları-
nı göstermektedir. Tıpkı Öğrenci Meclisleri gibi kurul-
tayımızda söz alacak tartışacak ve sonucunda da belli ka-
rarlara varacağız. Kurultay gençlik mücadelesinde önem-
li bir yer etmesiyle bizim de olandan daha çok emek har-
camamız gereken bir görevdir. Kurultayımızı kısa süre-
li kampanyalarımız gibi örgütlemeli, çalışmalarını ke-
sinlikle son ana bırakmamalıyız. Her işimizde olduğu gibi
öncelikle hedefler koymalıyız. Örneğin her okuldan
belli bir iradeyi temsil eden delegeler kurultayda tartı-
şacağımız gündem maddeleri üzerine fikirlerimizi sun-
malı, alınacak ortak mücadele kararlarında söz sahibi ol-
malıdır. 

ÜLKEMİZ GENÇLİĞİNE GÜVENİYORUZ 
DEV-GENÇ KURULTAYINDA BİRLEŞİYORUZ!

Burak Demirci'nin
mektubundan...

"(...) Geçen hafta dergiyi okur-
ken resmen coştuk. Komüncü çiko-
lata dağıttı. Sohbette arkadaşlarla
keyifli keyifli yedik. Neden mi, eee,
hepimiz Dev-Genç’liyiz, özellikle
böyle zamanlarda... Dev-Genç’liler
yumruğunu masaya vurur da biz
coşmaz mıyız! Valla şahaneydi ya-
rattıkları fırtına.(...)"

Ali Osman Köse'nin
mektubundan...

"(...) yayınlarımızı okuyoruz.
Amed, Wan, Mersin, Urfa, Antep...
haberleri... ve tabii ki Armutlu'ya
açılan Market... Milislerin faali-
yetleri... Bütün emeği geçenleri kut-
luyoruz ve mücadelelerinde başa-
rılar diliyoruz.(...)"
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Devletin düzene uygun kafalar ye-
tiştirmek istediğini hep söylüyoruz.
Devlet plansız programsız değil aslın-
da. Sadece kendi çıkarına göre yapıyor
programını. Sorun buradadır. Çıkarı
nerededir derseniz eğer, tabii ki yoksu-
lun daha yoksul zenginin daha zengin ol-
masında yatar, cevabını vereceğiz. 

Biz liseli gençliğin payına düşen ise,
emeğimizi satarak hayatta kalmak üze-
rine emek sömürüsüne dahil olmak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdür-
lüğü’nde (MİGEM) Daire Başkanı Mus-
tafa Sever, Maden Türkiye 2014 isim-
li fuarda yaptığı konuşmada demiş ki,
“Bir baltaya sap olamayanlar maden
işçisi oluyor...”

Balta sapları diye bahsettikleri biziz.
Bizi ise kendi ihtiyaçlarına göre istihdam
ediyorlar. 

İstihdam, ülkedeki mevcut işgü-
cünün ekonomik faaliyetler içerisin-
de sürekli biçimde çalıştırılmasıdır.
Yani düzenin ihtiyacına göre iş ve işçi
yerleştirmesi yapılmasıdır. 

Bize sap gözüyle bakan bu düzen,
meslek liseleri, düz liseler, imam hatip
liseleri ayrımı yaparken işte bu istihdam
politikasına göre program yapıyor. Öğ-
rencinin, eğitimine devam edip etme-
mesi, üniversiteye gidip gitmemesi
umurunda değildir. İhtiyacı kadarını
alır ve sonrasını düşünmez.

Meslek lisesine giden öğrencilerde
staj adı altında ücretsiz çalıştırılarak sö-
mürülüyor. Eğitim öğretim müfredatında
yer alan staj, uygulamalı eğitim ile öğ-
renciyi daha hızlı ve pratik bir eğitim sü-
recine sokmak değil. 

Bize, düzenlerinin devamını sağla-
yacak geleceğin işçileri gözüyle bakı-
yorlar.

Staj yaparak hem bu öğrenme süre-

sini hızlandırmak isterler, hem de emek
sömürüsüne daha lisede başlamak is-
terler. Genç işgücü çok kar getirir.
Hızlıdır, çabuk öğrenir. Makinaları
kullanacak kadar bilgi vermişlerdir,
karşılığını isterler. 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Sebahattin Bölüktepe diyor
ki: “Sanayiciler işletmelerde çalışan
elemanlarının, yeni teknolojiye uy-
malarını sağlamak amacıyla kendi
bünyelerinde veya okul ve merkezler-
de işbirliği içerisinde geliştirme ve
uyum kursu açabilirler. Çıraklık eği-
tim sistemi sanayiciye ciddi tasarruf ve
rekabet gücü imkanı sağlıyor.”

İşte bize böyle bakarlar. Çizgi film-
lerde olur ya, çizgi karakterlerin göz be-
bekleri dolar işareti olur ve işaretler sü-
rekli döner.. İşte liseli ucuz genç eme-
ğe bu gözlerle bakarlar: Daha fazla kar...
daha fazla para...

Staj, öğrencilikten işçiliğe geçiş
aşamasıdır. Vasıfsız işçiden farkı, vasıflı
olmasıdır. Yani burjuvazinin eğitimin-
den geçmiş, ufku sadece kullanacağı
makina, üreteceği emekle sınırlandı-
rılmış, bunun bilgisini almış olmasıdır.
Meslek liselerinde kol emeğine yatırım
yapan tekeller, teknoparklar ile üni-
versitelilerin beyinlerine yatırım yapar.

Düzenin bize daha fazla kar olarak
bakmasına ve emeğimizi kullanarak,
eğitim hakkımızı gasp etmesine karşı
örgütlü mücadele etmekten başka yo-
lumuz yoktur.

Çaresiz değiliz. Anne babalarımızın
yaşadığı zorluklar bizi de teslim alma-
malı. Sömürüye dur demek istiyor-
sak, genç ve taze beynimizi, emeğimi-
zi devrimin hizmetine yani halkın çı-
karlarını hizmetine sunalım.

Meslek liselerinde okuyan tüm li-
selileri Liseli Dev-Genç saflarında ör-
gütlenmeye çağırıyoruz.

Liseliyiz Biz

DÜZEN, MESLEK LİSELİ ÖĞRENCİLERİ
KOL EMEĞİ OLARAK GÖRÜYOR!

UCUZ KOL GÜCÜ DEĞİL ÖĞRENCİYİZ!

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

Yürüyüş
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Liseliyiz Biz

3. BÖLÜM
30- Bilim ve teknoloji her geçen gün gelişiyor, değişi-

yor, yenileniyor. Elbette tüm bunlar emperyalizmin deneti-
minde, onun elinde oluyor. 

Fakat Dev-Genç’liler bilmelidir ki; ne kadar gelişirse
gelişsin hepsinin mutlaka bir zayıf yanı vardır, bir aralık
kapısı vardır. Ve bunları bakış açımıza göre mücadelenin
yararına kullanabileceğimiz açıktır. Bunun için de kulak-
tan dolma bilgiler değil, bu gelişmeleri takip eden, neyin
ne olduğunu bilen gençlere ihtiyacımız var. Gençlik, hem
bunları takip etmeli hem de kendini donatmalıdır. İnternet
örneğin; bilgisayarı, programları vs. öğrenmeli, iyi bir
şekilde öğrenmeli ve her şeyi halkın yararına, devrimin
çıkarına nasıl kullanırım diye kafa yormalıdır.
Emperyalistler teknolojiyi halka karşı, kendi çıkarların
için kullanır. Biz de emperyalizme karşı, halkın çıkarları
için kullanmalıyız. Yaptığımız her işte neyi ne için yaptı-
ğımıza karşı vereceğimiz cevabımız bu olabilmeli. 

31- Liseli gençlik, bu halkın çocukları olduğu sorumlu-
luğu ile hareket etmeli, Dev-Genç’liler halk neredeyse
gençliği de oraya sürüklemelidir.

32- Gençliğe; halkı, geçmişiyle, kültürüyle okutacak,
izletecek ve tanıtacak olan biz Dev-Genç’lileriz. 

33- Liseli gençlerimiz gerçek bilgiye açlar. Bilgi kirli-
liğinin ortasında hataları hallaç pamuğu gibi. Doğru olan
ne, yanlış ne? Biz Dev-Genç’liler göstereceğiz!

34- Düzenin eğitim sistemini eleştiririz ezberletiyor
diye, hayır ezberletmeyeceğiz. Biz gerçeği savunuyoruz,
öğrettikçe adım adım hem düşüncelerine, hem yüreğine
girdikçe kazanacağız gençleri!

35- Gençlere önce soru sormayı, sonra düşünmeyi,
düşüncelerini açıklamayı, savunmayı ve sonra da o düşün-
celer uğruna savaşmayı öğreteceğiz! Öğretirken biz de
öğreneceğiz!

36- Nasıl öğrenecek; gençlere nasıl öğreteceğiz; tarihi
gerçekleri, halkı, kahramanlarımızı, direnişlerimizi, bu
düzenin saklanan gerçeklerini anlatan kitaplar, dergiler
yazıları okuyalım, okutalım... 

37-Liseli gençlerimize doğru düşünmeyi öğretmeliyiz!
Doğru düşünmek; ML düşünmek, bilimsel düşünmektir...
İzlediğimiz filmden okuduğumuz kitaba kadar karşılaştığı-
mız bir olayı bu düşünme tarzını oturtmak için kullanalım. 

38- Liseli gençlerimizin birçok sorunu var. Onlara
sorunlar karşısında ezik olmamasını öğretelim ki sorunlar-
la birlikte çözüm yollarını da bulabilsinler! Her sorunun
içinde çözümünün de olduğunu görsünler!

39- Liseli gençlerimiz aileleri, anaları-babaları, dedele-
ri-nineleri gibi aşağılanmamak için çareyi okuyup; Büyük
adam olmakta görüyor! Bir meslek sahibi olunca, iyi bir
kariyer yapınca sorunların hallolacağını sanıyor! Çünkü
sorunun gerçek nedenini göremiyor!

DDemokratik Liseler için Bağımsız Türkiye İstiyoruz! 
LİSELİLER KİMDİR, LİSELİLER NE İSTER?

TARİHTEN, OKULLARDAKİ SORUNLARIMIZA KADAR;

NEYE NASIL BAKAR, BAKMALIDIR?

ANKARA
İdilcan Kültür Merkezi, 22 Kasım

günü 13. kez aşure dağıttı. Açıkalın
Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen
aşure için 2000 adet bildiri dağıtıldı,
20 adet ozalit ve 50 adet afiş asıldı.
Natoyolu üzerindeki ve Şirintepe'de
bütün esnaflar gezilerek aşure için da-
vetiye dağıtılıp destekleri alındı. 

Program devrim şehitleri ve Ker-
bela'da şehit düşenler için saygı du-
ruşuyla başladı.Halk Cephesi adına
yapılan konuşmada emperyalizmin
ve işbirlikçi AKP'nin Ortadoğu'daki
kirli politikalarına değinildi. Ayrıca
Soma, Ermenek ve diğer tüm işçi kat-
liamlarının hesabını sormak için
halk, birlik olmaya çağrıldı. Türkü ve

marşlarla Mitralyöz Müzik Grubu,
Mamak Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği Otantik Semah Ekibi ,
deyişleriyle  Ozan Halil Bozkuş ve
Gülseren Kılıç katıldı. Aşure ye-
meğine 350 kişi katıldı. Ertesi gün
ise Tuzluçayır'da 150 kişiye aşure
dağıtımı yapıldı.

MERSİN
Mersin Haklar Derneği'nde 30

Kasım’da aşure programı düzen-
lendi. Saygı duruşuyla başlayan
programda, halk kültürünün her
daim yaşatılacağı söylendi. 46 ki-
şinin katıldığı program birlikte söy-
lenen türkülerle bitirildikten sonra
çevredeki halka aşure dağıtıldı. 

Halkın Kültürünü Yaşatacak
Birlik Olup Zalimden Hesap Soracağız

İTO ve Halil Rıfat Paşa Lisesi
Öğrencileri Berkin Elvan
Belgeseli’nde Buluşuyor

“Umudun Çocuğu Berkin Elvan”
adlı belgesel gösterimimize tüm öğrenci
arkadaşlarımız davetlidir!

Yer: Sibel Yalçın Parkı
Tarih: 8 Aralık Pazartesi
Saat: 16.00

İTO Öğrenci Meclisi
Halil Rıfat Paşa Öğrenci Meclisi

Ankara

7 Aralık
2014
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’ndeki Seher Şahin Daya-
nışma Odası’nın yaz tatilinde okul
idaresi tarafından gasp edilmesi üze-
rine Dev-Genç’liler kitap satış reyo-
nunu işgal ederek gasp edilen kulüp
odalarını geri aldılar. Bunun üzerine
Dev-Genç’li Hicri Selviler ve Dilan
Uludağ ile yaptığımız röportajı ya-
yınlıyoruz. 

Yürüyüş: Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)’
ndeki oda işgalini anlatır mısınız? 

Hicri Selviler: Odayı işgal etme
nedenimiz daha önceden de var olan
kulüp odamızın yaz tatili süresinde
elimizden alınmasıydı. Bu keyfi uy-
gulamayı kabul etmeyerek odamızı
geri almak talebi ile işgale başladık.
Satış odası olarak kullanılan başka
bir yeri işgal ettik ve fiziki olarak
bizim odamızın yeniden yapılmasını

talep ettik.
2 gün bo-
yunca o
alandan ay-
r ı lmad ık .
Okulda kal-
dık fakat
yine de çık-
madık. En
sonunda de-
kan istekle-
rimizi kabul
etmek zo-
runda kaldı.

Odamızı yapacaklarına ve teknolojik
çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılayacak-
larını söylediler. 

Dilan Uludağ: Odayı işgal etme-
deki asıl amacımız bizim olan bir
hakkımızın geri alınmasıdır. Sahip
olduğumuz haklarımıza sahip çık-
mazsak başka hakların mücadelesini
de veremeyiz... Okul idaresi keyfi bir
şekilde bizim büyük bedellerle ka-
zandığımız oda hakkımız tam bir hay-

dutluk yaparak içindeki eşyalarla bir-
likte gasp etti. Biz Dev-Genç’liler
olarak buna sessiz, tavırsız kalamazdık. 

Üniversitelerde yeni bir kampanya
başlatacaktık. Haklarımızı istiyoruz
kampanyası ve beraberinde Öğrenci
Meclisleri. 

Haklarımızı istiyoruz kampanyası
için çadır kuracaktık ama okulun si-
yasi durumu nedeniyle çadır kurmanın
sonuç almada etkili olmayacağını
düşündük ve bir oda işgal etmeye
karar verdik. Oda zaten bizim hak-
kımızdı, o okulda bir odamız vardı
ve elimizden alınmıştı. Biz de eli-
mizden alınan odayı geri almak için
okulun kitap satış reyonunu işgal
ettik. İşgal zaferle sonuçlandı şu-
anda odamız yapılıyor ve odanın
boya badanası ve döşenmesini okul
idaresi yapacak.

Yürüyüş: Kulüp odası işgaliniz
sürerken faşist saldırıya da maruz
kalmıştınız... Bu saldırının sebebi
neydi ve nasıl tavır alındı? 

Hicri Selviler: İşgal sürerken
başka bir üniversitedeki faşist bir grup
okula gelerek saldırıda bulundu. Daha
önce de bu faşist saldırıların olduğu
oluyordu. O gün de faşist grup okul
kapısına gelerek tekbirlerle soda şi-
şeleriyle saldırdı. ÖGB olsun idare
olsun habersiz gibi davranarak araya
girmeye çalışarak bir şekilde gözdağı
vermeye çalıştı. Sonra da çevik kuvvet
gelerek gaz bombalarıyla saldırdı. Di-
ğer solla birleşerek metroya kadar
yürüyüş yaptık. Faşizmin saldırılarına
boyun eğmeyeceğimiz vurgulandı.
Fakat sol yine yapacağını yaparak
yürüyüş kitlesel duruma gelmişken
bitirmek istedi. Taksim’e doğru yü-
rüyüşe devam kararı almak istememize
rağmen “çok uzak, çok trafik var’’
söylemleriyle yürümek istemeyip ey-
lemi bitirme çağrısı yaptı. 

Dilan Uludağ: Faşist saldırının

bizim işgali-
mizle bir ala-
kası yoktu.
Son dönemler-
den okulda bir
takım baskılar
kıvılcımlanma-
ya başlamıştı.
Afişler sökülü-
yor, yazılama-
ların üstleri bo-
yanıyordu. 

Bu saldırı-
lardan birkaç
gün önce kadınlar tuvaletinin önüne
“MSGSÜ Ülkücüleri Yalnız Değildir”
imza  olarak “İTÜ Ülkücüleri” yazıl-
mıştı. Bunun nedeni İTÜ’de kadınların
gece yürüyüşleri yapıyor olmasıydı.
Saldırıdan bir gün önce okuldaki
SDP’li kadınlar yürüyüşe gitmek için
okuldan toplu çıkış yapmış ve faşistler
tarafından takip edilmişti. Saldırının
olduğu gün ise okulun öğrencileri
okuldaki artan baskılara karşı dekan-
lığın önünde basın açıklaması yapmıştı.
Basın açıklamasının sonunda okulun
önünde faşistlerin olduğunu öğrendik.
Hemen dışarı çıktık. ÖGB’ler ve okul
idaresi kapıyı üstümüze kilitlediler.
Sözde bizim güvenliğimiz içindi. İlk
defa böyle bir saldırı yaşadığımız için
ve daha öncesinde böyle bir saldırı
olursa ne yapacağımızı düşünmedi-
ğimiz için o an aklımıza hiçbir şey
gelmemişti. Hemen kantine inip soda
aldık. Kapılar açıldı biz çıktık faşistler
çekildi ve yerine çevik polisler geldi.
Onlara soda şişeleriyle saldırdık onlar
da bize plastik mermi ile saldırıp geri
çekildiler. Başka üniversitelerden(sol-
dan), Okmeydanı’ndan ve gençlikten
arkadaşlar desteğe gelmişti ama geç
kalınmıştı. Polis çekildiği için okulun
öğrencileri basın açıklaması ve yürüyüş
yapıp bitirdiler.

Yürüyüş: Yaşanan bu saldırıların

Röportaj

OOkul İdaresinin Haydutluğuna Meşru İşgallerimizle Cevap Verdik! 

SEHER ŞAHİN REHBERLİK ODASINI 
GERİ ALDIK!

Hicri Selviler

Dilan Uludağ

Yürüyüş
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amacı nedir ve saldırılar dışında
okulda yaşadığınız başka so-
runlar var mı? 

Hicri Selviler: Saldırının
amacı tabiki mücadele eden
Dev-Genç’lilere gözdağı ver-
mektir. Direnişi bitirmektir. Üni-
versitelerdeki mücadeleyi mili-
tanlaştırdığımız sürece bu sal-
dırılar sistemli olarak sürecektir
bunu çok iyi biliyoruz. Okulla-
rımızda birçok sorunumuz var.
Faşist saldırılardan tutun da, bi-
limsel olmayan anti demokratik uy-
gulama ve eğitimler başta olmak
üzere çözülmesi gereken birçok so-
runla karşı karşıyayız 

Dilan Uludağ: Yaşanan saldırı-
ların amacı öğrencileri sindirmeye
çalışmaktır. Evet var okul idaresinin
okulu rahatmış gibi gösterip aslında
öğrencilerin çalışmalarını sözde tatlı
bir dille sınırlandırmaya çalışması. 

Yürüyüş: Bu saldırılara ve so-
runlara karşı nasıl bir tavır alıyor-
sunuz ve bu sorunlarla ilgili yapacak
olduğunuz başka eylemler ya da
kampanyalar var mı? 

Hicri Selviler: Bu konuda Dev

Genç’in militan mücadele tarzı ile
ortaya koyacağımız kampanyalar ile
sonuç alacağız. Özellikle başlatmış
olduğumuz “haklarımızı istiyoruz,
alacağız’’ kampanyası ile öğrenci
gençliğin gündemini belirlemeye ve
militanlaştırmaya devam edeceğiz.
ÖGB polis işbirliğinden tutun da okul-
larımızdaki kameralar ile gözetlenmeye
kadar çok geniş bir mücadele alanı
bizleri bekliyor. Ayrıca bu süreçte bir
çok işgale boykota da imza atacağız. 

Dilan Uludağ: Bu saldırılarla
ilgili öğrenci meclisleri toplantısı ya-
pıp öğrenci meclisleri toplantısından
çıkan kararla bir eylem örgütlemeyi

düşünüyoruz. 

Yürüyüş: "Haklarımızı
İstiyoruz, Alacağız" kam-
panyası ile kazanım sağ-
ladığınız haklarınız var
mı? Varsa bu kazanımları
yeterli görüyor musunuz?
Neden? 

Hicri Selviler: Şimdilik
bu kampanya ile Mimar Si-
nan Üniversitesi’nde işgal
ettiğimiz kulüp odamızı bir

kazanıma dönüştürdük. Bunun yanında
İstanbul Üniversitesi’nde açtığımız
çadır ile de haklarımızı istiyoruz, ala-
cağız kampanyasının bir kazanımı
olarak görüyoruz. Bunları başlangıç
için önemli kazanımlar olarak gör-
mekle beraber daha militan ve daha
bir çok hak kazanımını sağlayacak
eylemliliklerde gündemimizdedir. 

Dilan Uludağ: Kazanım okuldaki
odamız ama yeterli bulmuyoruz. So-
nuç olarak hala YÖK’ün ve faşist
iktidarın elinde olan bir okul ve
eğitim sistemi. YÖK’ün kaldırılması
bizi tatmin eden bir kazanım olur. 

İşgal Ettik, 
Direndik ve 
Kazandık!

İstanbul Aydos'ta halkın park
talebi, Pendik Belediyesi tarafın-
dan defalarca geri çevrilmişti.
Halk Cepheliler, parkı belediye
yapmıyorsa kendilerinin yapacağı-
nı söyleyip alanı işgal etmişlerdi.
Belediye işgalin kaldırılmasını
Halk Cepheliler’in taleplerini geri
çevirmeyeceklerini, parkı yapacak-
larını söyledi. İşgal edilen alanın
okul arazisi olarak ayrıldığını söy-
leyerek 22 yıl boyunca halkı kan-
dıran belediye, demagojik söylem-
lerle oyaladı. Halk Cepheliler 29
Kasım’da yaptıkları açıklamada;
“Hakkımız olan parkımızı sonunda
yaptırıyoruz. İşgal ettik, direndik
ve kazandık” diyerek haklılıklarını
ve kararlılıklarını dile getirdi.

Duyuru Halk Kürsüsü Kuruyoruz!
Armutlu Halk Kürsüsü'nde bu

hafta Dumlupınar İlköğretim oku-
lu’nun üstündeki binaya kurulan
baz istasyonunu konuşacağız. 

Sağlığımıza yönelik saldırılara
karşı halk kendi sözünü söyleyecek,
kendi kararlarını verecek!

Evlatlarımızın kanser olmasına
dur demek için, sağlığımızla göz

göre göre oynanmasına izin ver-
memek için Halk Kürsüsü'nde bu-
luşalım.

Tarih: 7 Aralık Pazar
Yer: Dumlupınar 
İlköğretim Okulu 
Üst Sokağı
Saat: 20.00

Ateş başı sohbette şehitlerimizi
konuşacak, onların mücadelesini,
düşlerini bugünlere taşıyacağız.
Tanıyanlar anlatacak, tanımayanlar
kavganın bugünlere nasıl geldiğini
öğrenecek. Onların anısıyla mü-
cadelemizi büyüteceğiz.

Tarih: 7 Aralık Pazar 

Saat: 18.00

Yer: Küçük Armutlu 

Tepe Meydan

Ateş Başı Sohbete Tüm 
Armutlu Halkını Bekliyoruz

7 Aralık
2014
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6 Eylül 2014’te Mecidiyeköy'deki Torunlar Towers
inşaatında işçileri taşıyan asansör 33. kattan yere ça-
kılmış 10 işçi  katledilmişti. Halkın Mühendis Mimarları
ve Devrimci İşçi Haraketi bu katliamı teşhir etmek ve
sorumlularından hesap sorulması için işçilerin katle-
dildiği yerde bir eylem yaptılar.                                                                                                                                                           

29 Kasım günü saat 12.00 de Torunlar Towers'ın
önünde bir araya gelen Halkın Mühendis Mimarları
ve Devrimci İşçi Hareketi adına yapılan açıklamada
AKP iktidarı dönemindeki işçi katliamları anlatıldı.                                                                                                                           

Katliamın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hala so-
rumluların cezalandırmadığı ve takipsizlik kararlarıyla
katliamın üstünün örtüldüğü vurgulandı. Bakan Faruk
Çelik'in kan parası teklifinin bir alçaklık olduğu  ve bu
alçaklığı yapanlardan hesap sorulacağı söylendi. Eylemde

"KAN PARASI DEĞİ ADALET İSTİYORUZ.”, “KAZA
DEĞİL KATLİAM HESAP SORACAĞIZ.” “KATİL
DEVLET HESAP VERECEK." sloganları atıldı. Basın
açıklamasının ardından yarım saatlik oturma eylemine
geçildi.

Mühendisler ve İşçiler 
Torunlardaki Katliamı Teşhir Etti

AKP 2 milyon adet gaz fişeği
daha alıyor… Güney Kore’den ithal
edilecek olan 2 milyon gaz fişeğinin
toplam maliyeti 55 milyon TL.. Gaz
fişeklerinin alımını Meydan Av ve
onun kardeş şirketi Mercan Pazar-
lama yapacak. Bunların AKP tara-
fından palazlanan şirketler olduğunu
araştırmaya bile gerek olmadığı açık-
tır. 

Halkın açlığı, yoksulluğu arttıkça
AKP’nin korkusu her geçen gün bü-
yüyor. Halkın öfkesi arttıkça AKP
daha da saldırganlaşıyor. Polise ver-
diği katliam yetkilerini arttırıyor. En
son yapılan Yüksek Askeri Şura top-
lantısında askerlerin polise yardım
etmesi kararı da bu katliamcılığın
bir başka boyutudur... 

Fakat yetmiyor AKP’ye… Ne
saldırı amaçlı aldığı kararlar, ne or-
duyu iç savaşa göre yerinde organize
etmesi… Halkın direnişi ve ayak-
lanmalarının yarattığı korkuyla yatıp
kalkıyorlar. Bu nedenle saldırılar,
halkın direnişinin engellenmesi için

her türlü araç ve gereci alıyorlar. En
son milyonlarca lira harcadıkları
biber gazları da bu korkularını bas-
tırmak, halkı sindirmenin, korkut-
manın bir aracı olarak alınmaktadır. 

İçeriğiyle, kullanma biçimiyle
tam bir katliam aracı olan biber ga-
zından 2 milyon adet alması AKP’nin
milyonlardan korkusunun nasıl da
büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Bu
hazırlığı yapan AKP’nin bu gazlarla
halkımıza karşı nasıl bir kimyasal
savaş hazırlığı içinde olduğunu, nasıl
bir katliamcılık peşinde olduğunu
daha önce yaşananlar gözler önüne
sermektedir: 

“2006-2014 arasında Türkiye'de
8 çocuk biber gazından öldü. 146 ço-
cuk yaralandı. Türk Tabipler Birliği
tarafından verilen bilgilere göre de,
sadece Gezi Parkı eylemleri sırasında
8 bin kişi yaralanırken, 104 kişi ciddi
kafa travması geçirdi, 11 kişi gözünü
kaybetti ve Berkin Elvan, Ahmet Ata-
kan ve Abdullah Cömert yaşamlarını
yitirdi.” (Cumhuriyet, 24 Kasım 2014) 

İşte AKP’nin gaz fişekleriyle ya-
rattıklarının küçük bir tablosu…
Biber gazının 1997 yılında Kimyasal
Silahlar Antlaşması ile yasaklanan
kimyasal bir silah olmasının yanı
sıra AKP’nin polisi gaz bombasını
insanların kafasına nişan alarak da
sıkıyor. 

Halka düşman ve katliamcılıktan
başka bir araca sahip olmayan faşist
AKP’yi iç savaş hazırlığının bir ürünü
olan biber gazı da kaçınılmaz so-
nundan kurtaramayacaktır. 

Sonuç olarak; 

1- AKP’nin aldığı 2 milyon gaz
fişeği halktan korkusunun ifadesidir. 

2- AKP’nin korkusuna ne gaz
bombaları, ne faşist yasaları çare ol-
mayacak. Meydanlarda gaza boğsanız
da, katletseniz de, yıllarca hapisha-
nede yatırsanız da halkın öfkesini
bastırmaya gücünüz yetmeyecek. O
gaz fişeklerini halkımız fitil fitil bur-
nunuzdan getirecek...

AKP 2 MİLYON GAZ FİŞEĞİ DAHA ALIYOR
O Gazları Burnunuzdan Getireceğiz!

Yürüyüş
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Mühendisler ve İşçiler 
Torunlardaki Katliamı Teşhir Etti



Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba, 

Ülkemiz gibi faşizmle yönetilen ül-
kelerde halkı daha fazla sömürmenin,
halkın tepkilerini bastırmanın ve halkın
örgütlenmesini engellemenin birçok
yöntemi vardır. Ceza yasaları, karakol-
lar, hapishaneler, katliamlar bu baskı po-
litikalarının ürünüdür. Bu konuda ege-
menlerin yöntemleri ve elinde-
ki olanaklar sayısızdır.

Bugün çoğu zaman devlet
kendi yasalarının bile dışına çı-
karak baskı uygulamaktan çe-
kinmiyor. 

En son çıkartılan baskı ya-
saları, saldırılar, gözaltılar bunun
en açık örneklerini oluşturu-
yor. Hemen her alanda devam
eden bu saldırıların ana hedefi örgüt-
lenmelerdir, örgütlü insanlardır. 

Devlet bu saldırılarla örgütlü in-
sanlara saldırıyor ve diyor ki; "örgüt-
lülüğü bırak, yoksa başına işler aça-
rım."

Kurulan komplolar, yalanlar, yıl-
larca süren mahkemeler, sokakta yapı-
lan katliamlar... vb. hepsi bunun içindir. 

Tüm saldırıların hedefi ortaktır:
Halka örgütsüzlüğü dayatmak. 

Bizler ise devrimci olmayı ve örgütlü
olmayı savunuyoruz. 

Neden Örgütlü Olmayı
Savunuyoruz?

Çünkü örgütlü olmak; ahlaksızlığın,
işbirlikçiliğin, köle olmanın dayatıldı-
ğı bu düzende onursuzluğun karşısında
onurlu olmaktır. 

Baskı ve sömürüye teslim olma-
maktır. Uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık,
kumar, yalan dolan... 

Kapitalizm tüm ahlaksızlığın ve
yozlaşmanın kaynağıdır. 

Oligarşi yozlaşmayı yayar, çünkü dü-
zen ancak böyle ayakta kalabilir. Bu

yozluğu yay-
masının iki tür
kazanımı var-
dır. 

Bir yandan
düzene ekono-
mik gelir sağ-
lar. Diğer yan-
dan da bu kit-
lelerin beynini

uyuşturur, düzen için tehlikesiz hale ge-
tirir. Dizilerle, elindeki devasa medya or-
dusu ile birlikte ahlaksızlığı pompalar.
"Gemisini kurtaran kaptan" mesajı ar-
tık ezberlenmiş, hemen her konuda ör-
nek verilir hale gelmiştir. Kolay yoldan
zengin olmak, köşe dönmek özendirilir.
Hedef halkı içten içe çürütmektir. Çü-

rüyen halk oligarşi için "tehlikesiz"
dir. 

Ülkemiz, dünyada uyuşturucu tica-
retinin ana geçiş noktalarından birisidir.
Ülkemiz uyuşturucunun sadece geçiş
güzergahında olması yanıyla değil üre-
tildiği merkezlerden birisi olması yanıyla
da öne çıkmıştır. Tüm bunlar düzenin
kurumlarının onayı olmadan devam
edemez. 

Yozlaşma saldırılarının karşısında
durabilecek tek güç örgütlü olmaktır.

Yozlaşmamak ve çürümemek, ken-
di değerlerimize yabancılaşmamak için;
kapitalizmin saldırılarını püskürtmek
için, güç olmak için örgütlenmek zo-
rundayız. 

"Ben örgütlü değilim ama bu dü-
zenin pisliklerine de bulaşmıyorum"
demek doğru değildir. En azından ken-
dini aldatmaktır. Sıradanlaşmanın yoz-
laşmaya, yozlaşmanın da çürümeye
dönüşmesi kaçınılmazdır.

Ayrıca sömürüyü, yoksulluğu, bi-
reyciliği ve sonuçlarını bilip gerekle-
rini yerine getirmemek de yozlaş-
manın ayrı bir türüdür. 

Çemberin içinde ya da dışında olmak

diye bir deyim vardır. İki sınıf ve iki ayrı
ideoloji vardır. Ara yol yoktur. Ara yol
arayanlar mutlaka düzene teslim olur-
lar.
İnsan olmak, yaşanılan sorunlara

ses çıkarmaktan geçer. "Ben bulaşmı-
yorum bu pisliklere" demek yeterli de-
ğildir. Gördüklerine yaşanılanlara ses çı-
karmadan nasıl temiz kalınabilir? 

Marks "İnsanlık dışı bir rejime
karşı savaşmadan insan kalınamaz"
der. 

Kapitalizme karşı savaşırken aslın-
da insan olmanın değerlerini, onurunu
savunuruz. Savaşmak bu insanlık dışı
düzenle uzlaşmayı reddetmektir.

Devlet kendi eliyle kumar oynatır.
Bunu Milli Piyango adı altında ya da

mahallerimizin her köşesine aç-
tığı iddia bayileriyle yapar. At
yarışları düzenler, fuhuşu yay-
gınlaştırır. 

Örgütlü insan bu yozlaştırma
politikalarının karşısında durur.
Halkın umutlarının, kültürünün,
değerlerinin bu şekilde talan
edilmesine izin vermez. 

Düzen "her koyun kendi
bacağından asılır" der. Örgütlü insan,
"ben" değil "biz" demeyi bilir. 

Yine örgütlü insan "birimiz hepi-
miz, hepimiz birimiz için" demenin
gücünü taşır. 

Çünkü; kapitalizmin insanı insan
olmaktan çıkaran her tür saldırısının kar-
şısında ancak BİZ diyerek karşı duru-
labilir. 

Burjuvazinin her yandan kuşatan
saldırılarına karşı tek bir kişi ne yapa-
bilir? Beynimizin temiz, yüreğimizi
halk sevgisi ile dolu kalabileceği tek yer
örgütlülüklerimizdir...

Örgütlü Olmak
Vatansever Olmaktır 

Vatanseverlik ülkenin bağımsızlı-
ğını savunmaktır. Bağımsızlık ise vatan
toprakları üzerinde, halkın kaderi üze-
rinde emperyalistlerin söz ve kararının
olmamasıdır. 

Yaşadığımız ülkede, emperyalist te-
keller ve onların işbirlikçileri Koçlar,
Sabancılar, Çalıklar, Albayraklar büyük
toprak sahipleri, vurguncular, asalakça ge-
çinen bir avuç para babası... halkın eme-

ÖÖRGÜTLÜ OLMAK
ONURLU OLMAKTIR

Ders: Örgütlü
Olmak
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ğiyle yarattığı tüm değerlere el
koyarlar... Halk her geçen gün
daha fazla yoksullaşırken onlar
daha fazla sömürerek servetleri-
ne servet katıyorlar. 
İşte bu tablonun sorumlusu

sömürü düzeninin sahipleridir.
Ülkemizdeki sömürü düzeninin
patronu, başta ABD olmak üze-
re tüm emperyalistlerdir. 

Ülkemiz, emperyalizme gö-
bekten bağımlı, yeni-sömürge
bir ülkedir. Bugün vatan toprak-
larımızın her karışı onların gü-
venliği için emperyalizme peşkeş
çekilmiştir. En son yapılan Füze
Kalkanı Projesi gibi binlerce anlaşma
yapılır. Ülkemizde 200’den fazla Nato
üssü vardır. Her şey emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin çıkarı içindir. 

Emperyalistlerin işgalinden kur-
tarmak için binlerce şehit verilen bu
topraklar, anlaşmalarla, kurulan üslerle
emperyalistlerin işgaline açılmıştır.
Halk bu işgalin boyunduruğu altın-
dadır. Bugün mecliste elleri çatlarca-
sına Obamalar alkışlanmakta, önle-
rinde el pençe divan durulmaktadır. 

Vatansever olmak, emperyalist dev-
letlerle girilen her türlü ilişkiyi, anlaş-
maları reddetmek, emperyalizme kar-
şı olmaktır. Vatanın bağımsızlığı, em-
peryalizmle her türlü ilişkisi kesilme-
den sağlanamaz. Tüm bunların hepsi
ancak örgütlü olunca yapılabilir. Em-
peryalizm gibi bir gücün karşısında an-
cak örgütlü olunursa durulabilir. 

Örgütlü Olmak
Demokrasi Mücadelesi
Vermektir

Demokrasi mücadelesi halkın eko-

nomik, demokratik sorunları için mü-
cadele etmek, haklarımıza sahip çıkmak
demektir. 

Faşizmin baskı ve saldırılarına kar-
şı mücadele etmektir. Bu mücadelenin
ana noktası halkın haklılığı temelinde
yükselen meşruluktur. Bu meşruluk
bilinciyle haklar sahiplenilir ve gelişti-
rilir. 

Başta polis terörü, sivil faşist saldı-
rılar, linçler, işten çıkarmalar, ekonomik-
demokratik hak gaspları karşısında bir
mücadelenin tek başına verilemeyece-
ği ortadadır. Bu doğrultuda mücadele et-
mek için örgütlü olmak zorunludur. 

Örneğin bir işyerinde tek başına her-
hangi bir hak savunulamaz. Örgütlü mü-
cadele vermeden mesai ücretlerinin
arttırılması gibi tartışmalar yapılamaz
bile... Örgütsüz bir işçi ne kendisinin ne
de yanı başındaki işçi arkadaşının hak-
kını savunabilir. Örgütlülük bütün zor-
lukların aşılmasını sağlayan bir güçtür.

Örgütlenme, sınıf kinidir.
Örgütlenme, hakkı olanı alma iste-

ğidir.  

Örgütlü Olmak
Yeni Görevler Alıp
Cephe’yi
Büyütmektir 

Örgütlü insan bir yerde
eksiklik varsa ondan kendi-
sini sorumlu tutar. Bunun
için daha fazla işe daha faz-
la sorumluluğa adaydır. Mü-
cadelenin neye ihtiyacı var-
sa onu düşünür, onu yerine
getirir. 

Örgütlenmenin sabır ve
emek gerektiren bir iş oldu-
ğunu bilir. HALKIN TEK

KURTULUŞUNUN ÖRGÜTLEN-
MELERİ BÜYÜTMEKTEN GEÇ-
TİĞİNİ UNUTMAZ. HALKIN ACI-
LARINA SON VERMEK İÇİN
ÇABA HARCAR. 

Sevgili Devrimci Okul Okurları, 
Güç olmak istiyorsak, olanak ya-

ratmak ya da var olanı genişletmek is-
tiyorsak, ülke gündemini belirlemek is-
tiyorsak içinde bulunduğumuz Cephe-
yi büyütmeliyiz. 

Bu cepheyi nasıl büyütebiliriz? 
Emekle, istekle, yaratıcılıkla.. 
"Yapmak isteyen yolunu, yap-

mak istemeyen gerekçesini bulur"
atasözünde olduğu gibi istekle yapılan
her iş hangi engelle karşılaşırsa karşı-
laşsın mutlaka sonuca ulaşır. Bu istek
ve güç bizim devrimci coşkumuzdur. 
İnsanın onuruyla yaşamasının tek

yolu devrim; devrimi yapabilmenin
tek yolu da halkı örgütlemektir. 

Hepinizi devrimci coşkumuzla
selamlayarak çalışmamızı bitiriyoruz.
Haftaya başka bir konuda görüşmek
üzere... Hoşça kalın...

Halkın Mühendis-Mimarları’ndan
İTÜ’de Panel Çalışmaları

3 Aralık günü, Halkın Mühendis Mimarları tarafın-
dan İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde yapılacak "İşçi Katlia-
mı" konulu panel çalışmaları kapsamında 25-27 Kasım'da
1800 bildiri dağıtıldı, 350 afiş asıldı ve 11.00 – 14.00 sa-
atleri arasında yemekhane önünde masa açıldı. Ayrıca Er-
menek’te katledilen maden işçileri için 26-27 Kasım'da
MED Binası önünde anma ve oturma eylemi yapıldı.  

Yürüyüş
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"Ben örgütlü değilim ama bu
düzenin pisliklerine de

bulaşmıyorum" demek doğru
değildir. En azından kendini

aldatmaktır. Sıradanlaşmanın
yozlaşmaya, yozlaşmanın da

çürümeye dönüşmesi kaçınılmazdır.
Ayrıca sömürüyü, yoksulluğu,

bireyciliği ve sonuçlarını bilip ama
gereklerini yerine getirmemek de

yozlaşmanın ayrı bir türüdür. 



SORU: “Günü kurtarmak” ne
demektir? Hangi anlayışın yansı-
masıdır? 

CEVAP: Devrimci faaliyette çok-
ça karşımıza çıkan bu anlayış büyük
düşünmeyen, kitlelerin potansiyelini
de, kendi potansiyelini de sınırlayan,
darlaştıran bir anlayıştır. Bu anlayış
devam ettiği sürece günler, haftalar,
aylar, dahası yıllar geçer ancak ör-
gütlenmede, kitleleri mücadeleye kat-
mada, kadrolaşmada bir arpa boyu
yol alınmaz. 

Evet bugünün görevlerini yerine
getirerek yarınlara uzanırız. Ancak
günü kurtarmak anlayışı yarını
hedefleyen değil, yarını kazanmaya
çalışan değil adı üzerinde günü
kurtarmayı esas alan, yetinmeci,
dar, statükocu bir anlayıştır. 

Bugünden yarını görmek demek
sabırlı, uzun süreli bir çalışmayı önü-
müze koymak demektir. Bu ise kit-
lelere emek harcamaktır. Harcadığı-
mız emek boşa gitmeyecektir. Mü-
cadeleye atılan, ayaklanan halkın öf-
kesinde bizim bugünden harcadığımız
emeklerimiz gizlidir unutmayalım. 

SORU: Kitleleri örgütlemede
neden olarak getirilen engellerden
biri de “zaman sorunu”dur. Za-
manımız yetmiyor diye şikayet ede-
riz. Hele ki kitle çalışması ve halkı
örgütleme noktasında bunun için
“yeterli zaman olmadığını” söyleriz.
Kitleleri örgütlemek belli bir süreye
hapsedilebilir mi? Halkı örgütle-
mek “zaman sorunu” olarak gö-
rülebilir mi? 

CEVAP: Hayır. Kitleleri örgüt-
lemek bir zaman sorunu olarak ele
alınamaz. Kitleleri örgütlemek sürekli
bir faaliyettir. Tüm faaliyetlerimizin
özü ve asıl gayesidir. Çevremizde
zaman zaman şu serzenişleri çokça

duyuyoruz: "merkezi eylem
olmasın", "bu kadar çok kampan-
ya yapmayalım" deniyor. Peki ne-
den? Çok eylemlilik, çok kampanya
olunca işte “kitle çalışmasına yeterli
zamanı ayıramamış oluyoruz” de-
nilerek savunma yapılıyor. O halde
cevaplanması gereken soru şudur:
Biz eylemliliği, kampanyayı kim
için, ne için yapıyoruz? 

Kitle çalışması ve halkı örgütleme
noktasında “yeterli zamanı bula-
mıyoruz, yaratamıyoruz” demek
ya devrimci faaliyetin mantığını kav-
ramadığımızın ya da gerçekte sonuç
alıcı ve verimli bir çalışma içinde
olmadığımızın ifadesidir. 

SORU: “Pratikte boğulmak”
nedir? Halkı örgütlememize, halka
gitmemize nasıl engel olur? 

CEVAP: Pratikte boğulmak, iş-
lere, faaliyetlere yetişememektir. İş-
lerin belli insanların omuzuna yük-
lenmesi demektir. Plansız-programsız
faaliyet içinde asıl yoğunlaşılması,
zaman ayrılması gereken noktaya
zaman ve emek harcanamaması de-
mektir. Faaliyetleri teknik çalışmaya
indirgemek, asıl amaç ve hedeflerden
uzaklaşmaktır. Amaç araç birbirine
karışır. Her faaliyette kitleleri ka-
zanmak esastır diyoruz ancak faali-
yetlerimizde bu durum en çok göze
batan eksiklik durumundadır. Faali-
yetlerimizin teknik yanları öne çıkı-
yor, en çok zamanı bu noktalar alıyor.
Bunun yanında kitle faaliyeti unutu-
luyor. İradi, zorlayıcı olmuyoruz.
Kitleleri örgütlemede onlara ulaşmada
önümüze koyduğumuz hedefler pratik
işler artınca hemen geri plana düşüyor,
unutuluyor, bırakılıyor. 

Tüm bunları aşacak çözüm ko-
lektivizmi işletmek, kolektif meka-
nizmalar kurmaktır. Her insanımızı
çalışmalarımıza, faaliyetlerimize kat-

maktır. Önlerine somut bir program,
iş koyabilmektir. Yaptığımız her faa-
liyetin özünün halkı kazanmak, onlara
ulaşmak olduğunu kafamıza kazımak
ve buna uygun hareket etmektir. Faa-
liyet asıl olarak bu temel üzerine
oturmalıdır. 

SORU: Kitle çalışmasında, hal-
ka gitmede cesaretli, güvenli ol-
malıyız. Devrimci cesaretimizi kitle
çalışmasında nasıl somutlayacağız? 

CEVAP: Halk karşısında güven-
siz, adeta halktan korkan bir dev-
rimcilik düşünülemez. Düşünelim ki
mahalle içlerinde derneklerimiz, ku-
rumlarımız var, hemen halkın yanı-
başında, içinde. Her saat gidip geli-
yoruz. Halkımızın içinden yanından
geçip gidiyoruz kurumlarımıza. Çı-
kardığımız dergi, yazdığımız duvar
yazıları, yaptığımız açıklama ve gös-
teriler halkımıza hitap ediyor. Uyuş-
turucu çeteleriyle halkımız için sa-
vaşıyoruz. İşte halkımızla, kurumla-
rımızın hemen yanıbaşındaki emekçi,
yoksul halkımızla bir ilişkimiz ol-
maması, onlara uzak durmamız dü-
şünülemez. Halka yabancılık dev-
rimcilere değil düzene uygun bir du-
rumdur. 

Biz devrimcilik yapıyoruz. Özgür
bir vatan, insanca, adaletli yaşam
savaşı veriyoruz. Bunlar halkımızın
özlemini duyduğu şeylerdir. 

"Çat kapı" çalışması diyoruz. Ça-
lalım kapıları birer birer. Anlatalım
kim olduğumuzu. Halkın devrimci-
leşmesinin, devrimcinin halklaşma-
sının mütevazı ancak etkili adımlarını
atalım. 

SORU: Halka gitmek, halkı ör-
gütlemek bir eğitim konusu mu-
dur? 

CEVAP: Evet halka gitmek, halkı

Halkı Örgütlemeyen
Devrimi Örgütleyemez! 

Halkı Örgütlemeyen
Devrimcilik Yapamaz -3-
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örgütlemek bir eğitim konusudur. Kitlelere nasıl gide-
ceğimizi, nasıl örgütleyeceğimizi bilmiyoruz. Halk
kimdir, nelere sevinir nelere üzülür, nasıl yaşar, gele-
nekleri, değerleri nelerdir, çelişkileri nelerdir? Tüm
bunları eğitime dönüştürmeli, kendimizi ve insanlarımızı
bu temelde hazırlayıp eğitmeliyiz. 

Deneyim aktarımları da eğitimin bir parçası olarak
ele alınmalıdır. 

Ve tabi ki halkı örgütlemek bizzat o çalışma içinde
öğrenilebilecek bir şeydir. Bu yanıyla en büyük eğitim
bizzat pratiğin kendisidir. Ancak burada belirleyici
olan sistemli, sürekli ve hedefli bir pratik faaliyet
içinde olmamızdır. 

SORU: Kitle çalışmasını, halkı örgütlemeyi asli
faaliyet yapmak, iradileştirmek nedir? 

CEVAP: İradilik ısrardır, sürekliliktir, emektir,
sonuç alıcılıktır. 

“Çat kapı” çalışmalarıyla; Asıl işi kitle çalışması
olan, sürekli halkın içinde özel propaganda ekipleriyle;
Devrimci faaliyet içindeki belli arkadaşlarımızı özel
olarak sadece kitle çalışmasına yoğunlaştırarak; Ma-
hallede, bölgede öne çıkan sözü dinlenen saygı duyulan
insanlar tespit edilerek, düzenli ve sistemli olarak bu
insanlarla biraraya gelinerek... Yaratacağımız ve hayata
geçireceğimiz zengin biçimlerle halka gitmenin ilk
adımlarını atmalıyız. 

SORU: Halka gitmek başlangıçtır, ilk adımdır.
İkinci adım ne olacaktır?

CEVAP: Önce ilk adımı atmalıyız. Halka gitmeliyiz.
Halkla yüz yüze gelmeliyiz. Halkı tanımalı, kendimizi
tanıtmalıyız. Bu ilk adımdır ve devamı getirilmelidir. 

Amaç halkı kazanmak ve örgütlemektir. İkinci adım
budur; Halkı devrimci siyasal örgütlenmelere çekmektir;
Milislere, Halk Meclisi, Halk Komiteleri gibi halk ör-
gütlenmelerine katmak, bu örgütlenmelerin aktif üyeleri
haline getirmektir.  

Halkı örgütlemeyi, kitle çalışmasını faaliyetimizin
temel ana halkası haline getirmeliyiz. Halkı örgütlemek
bilinç demektir, cesaret demektir, emek demektir, iradi
olmak demektir, hedef demektir. 

SORU: Halk, örgütlülükleri içinde bilinçlenir ve
mücadeleye katılır. Neden? 

CEVAP: Tek tek tanıdığımız çokça halk ilişkisi
vardır. Ya da bir mahalle düşünelim. Özellikle İstanbul
mahalleleri yüzbinlerce halktan insanı barındırır. Onlara
tek tek gitmek, birebir ulaşmak çok uzun zamanları
alır. İkinci bir kez gidene kadar çok daha uzun bir
zaman geçer. O halde yüzbinlere nasıl ulaşacağız, onları
nasıl bilinçlendireceğiz, nasıl mücadeleye katacağız? 

Ana halka örgütlenmelerdir. Halk örgütlenmeleridir.
Kitleler, halk örgütlerinde sadece örgütlenen değil aynı

HALK ÖRGÜTLENMESİ ÖRNEKLERİ
KÖY KURULLARI- Gine

Bissau: Köy Kurulları başta tek
tek köylerde; yarısı kadınlardan,
en az altı kişiden oluşuyordu.
Daha sonra bu örgütlenmeler
merkezileştirildi. Beş-altı köy
bir araya gelip yöre kurullarını
oluşturdular. Köyün doğal ön-
derlerinden oluşan kurullar, süreç
içinde politikleştiler, kendi askeri
yapılarını da oluşturarak bulun-
dukları alanı savunma amacıyla
birlikler kurdular." (Gine Bissau) 

*** 

KÖY KOMÜNLERİ- Mo-
zambik: Köy Komünleri esas
olarak devrimcilerin denetimin-
deki bölgelerde hayat bulan, o
bölgelerde halkın mücadeleye
katılımını örgütleyen yapılan-
malardır. Köy Komünleri'nin
oluşturulabildiği yerlerde, toprak
ortak işleniyor, elde edilen ürün-
ler yine komünler aracılığıyla
dağıtılıyor ve pazarlanıyordu.
Köy Komünleri, kendini yalnız
siyasi çalışma ve örgütlenmeyle
sınırlamayan, halkın ortak ya-
şamının örgütlendiği yerler ola-
rak, halkın devrim saflarına ka-
zanılmasında önemli bir rol oy-
namıştır. 

*** 

SAĞLIK SERVİSİ MER-
KEZLERİ - Angola: Köy Ma-
halle Kurulları'na veya komitelere
bağlı oluşturulan bir alt kurum-
laşmadır. 

SAM (Sağlık Servisi Mer-
kezleri) iki yönlü bir çalışma
içindeydi; çalışmanın birinci
yanı, halkın temel sağlık sorun-
larını çözmeye dönük eğitim,
koruyucu bilgilendirme, "halk
tıbbı" çerçevesinde sağlıkçı ye-
tiştirmedir; ikinci yanı ise doğ-
rudan savaşın sağlık ihtiyaçlarına
yöneliktir.    

*** 

HALK KOMİTELERİ- Fi-
listin: Filistinliler için işgale
rağmen yaşayabilmenin, asimi-
lasyona direnebilmenin, tüm hal-
kın ekonomik ve siyasi zorla

teslim alınmasının önüne set çe-
kebilmenin araçlarıydılar. Halk
Komiteleri, işgalci yönetime karşı
alternatif bir yönetim gibiydi.
Halk, artık birçok konuda işgal-
cilere ihtiyaç duymadan kendi
yaşamını sürdürebiliyordu. İşgal
altında oluşturulan yüzlerce halk
komitesi, şunu bir kez daha gös-
termişti: Direniş, savaş ve zafer
için büyük silahlar değil, büyük
ve yaygın örgütlenmeler gerek-
lidir. Gereken tüm silah ve do-
nanımı, o örgütlenmeler yaratır. 

*** 

ASSAMBEL-PİGVETE-
ROS - Arjantin: İşsiz işçiler
hareketi (MTD) kapitalizmin
ağır krizlerinden birinin yaşandığı
dönem olan 2011 yılında, iş ve
ekmek talebiyle üçyüzden fazla
anayolunu yüzbinlerce insan ola-
rak bir araya gelip bloke etmiş,
tüm ülkede ulaşımı tamamen en-
gellemiş ve bu eylemle ekono-
miyi felç etmişti... 

*** 

MST (Topraksız Kır İşçileri
Hareketi) - Brezilya: Brezilya'da
topraksız köylüleri kendi etra-
fında örgütleyen MST'nin poli-
tikası hükümetlerin veya büyük
toprak sahiplerinin ekmediği,
kullanmadığı geniş arazi parça-
larını işgal ederek üretime sok-
mak ve topraksız köylülerin di-
renişleriyle, küçük de olsa eki-
lebilir bir toprak parçasına sahip
olmasını ve geçimlerini burada
sürdürmelerini sağlamak olmuş-
tur. 

*** 

Başta Arjantin Brezilya vb
örnekler kitlesel boyutları ol-
dukça yüksek halk örgütlenme-
lerinin, devasa büyüklükte ey-
lemler gerçekleştirmiş olmalarına
rağmen, devrimi gerçekleştire-
memiş olmasının nedeni, devrimi
hedefleyen, iktidar alternatifi
devrimci bir partinin süreçlere
önderlik edememiş olmasıdır.
Dolayısıyla başarılı pek çok pra-
tiklerine karşılık düzeniçinde bo-
ğulmaktan kurtulamamışlardır. 
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zamanda örgütleyen olacaktır.
Yüzbinlere, milyonlara ulaşa-
bilmenin sırrı burada yatmak-
tadır. İşte bunun için halka her
gidişimiz örgütlü, hedefli olma-
lıdır. 

SORU: "Devrim perspek-
tifi olmayan hiçbir model ör-
nek değildir" Tüm halk örgütlen-
meleri, gelecekteki halk iktidarının
organları olarak düşünülemez, on-
lara böyle bir işlev yüklenemez.
Kimilerinin işlevi, devrim sürecinde
daha lokal görevler de olabilir. Fa-
kat tüm halk örgütlenmelerine
devrim perspektifiyle bakmalıyız.
Neden? 

CEVAP: Halk örgütlenmeleri, an-
cak halkı emperyalizmin ve faşizmin
karşısına çıkarıyorlarsa, ancak onları
örgütleyip kendi güçlerinin farkına
vardırıyorsa ve ancak devrime kana-
lize ediyorsa, devrimin taban örgüt-
lenmeleri olarak adlandırılabilirler.
Ve ancak o zaman gerçek anlamda
halkın öz örgütlenmesi niteliğini ka-

zanırlar. Bu koşullarda halkı örgütleme
misyonunu yerine getirebilir. 

Halk örgütlenmelerinin iktidar ve
devrim perspektifine sahip olmasının
garantisi devrimcilerdir, Parti-Cep-
hedir. Bu nedenle her adımımız Par-
ti-Cephe’yi güçlendirmelidir. 

SORU: Bir gün önce sokakları
zapt eden, polisle çatışan, kurşun-
ların üzerine yürüyen halk, bir
gün sonra polis korkusuyla sokağa
çıkamıyor. Neden? 

CEVAP: Nedeni halkın örgütsüz-
lüğüdür. Sömürü ve zulme karşı halkın
kendiliğinden ayağa kalkacağını bek-
lemek, bugün devletle dişe-diş çatışan
halkın yarın da aynı şekilde çatışacağını

beklemek apolitik, sıradan bir
yaklaşımdır. Halk gerçeğinden,
savaş gerçeğinden, ülkemiz ger-
çeğinden uzaklıktır. 

Halkı örgütlemek devrimci-
lerin misyonudur. Halk kitleleri
ayağa kalktığında onlara öncülük
etmek de, halk kitleleri oturup
sindiğinde onlara cesaret verip

ayağa kaldırmak da devrimcilerin
görevidir. 

Geniş halk kitleleri güveni ve ce-
sareti kendi öz örgütlenmelerinde
bulacaktır. 

Gelecekte yaratacağımız yüzlerce
halk ayaklanmasının başarıya ulaş-
ması için, daha bugünden, halkı, çe-
şitli ihtiyaçlarına çözüm getiren ko-
mitelerde, meclislerde, çok değişik
halk örgütlenmelerinde, silahlı milis
örgütlerinde örgütlemeli ve yarınki
çatışmalara daha iradi bir güçle gi-
rebilmeliyiz. Halkın günlük sorun-
larına çözümler de bulacak olan halk
komiteleri, ayaklanma süreçlerinde
yaşanabilecek gelişmeler için bir ha-
zırlık olarak değerlendirilmelidir.

Samatya (İstanbul Eğitim ve Araş-
tırma) Hastanesi’nde, 2 yıl önce ya-
şadığı ağır çalışma koşullarına ve
hakkında 184 SABİM İhbar Hattı’na

yapılan asılsız şikâyetlere dayanamayarak intihar eden Melike Erdem'i
anmak için hastane emekçileri birlikte tartışıp karar aldılar. Bildiri
dağıtarak, servislerde çalışanlarla birebir görüşerek eyleme çağrı yaptılar.
Hastanenin birçok yerine çağrı afişleri asıldı. Pankart asmak isteyen
emekçiler, hastane yöneticisi Özgür Yiğit’in engellemesi ile karşılaştılar.  

28 Kasım günü, 110 kişilik kitle, kortej oluşturdu. Sloganlar atarak
hastane etrafında yürüyüş yapıldı ve Melike’nin düştüğü yerde bitirilerek
1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Eylemde açıklamayı okuyan KEC'li,
Melike Erdem’i ve eylem sürecini anlattıktan sonra Özgür Yiğit’in yaptığı
keyfiyeti teşhir etti. SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
Aksaray Şube ve Türk Tabipler Birliği (TTB) adına da birer kişi konuşma
yaptı. Acil Tıpçılar Derneği üyeleri çelenk bıraktı, Sağlık-İş üyeleri de
destek verdi. Eyleme, Melike Erdem’in ailesi de katıldı. Yaklaşık 1 saat
süren anma, Melike için ve onun gibi intihar eden sağlık emekçileri için
birlikte mücadele etme çağrısıyla son buldu.

Dev-Genç’liler Pazar
Kahvaltısı ve Film

Gösteriminde Buluştu
Antep’te Dev-Genç’liler 30 Kasım

günü toplu kahvaltı yaptı. Kahvaltı
sonrası yapılan sohbette gündeme
dair konular tartışıldı. Aynı akşam,
“Yasadışı” adlı filmin gösterimi ya-
pıldı. Cezayir’in Fransız emperya-
lizmine karşı bağımsızlık mücade-
lesini konu alan filmin değerlendir-
mesi yapıldı. İnanç ve fedakarlığın
zaferin yolunu aydınlattığı, korku ve
duygusallık gibi zaafların ise müca-
delenin önüne set çektiği söylendi. 
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1-) Mecli̇s örgütlenmesi̇
nasıl bi̇r örgütlenmedi̇r?

Meclisler taban örgütlenmeleri-
nin bir çeşididir. Halkın sadece
gidilen, örgütlenen, destek-maddi
güç veren değil, örgütleyen, müca-
delenin asli unsurunu görevini
yerine getirdiği örgütlenmelerdir.
Halkın gücünü, taleplerini birleş-
tirdiği, kendi sorunlarına çözüm
aradığı, söz-karar yetkisinin tama-
men kendisinde olduğu, sorunu
tespit etmede ve çözüm arayışında
kendi iradesini ortaya koyduğu
örgütlenmelerdir. Günlük sorun-
lardan daha politik sorunlara kay-
dığı, bugünden kendi kendine
yönetmeyi öğrendiği politik örgüt-
lenmelerdir.

2-) Mecli̇slerde ki̇mler
yer alabi̇li̇r?

Halk düşmanları dışında kalan
halktan herkes, toplumun bütün
ezilen kesimleri yer alabilir.
Memuru, işçisi, esnafı, öğrencisi,
işsizi, aydını, genci-yaşlısı, kadını-
erkeği halkın her kesimi meclisler-
de yer alabilir. Düzenle şu ya da bu
oranda çelişkisi olan, ekonomik-
demokratik sorunlarına çözüm ara-
mak isteyen, kendisinin, ailesinin
geleceğine sahip çıkmak isteyen
herkes meclislere katılabilir. 

Bu örgütlenmelere yalnızca bir
avuç sömürücü egemen ile onların
kapı iti-uşağı  halk düşmanları, eli
kanlı faşistler, işkenceciler, soy-
guncular, tecavüzcüler, hırsızlar,
tefeci-tüccarlar yer alamaz. Yani şu
ya da bu yolla halkın kanına eli
bulaşmış, halkın kanını, iliğini-
kemiğini emen, alınterini sömüren-
ler yer alamazlar.

3-) Mecli̇slere
halkın katılımı
nasıl olacaktır?
Meclislerde herkes eşit-
tir. Düzene alternatif

örgütlenmeler olduğu için,
katılım da düzen örgütlenme-
lerine katılımdan farklıdır.
Kayırmacılık, hemşericilik,

rüşvetle katılım olmaz. Temel kıs-
tas, gönüllülüktür. Halk meclisine
üye olma, görev alma gönüllülük-
le olur. Katıldıktan sonra da tüm
çalışmalara; görev üstlenme,
denetim, kontrol, çalışma, söz,
yetki ve kararda herkes eşittir.
Herkes aynı haklara sahiptir.

4-)Mecli̇sleri̇n işlerli̇ği̇
nasıldır, nasıl çalışır?

Meclislerin işlerliği ve çalış-
ması demokratiktir. Karar alma ve
kararı uygulama süreci üyelerin
tartışması ve salt çoğunlukla
karara bağlanmasıyla olur. Alınan
kararları hayata geçirmek ise
kararda hiçbir esnetme, gevşetme
olmadan yapılır.

Meclisler salt çoğunlukla top-
lanır, gündemlerini belirler, hangi
gündemin öncelikli olduğu katı-
lanların salt çoğunluğuyla tespit
edilir, ne yapmak gerektiğini,
meclisin bunun için nasıl bir faali-
yet yürüteceği yine salt çoğunluk-
la karara bağlanır. Konu ne olursa
olsun en ince ayrıntısına kadar tar-
tışılır, kimsenin aklında soru işare-
ti kalmayacak şekilde karar aşa-
masına gelir, oylamaya sunulur.
Katılanların salt çoğunluğu ile
karar alınır ve bu noktadan sonra
meclisin tüm üyelerini bağlar.
Tüm üyeler bu karara uymak
zorundadır.

Bu durum genel işleyişi için-
dir. Mahalleyi ilgilendiren önemli
ve ani gelişmeler için meclisin
toplanıp karar almasında salt
çoğunluk aranmaz. Buna rağmen
meclis üyeleri bu karara tabi olur-
lar.

5-) Mecli̇sleri̇n önemi̇

nedi̇r?
Taban örgütlenmeleri mücade-

lenin olmazsa olmaz örgütlenme-
leridir. Bulunulan yerde kalıcı ve
sağlam örgütlenmelerin yaratıl-
ması taban örgütlenmelerine bağ-
lıdır. Kalıcı, sonuç alıcı çalışma-
nın, mücadeleyi geliştirmenin,
halkın kendi kendini yönetmeyi-
öğrenmesinin, devrim mücadele-
sini kendi dışında görmemesinin,
kendi sorunlarına sahip çıkması-
nın yolu taban örgütlenmelerinin
yaratılmasıdır. Taban örgütlenme-
lerinin halkın  her türlü sorununun
çözümünde ve devrim mücadele-
sinin gelişiminde etkin bir rolü
vardır ve bu mücadelelerde temel
örgütlenmelerdir. Meclislerin
önemini belirleyen de bu yanıdır.

6-) Taban
örgütlenmeleri̇ni̇
devri̇mci̇ mücadelede
olmazsa olmaz kılan
özelli̇k nedi̇r?

Halk mücadelenin katılımcısı,
destekçisi, maddi imkanı değil, asli
unsurudur. Ve bu çerçevede müca-
delede karar alma, uygulama yetki-
lerine sahip ve mücadelenin her
yerinde seferber olmasıdır. Bunu
sağlayacak tek örgütlenme biçimi
de meclisler, halk komiteleri gibi
halkın seferber edildiği, eğitildiği
ve mücadelenin asli unsuru görev-
lerini yerine getirmelerinin sağlan-
dığı taban örgütlenmeleridir. Bu
örgütlenmeleri olmazsa olmaz
kılan bu şekilde halkı iktidar pers-
pektifi ile donatıp mücadeleye
seferber etmesidir.

7-) Taban
örgütlenmeleri̇nde
sorunların çözümü
ve sorunlar etrafında
halkın seferberli̇ği̇
nasıl sağlanır?

Sorunların tespiti, hangi soruna
öncelik tanınacağı, sorunlara nasıl
çözümler bulunacağı, neler yapıla-
cağı halkın en geniş katılımının

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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sağlandığı toplantılarla yapılır. Bu
toplantılara katılan herkesin eşit
söz ve karar hakkı vardır, halk
kendi sorunları hakkında direk
söz ve karar hakkına sahiptir.

Bu şekilde alınan kararların
hayata geçirilmesi de halkın komi-
telerde seferber edilmesiyle olur.
Alınan kararlar çerçevesinde kuru-
lan yaygın komitelerle halk uygu-
lamanın her adımında seferber edi-
lir. Böylelikle sorunların tartışılma-
sından karar alınmasına ve uygu-
lanmasına halkın seferberliği en
geniş biçimiyle sağlanır.

8-)Taban
örgütlenmeleri̇ni̇n
i̇şleyi̇şi̇ndeki̇ temel
noktalar nelerdi̇r?

- Halkın her türlü sorun etra-
fında bir aracı olmadan direk
karar alma içerisinde olmasını
sağlayan mekanizmaların yaratıl-
ması...

- Mücadelenin her alanında
olduğu gibi planlı-programlı ve
disiplinli bir işleyiş...

- Halkın iktidar perspektifiyle
donatılmasını, sınıf bilincinin
geliştirilmesini hedefleyen planlı
bir eğitim programı...

- Halkın, her aşamasında içe-
risinde olacağı sıkı bir denetim
mekanizması...

Bunlar taban örgütlenmeleri-
nin işleyişindeki temel noktalar-
dır. Ancak bu işleyişle yaratılan
taban örgütlenmeleri başarı
kazandırır. Aksi halde adı var
kendi yok örgütlenmeler olmaya
mahkum olur.

9-)Taban
örgütlenmeleri̇ni̇n
di̇ğer örgütlenmelerden
farkı nedi̇r?

Sendika, oda, dernek gibi
örgütlenmeler temsil esasına göre
çalışır. Kararlara katılım derece
derece seçilen delegeler aracılı-
ğıyla olur. Haliyle halkın söz
karar hakkını kullanımı dolayısıy-
la, başkaları aracılığıyladır.

Taban örgütlenmelerinde ise
halkın söz ve karar hakkını doğ-
rudan kullanımı söz konusudur.
Halkın katılımı, yönetimi, deneti-
mi doğrudandır.

10-) Mecli̇si̇n i̇şlevi̇ ve
görevleri̇ nelerdi̇r?

Meclisin görev alanları halkın
bulunduğu bölgenin-yerin bütün
sorunlarını kapsar. Günlük geçim
derdinden, mahalle, köy, kasa-
ba... Sorunlarına, ekonomik, sos-
yal, politik sorunlara kadar halkı
ilgilendiren her şeyi kapsar.

İşlevi; halkın dinsel, ulusal,
mesleki vb. ayrılıklarına rağmen
dayanışmasını, kendi sorunlarına
ortak çözüm aramasını; dil, din, ırk
farkı gözetmeksizin halkın birliği-
ni; halka yönelebilecek saldırılara
ortak karşı koymayı; çetelerin,
devletin saldırılarına direnişleri;
halkın sağlık, altyapı, eğitim,
barınma hakları için mücadele
etmesini; mücadele içinde halkın
yaratıcılığını geliştirmeyi, kendi
gücünün farkına varmasını;
bugünden yarına neyi, nasıl  yapa-
cağına ilişkin söz-karar hakkını
kullanmasını; halkın bugün ekono-
mik-demokratik talepler için ver-
diği mücadelede, yarın sosyalist
halk iktidarında yönetmeyi öğren-
mesini sağlamaktır.

11-) Oli̇garşi̇ni̇n halkın
taban örgütlenmeleri̇ne
karşı tavrı nasıldır?

Oligarşi, karşısında örgütlü halk
istemez. Kendisine yönelmesini
sağlayan hiçbir örgütlülüğe izin
vermez. Halkın düşünmesini, bilin-
çlenmesini, kendi hakları etrafında
birleşip mücadele etmesini iste-
mez. Bu yüzden de halkın her türlü
örgütlenmesini engellemeye çalışır.

Halkı korkutmak, sindirmek
için terör estirir. Baskı, şiddet,
işkencelere başvurur. En ufak hak
talebini, en demokratik eylemi şid-
detle, baskıyla ezmeye çalışır.
İşkence, hapishane gibi bedellerle
halkın gözünü korkutmaya çalışır.
Bu korkuların yetersiz olacağını

bildiğinden bir de yozlaştırma sal-
dırısıyla saldırır. Bunların tek nede-
ni halkı örgütsüzleştirmek, kendi
iktidarına karşı zararsız "bireyler"
haline getirmektir.

12-) Sol'un mecli̇slere
bakışı nasıldır?

Reformizmden, Kürt milliyet-
çilerine solun taban örgütlenme-
lerine bakışı çarpıktır. Kürt milli-
yetçi hareketin de halk örgütlü-
lüklerine bakışı reformizmden
farklı değildir. 

Sol kitle lafını, "söz-karar,yetki
halka" sloganını dilinden düşür-
mez. Fakat bu sadece söylemde
böyledir. Gerçekte halka güven-
mez. Halkın kendi iradesini ortaya
koyarak karar alabildiğine, karar-
ları için mücadele edeceğine inan-
maz. Aynı şey Kürt milliyetçileri
için de geçerlidir. Halk dediğin
kendi politikaları için kullanılacak
"kuru kalabalıktır." Bugüne kadar
ortaya koydukları pratikleri sivil
toplumcu anlayıştan öteye geç-
mez.

13-) Sol'un bu çarpık
bakışının temeli̇ nedi̇r?

Sol'un bu çarpık bakışının
temelinde iktidar iddiasından ve
iktidar perspektifinden yoksunluk
vardır. Kendi özgücüne inanma-
yan, politikalarına güvenmeyen
hiçbir güç halka güvenemez.
Halkın iradesine inanmaz. Sol'un
halka bakışı da düzenden farklı
değildir. Bunun için de halkın söz
ve karar hakları olduğu örgütlen-
meler yaratamaz. Sol’da bu sonu-
cu yaratan ideolojik çarpıklıktır.
Kendine inanmayan, devrim
iddiası olmayan bir sol, halka
güvenip, onun söz, karar, yetki
hakkına da inanmaz.

14-) Mecli̇slere bi̇zi̇m
bakışımız nasıldır?

Siyaset arenasına çıktığımız
günden itibaren gücümüz oranın-
da taban örgütlenmelerini yarat-
maya, halkın kendi iktidarı için
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mücadele içinde yer almasına
çalıştık. 

Halkın devrim mücadelesini
sahiplenmesi, onu kendi dışında
görmemesi ancak taban örgütlen-
meleriyle olur. Kimi dönem,
kimi bölgelerde istenmeyen geri
kararlar da alabilir, onun etrafın-
da mücadele de edebilirler. Fakat
örgütlendikçe, mücadele ettikçe,
kendi sorunlarına sahip çıktıkça
bilinçlenir ve ülke sorunlarına
sahip çıkar. Bu yüzden halkın
iradesine, kararlarına, yetki ve
söz hakkına inandık. Örgütlen-
melerini, mücadele etmelerini,
kendi güçlerini görmelerini sağ-
ladık; kendilerine güvenmeleri
için teşvik ettik, emek harcadık,
örgütledik. Çünkü geniş halk kit-
lelerinin devrimci politikalara
sahip çıkması, iktidarı hedefle-
mesi böyle olabilir. Bu yüzden
taban örgütlenmelerini devrim
mücadelesinin en temel örgütlen-
mesi olarak görüyoruz.

15-) Bugüne kadarki̇
prati̇ği̇mi̇z nasıldır?

Taban örgütlenmeleri her
dönem üzerine yoğunlaşılan
örgütlenmeler olmuş; '80 öncesi
oluşturulan taban örgütlenmeleri
cunta ile kesintiye uğramıştır.
'90'lı yıllarda meclis çalışması ile
yeniden taban örgütlenmelerine
hız verilmiştir. İlk olarak 5 Ekim
1996'da Gazi  Halk Meclisi’dir.

Halk meclisleri kuruldukları
mahallelerde, mahallelerin temel
sorunları olan sağlık, elektrik,
yol, eğitim gibi sorunları ele
almış ve halkın seferberliği ile
çözümler üretmiştir. Ayrıca
mahallelerde yoğunlaşan yozlaş-
tırma saldırılarına karşı da önem-
li mücadeleler örgütlemiştir.
Sorunların yanında Susurluk'ta
ortaya çıkan pisliğe karşı örgüt-
lenen "Susurluk Devlettir"
kampanyaları ile halkın politik-
leşmesine dönük adımlar atılmış,
başarılı olunmuştur.

Bu yanları ile; halk meclisle-
ri çeşitli açılardan halkın nasıl
seferber edileceği, nasıl geliştiri-
leceği ve nasıl mücadele ettirile-
ceği noktasında dersler içeren
bir pratik olmuştur.

Sonuç olarak;
Geçmiş tecrübelerimizin de

ışığında tüm alanlarda meclis
çalışmalarını başlatmalıyız. 

Bugün halkımız geçmişten
çok daha fazla bu düzenin faşist
niteliğinin farkındadır.
Eğitiminden sağlığına, mahke-
melerine, polisinden ordusuna
halka değil, AKP’nin soygun,
yağma ve talan düzenine hizmet
ettiğini görmektedir. 

Meclisler ile faşist düzenin
tüm kurumlarının alternatifini
yaratmalıyız... Bu düzenin alter-
natifi olduğumuzu göstermeliyiz...
Halka kendi kendini yönetebilece-
ğini, sorunların kaynağını ve
çözüm yollarını göstermeliyiz...

Ateş başı sohbetleri İstanbul'un çe-
şitli mahallelerinde devam ediyor.
Halk Cepheliler, ateş başı sohbet için
yaptıkları çağrılarda sorunlarımızın
çözümü için bir araya gelme çağrısı
yapıyor, yozlaşmaya karşı birlikte
mücadele edelim diyor.

İSTANBUL

Gülsuyu-Gülensu: Halk Cepheli-
ler 29 Kasım'da Gülsuyu-Gü-
lensu Mahallesi Emek Cadde-
si'nde bulunan Mahir Hüseyin
Ulaş Parkı’nda ateş başında bir
araya geldi. 19-22 Aralık Kat-
liamı saldırısının anlamı, Bü-
yük Ölüm Orucu Direnişi'nin
tarihte görülen en uzun süreli di-
reniş olduğu, "Sol"un direnişi na-
sıl terkettiği anlatıldı. Direni-
şin, bilen herkesin bilmeyenlere
anlatması gereken bir destan ol-
duğu belirtildi. Haftaya buluşma

sözü ile bitirilen sohbete 10 kişi ka-
tıldı.

Gazi: “Yeni İnsan”a Ulaşmak İçin
Şehitlerimiz Yol Gösteriyor

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nin dü-
zenlediği ateş başı sohbet 29 Ka-
sım’da yapıldı. Erdal Dalgıç ve İbra-
him Çuhadar anılarak şehitlerin yeni

insanı temsil ettiği anlatıldı. Tedavi sü-
recini tamamlayan bir kişi, yaptığı ko-
nuşmada “İnsanın öncelikle isteme-
siyle başlıyor her şey. İsteyip de ba-
şaramayacağımız bir şey yoktur. Bu
konuda bana yardımcı olan herkese te-
şekkür ederim” dediği sohbete 20
kişi katıldı.

Okmeydanı: Yolağzı Meydanı'nda
Okmeydanı Gençlik Komitesi,
29 Kasım günü ateş başı soh-
bette buluştu. Sibel Yalçın'ın
hayatı ve direnişinin anlatıldı-
ğı sohbette; Berkin Elvan için
yazılan şiir okundu, türküler
söylenip halaylar çekildi. 46 ki-
şinin katıldığı ateş başı sohbe-
tin, haftaya Örnektepe Mahal-
lesi’nde yapılacağı duyurul-
du. Pazar günü, baskı yasala-
rına karşı, Bağcılar'da yapıla-
cak olan yürüyüşe çağrı yapı-
larak ateş başı sohbet bitirildi.

Paylaşmak, Acıları Hafifletir, Çözümleri ve Umudu Büyütür
Halkımızın Yozlaşmasına İzin Vermeyeceğiz!

Yürüyüş
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Sabah 05.00’te nöbetçi arkadaşın
kapıya vurmasıyla uyandık. Başta ne
olduğunu anlayamadık. Nöbetçi arka-
daş kapıyı açmadan sesleniyordu
“hapishanelere operasyon başladı
uyanın” diye.

Hızla kalktık ve aynı hızla üstümü-
zü değiştirip televizyonun başına geç-
tik. O gün büroda 6-7 kişi vardık.
Nöbetçi arkadaş biz gelene kadar
neler izlediğini ve duyduğunu anlattı.
Televizyon kanalları hapishaneleri
gösteriyordu. Hapishane çatısında
katil sürüleri, duvarları yıkan iş maki-
naları,  katillerin elindeki balyozlar,
uçan helikopterler... Hepsi katliamın
boyutunu anlamamıza yetiyordu.

Görüşlerden tanıdığımız ya da
mektuplaştığımız tutsaklarımızın
isimlerini sayıyorduk merak içerisin-
de. Acaba neler yaşıyorlardı?

Büronun telefonu hiç susmuyordu.
Aileler arıyordu, Anadolu’daki dernek
çalışanlarımız arıyordu. Sürekli onlar-
la konuşuyor ve hapishanelerin önüne
yönlendirmeye çalışıyorduk.
Özlem’in (Durakcan) sakin olmaya
çalışarak ailelerle konuştuğunu hatır-
lıyorum.

Yüreğimiz acıyordu. Tutsaklar o
hapishanelerde diri diri yakılıyordu ve
bizler kendimizin eli-kolu bağlı diye
düşünüyorduk. Fakat öyle değildi. O
güne kadar tutsakların sesi olmaya
çalışmıştık ve o gün de olmalıydık.

İstanbul’daki tüm gençlik kitlesine
ulaşmaya çalışıyorduk. Bu arada büro-

ya gelip gidenler de
oluyordu. Aileleri
TAYAD’a götürü-

yorduk. Üniversiteden
öğrenciler geliyordu. O
güne kadar hiç dergi
almamış ya da okulda
yanımıza gelmemiş
insanlar büronun adre-
sini bulup yanımıza
gelmişlerdi. Hepsi tut-
sakları merak ediyordu ve ne yapabili-
riz diye soruyordu.

Gün çoktan ağarmıştı. Neredeyse
her saat şehit düşenlerin isimleri değişi-
yordu. Ercan Kartal, Şadi Özbolat,
Sevgi Erdoğan... isimler sürekli artıyor-
du... Telefonun çalmasını istemiyorduk.
Çünkü her telefona çıktığımızda yeni
bir şehit ismi duyuyorduk. Yüreğimizin
yangını öfkeye dönüşüyordu.

Gün boyu net haber almaya çalıştık.
Ve diğer solla görüşmeler yapıldı.
Akşam, saat 19.00’da, Taksim
Meydanı’nda meşaleli yürüyüş kararı
alındı. Artık bizlere ulaşan insanlarımı-
zı oraya yönlendiriyorduk.

Ellerimizdeki meşaleler geceyi
aydınlatacaktı. Buz gibi havayı ısıta-
caktı. Yakılan her bir meşale katiller-
den hesap sormanın  adı olacaktı.

Genç-yaşlı, kadın-erkek... herkes
çıkmıştı evlerinden. Yolda yürürken
aklımızda hep tutsaklarımız vardı. Ve
gözümüzün önünde katil sürüleri ve
ambulansın önünde kendilerini atıp,
ambulansın içinde kimin olduğunu
öğrenmeye çalışan bir annenin görün-
tüsü vardı. Adımlar daha da hızlandı.

Katil sürüsü şanlarına yakışır bir
şekilde saldırdı meşaleli eyleme.
Hapishane barikatlarında tutsaklar,
Taksim Meydanı’nda da yürekleri tut-
saklarla atan yüzlerce insan, zalimin
zulmüne karşı direniyordu. 

Kafası, gözü yaralılar, kolu-bacağı
kırılanlar, yerlerde sürüklenenler, copla-
nanlar, tekmelenenler... Tüm bu vahşet
karşısında tek bir “ah” işitemediler.
“Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Katil Devlet Hesap
Verecek” sloganları yükseliyordu gök-
yüzüne. 

Onlarca kişi gözaltına alındı ve pek
çok kişi tutuklandı. Tutuklananların
kefaletle serbest bırakılacağını öğren-
dik. Alçaklar. Hem saldırıyor hem
kafa-göz yarıyor, hem tutukluyor, hem
de serbest bırakmak için para istiyordu.
Bu, tek kelimeyle namussuzluktu.

Ve o gün, yani 19 Aralık 2000’de o
kadar güçlü hissetmiştik ki kendimizi.
O gün bugündür 19 Aralık sorulacak
hesabımızdır. Şehitlerimize sözümüz
var, intikamlarını alacak, güzel yarın-
ları onlara ve halklarımıza armağan
edeceğiz.

119 Aralık 
Sorulacak Hesabımızdır!

30. Yıl Grup Yorum Konser çalış-
maları tüm hızıyla sürüyor. Yapılan
söyleşi ve dinletilerde, konser çalış-
malarını birlikte örgütleme çağrısı ya-
pılıyor.

Sarıgazi: 5 Aralık'ta 30. yıl programı
çerçevesinde Sarissa Kitap-Kafe’de Grup
Yorum'la yapılacak söyleşiye çağrı ama-
cıyla Sarıgazi İnönü Mahallesi, Meclis

Mahallesi ve Demokrasi Caddesi’ne
toplam 400 afiş asıldı.

Bağcılar: 29 Kasım'da Bağcılar'da
Grup Yorum ’la 2 Aralık’ta yapılacak
söyleşinin duyurusu ile Uğur Kurt’un
katillerini teşhir eden afişler  asıldı.
20 adet Uğur Kurt’un katillerini teşhir
eden ozalit ve 100'den fazla söyleşi
afişi  Yenimahalle, Yavuz Selim Ma-

hallesi, Çiftlik, Bağcılar Asfaltı, Papaz
Köprüsü, Kirazlı, Demirkapı mahal-
lelerinde yapıldı.

Aydos: Pendik Aydos'ta Halk Cep-
heliler, Sülüntepe ve Ertuğrul Gazi ma-
hallelerini Grup Yorum'un konser afiş-
leriyle donattılar. 29 Kasım'da yapılan
afişlerde halka konser hakkında bilgi
verildi. Toplamda 100 adet afiş yapıldı.

30. Yılında Umudun Türkülerini Halkımızla Birlikte Söyleyeceğiz
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AKP'nin yolsuzlukları için ku-
rulan meclis komisyonunun ilk
işi yayın yasağı getirmek oldu...
Yayın yasağının gerekçesi şu:
“Eski Bakanlar Mehmet Zafer
Çağlayan, Muammer Güler, Ege-
men Bağış ve Erdoğan Bayrak-
tar’ın kişilik haklarının zede-
lenmesinin önlenmesi, şöhret ve
diğer haklarının korunması…” 

AKP iktidara geldiğinden bu yana
yağma talandan hiçbir zaman vaz-
geçmedi... Dahası bu soygunu meş-
rulaştırıyor... Geçtiğimiz sene 17
Aralık 2013 tarihinde kendi iç çeliş-
kileri yüzünden AKP’nin bütün bu
yolsuzlukları ortaya çıkmış, AKP’li
bakanların çocuklarının evlerinden
para sayma makineleri, milyon do-
larlar çıkmıştı. 

AKP iktidarının, son 4 yıllık ik-
tidarı boyunca 2010'da 4, 2011'de
36, 2012'de 43, 2013'te 42 ve 2014
yılının ilk altı aylık döneminde 24
olmak üzere toplam 149 adet yayın
yasağı kararı alındı. Siyasi iktidarın
arzularına itaat etmeyen gazeteciler
birer birer işlerinden oldular. 

AKP’nin yolsuzlukları diz boyu...
Yolsuzluklar diz boyu olduğu için
üstünü bir türlü de kapatamıyorlar...
Kapatmak için her gün yeni bir çare
arayışı içine giriyorlar... Yolsuzluk-
ların yazılmasını, konuşulmasını bile
istemiyorlar... Hatta bunun için kendi
adamlarını bile ihraç edebiliyorlar.
Halkı soyanların, kendilerine saraylar
kuranların yolsuzluk, hırsızlık dışında
bir araçları olmayacağı açıktır... Mec-
lis komisyonları yayın yasağı olmasa
bile bu tür yolsuzlukların üstünü ört-
me aracından başka bir şey değildir.
Fakat gerek kendi iç çelişkileri ve
gerekse de yaşanan yolsuzlukların
adeta “kör gözün parmağına” misali
ortalığa döküldüğü için bu komis-

yonları daha işletemiyorlar. 

AKP’nin soygun ve talan düzeni
bu nedenle aslında her yanından su
alan bir gemi gibidir. Halka verebi-
leceği, anlatabileceği de bir şey ol-
madığı için baskı ve zor uygulamaları
her şeyin önüne geçmektedir. Soy-
gunları gizlemek için kullanılan ko-
misyon vb. gibi emniyet sübapları
dahi artık işe yaramamaktadır. İç sa-
vaşa hazırlanmaktan başka bir çare
bulamaması da bir yanıyla bundandır. 

Bu noktada yolsuzlukla ilgili ko-
misyondan HDP’nin çekilmesi söz
konusu olmuştur. HDP bu tavrıyla
yolsuzluklara ortak olmayacağını,
bunların üstünün örtülmesini kabul
etmeyeceğini açıklamaktadır. Yol-
suzluklar komisyon ile birlikte gün-
deme gelen ve tartışılan bir konu
değildir. Bu konu daha yolsuzlukların
ilk ortaya çıktığından bu yana yaygın
olarak tartışılan bir konudur. Dahası
AKP’nin yolsuzlukları yapılan ope-
rasyonlar olmasa da bilinen bir ger-
çektir. Bu denli yolsuzluklar batağına
saplanan, halklarımızın kanını dökme
konusunda bir an bile tereddüt et-
meyen, çocuklarımızın katilini dahi
bizzat Erdoğan’ın açıkça savunduğu
bilindiği halde bugüne kadar bu ik-
tidarın en güçlü dayanağı olan
HDP’nin bu kararının bugün için bir
anlamı yoktur. Çünkü, AKP “çözüm
süreci” adı altında kendi faşist baskı
yasalarını da, halka karşı katliam

uygulamalarını da, hak arayışı için-
deki emekçilere karşı saldırılarını da
bugüne kadar rahatça sürdürebilmiştir.
Buna karşı HDP ve onun başını çeken
Kürt milliyetçi hareketinin hiçbir
tavrı olmamıştır. Tersine güç ver-
mişlerdir. Son Kobanê eylemleri sı-
rasında 40 insanımızın katledilmesi
karşısında bile aynı tavır sürdürül-
müştür. Dolayısıyla komisyondan
çekilmek bu saatten sonra bir anlam
ifade etmemektedir. AKP halkımız
nezdinde meşruiyetini çoktan yitirmiş
olan bir partidir. Yolsuzluklarıyla,
hırsızlıklarıyla, faşist saldırganlığıyla
yitirmiştir bu meşruluğunu. 

Bu nedenle; 

1- AKP’nin yolsuzluklarını giz-
lemesinin, üstünü örtmesinin tek
aracı daha fazla baskı ve saldırıdan
başka bir şey değildir. Sansür uygu-
laması aslında yaşadığı çaresizliğin
bir göstergesidir. 

2- Hem emperyalizm adına daha
fazla görev üstlenme çabası ve hem
de ülke içinde iç savaşa göre hazır-
lanmasının bir nedeni de bu yolsuz-
lukların, hırsızlıkların artık ayyuka
çıkmış olmasıdır. 

3- AKP’yi kaçınılmaz sonundan,
halklarımıza hesap vermekten hiçbir
güç; ne faşist baskı yasaları ve iç
savaş hazırlığı ve ne de dolaylı des-
teğini sürdüren Kürt milliyetçileri
vb. kurtaramayacaktır. 

AKP’nin Hırsız Bakanları Hakkında Kurulan Meclis 
Soruşturma Komisyonu Haberlerine Yayın Yasağı Getirildi!

SANSÜRÜNÜZ, BOYUNUZU AŞAN 
PİSLİKLERİNİZİ GİZLEMEYE YETMEZ!

Yürüyüş
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Bir insanı gazeteciliğe iten
nedir derseniz, biraz merak, bi-
raz gerçeği kendi gözleriyle
görme arzusu, eh biraz da ma-
cera duygusudur. Bir süre son-
ra bu sebepler öyle bir iç içe gi-
rer ki, hiç yakınından dahi geç-
mediğiniz bir mahallede, bir
hayatın içinde bulursunuz ken-
dinizi... 

Benim örgütlenmem de bi-
raz böyle gelişti diyebilirim.
Cihan Kırmızıgül’ü normalde tanımam etmem, ama saç-
ma sapan bir şekilde tutuklanıp, sessiz sakin F tipine atıl-
ması üzerine aramızda tartışmaya başlamıştık. Bu ko-
nuşmalarımızın sonucunda tutuklu öğrenciler meselesinin
yakıcılığını hissetmiştik, biz okulumuzdayken, denizi ve
gökyüzünü alabildiğine kucaklarken onlar F tiplerinde, dört
duvar arasında... Cihan’ın arkadaşlarının “aman duyulursa
daha çok ceza verirler, konuyu politikleştirmeyin” şek-
lindeki müdahalelerine aldırmadan okul dergimizde dos-
ya olarak tutuklu öğrenciler konusunu ele aldık. Sorun sa-
dece Cihan değildi, 600 öğrenci tutukluydu. Tam bu sı-
ralarda Ferhat ve Berna için de yoğun bir kampanya baş-
lamış ve uğradıkları haksızlık, Dev-Genç’lilerin yoğun
emeğiyle tamamen teşhir olmuştu. 2 bakış açısı vardı önü-
müzde, yaptığının arkasında yeni tutsaklar pahasına yol-
daşını hapishaneden almaya çalışan Dev-Genç’liler ve Kürt
olduğunu söylemekten dahi çekinen, sırf Cihan’ı kurtar-
mak için tartışma biraz genişlediğinde “ama o öyle bir
insan değil” diyen arkadaşlar... Yani biraz zorlasan diğer
herkes tutuklansın, yeter ki o çıksın diyecekler... 

Amacımız dergide Cihan’ın yüzlerce tutuklu öğrenci-
den sadece biri olduğunu, Kürt kimliğinin onu her türlü su-
çun faili haline getirdiğini anlatmaktı... Bu süreçte Cihan’ın
arkadaşları sessizce onun tahliyesine çabalarken Dev-
Genç’liler her gün önünden geçtiğimiz mahkeme önünü ey-
lem yerine çevirmişti. Sonuç olarak onlar benim de takip
ettiğim son mahkemelerinde tahliye oldular. Dev-Genç’li-
lerle ilk temasım böyle gerçekleşti. Ferhat ve Berna’nın tah-
liye haberini Dev-Genç’lilerle beraberken almıştım, onla-
rın sevincini izlemek dahi güzeldi... Birden kendimi hala-
yın içinde, tanımadığım insanlarla sarılırken buldum. O gün
o kadar çok insanla tanışmıştım ki... Tahliye haberini alır
almaz röportaj yapmak için telefonumu bıraktım. Ama o mi-
nicik kağıda yazılan numaram tam da tahmin ettiğim gibi
unutulmuştu, kaybolmuştu... Tahliyelerinin ardından bir haf-
tanın ilk üç günü aradım, randevu istedim. Dördüncü gün
de arayacaktım ama aynı replikleri tekrarlamak yerine der-
neğe bizzat gitmeye karar verdim. Okmeydanı’nın demir
kepenkli dükkanlarının önünden geçip o havayı içime çek-
tikten sonra kapı numarasından hesaplayarak önüne geldiğim
binanın kapılarından anladım doğru yerde olduğumu. Çat

kapı gittiğim Gençlik Fe-
derasyonu’nu bulmak baş-
lı başına bir maceraya dö-
nüşmüştü, ama sonuç olarak
tabelasız derneğin kapısına
dayanmıştım artık. Neyse ki
içeridekileri bıktıracak kadar
çok aramıştım önceki gün-
lerde, kendimi tanıttıktan
sonra hemen içeri aldılar.
Önce tanıştık, İstanbul Üni-
versitesi’nde 10 arkadaşla-
rının daha gözaltına alındı-

ğını anlattılar. Sonra da röportaj için Sibel Yalçın Parkı’na
geçtik. Tabii ben her gördüğüm şeye şaşırır halde geziyo-
rum Okmeydanı sokaklarında... 

Röportaj vesilesiyle gittiğim Gençlik’te beni örgütleyen
en başta sorularıma verilen cevaplar oldu. Ben eşcinselli-
ğe neden bu kadar karşı olduklarını sorarken Hasan abinin
(Hasan Selim Gönen) renkten renge girişi, ben ikna olma-
dıkça oturma biçimini değiştirmesi ve başka bir arkadaşın
canla başla fedanın meşruluğunu anlatışı hala gözümün
önünde... Her uğradığımda Hasan abiyi başka bir gündemle
soru yağmuruna tutuyordum, o da sabırla cevaplıyordu açık-
çası. Okuldaki “solcu” arkadaşların Dev-Genç’lilerden uzak-
laştırmak için söyledikleri her şey aslında biraz daha me-
rakımı kamçılıyordu, ayağımı alıştırıyordu... 

1 Mayıs’ın ardından Gençlik’e baskın oldu, tanıdığım
sevdiğim kimse kalmamıştı resmen. Onların yokluğunda
biraz da vefa duygusuyla onların yarım kalan işlerini ta-
mamlamaya çalıştık. Ve tabii bu arada soru yağmurumu
göğüsleyen başka bir arkadaş vardı ki bu kez Hasan Abi-
yi değil onu sıkıştırır hale geldim... Ama bu kez haftalık
değil günlük seanslara dönüşmüştü ziyaretlerim... Ve tam
olarak da bu süreçte örgütlendim diyebilirim. 

Özellikle Hasan abinin şehitliği hepimizi örgütlemiş-
ti. Bir Cephe savaşçısının yanı başımızda gün gün kendini
savaşa hazırladığını bilmek ayrı bir hava yaratmıştı biz-
de... Ben mücadelenin ne olduğunu bilmezken arkadaş-
lar kendisini savaşa hazırlıyordu... İbrahim Çuhadar’ın ey-
lemiyle adalet duygumuz yerine oturdu ve kim bilir Genç-
lik’te kaç arkadaş vardı o eylemi kendisi yapmak, o he-
sabı bizzat sormak isteyen... 
İnsan gerçeğini ve adaleti bu süreçte öğrendim. İnsan

ne kendisine ne de başkalarına karşı önyargılı olmalı. İn-
sanlar emekle, kafalarındaki sorulara cevap buldukça ör-
gütlenir ve işleri, yoldaşlarını sahiplenir. Bana önyargı-
lı yaklaşılsaydı ve sorularımı cevaplamak zaman kay-
bı gibi görülseydi asla Gençlik’in kapısını 2. kez çal-
mazdım. Ya da ben kendimi okulda aldığım gazetecilik
eğitimiyle sınırlayıp, hayatı yalnızca izleyen, fotoğrafla-
yan rolünü benimseseydim Yürüyüş Dergisi benim için
tez konusu olmaktan öteye geçmezdi. Tutuklu öğrencilerse
4 sayfalık unutulmuş bir haber, o kadar...

Hayatın 
Öğrettikleri

Kapıyı İkinci Kez Çalmak
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Sanatçılarımız yüzlerini halk gerçeğimize çevirmeli-
dirler. Anlatılması gereken değerler, dertler ve mücadeleler
halk gerçeğimizin içindedir. Ki bu gerçekliği anlatmak,
aynı zamanda halkla paylaşıma girerek, giderek sanatı
içşselleştiren ve sanatçıyı boğan kuşatmayı da parçalamak
demektir.

Yönetmen Derviş Zaim ile röportaj yapan gazeteci
önce bir durum tespiti yapıyor:

"... Son dönem sinemamızda özellikle festivallerdeki
filmlerde bireysel hikayeler izliyoruz. Sıradan insanların
buhranları, yalnızlığı, çıkmazları... Bireyin bunaltı hika-
yelerini didikleyip duruyorlar." (26 Eylül 2014 Cumhuri-
yet.)

Bu tespite dair Derviş Zaim ise şunları söylüyor:
"...Yönetmenler değer arayışı çabalarını sinemada gös-
termiyoruz.. Değer skalası yok. Beyazperdede sadece
ve sadece her şeyin boş, beyhude olduğu bir dünyanın
temsili yapılıyor, dolayısıyla nihilizmin Türk sinemasında
yaygın ve olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyorum.

Oysa bir sinemanın değer üretme gayreti göstermesi
gerekir. Aksi halde hem sinema sanatı, hem de o
sinemanın içinden çıktığı toplum ve toplulukların hayatı
da yoksullaşabilme tehlikesine maruz kalabilir.

Nihilizm, Türk sinemasının en büyük belalarından
biri...

Türk sinemasında böyle bir hastalık var, bu bataklıktan
çıkamazlar da... Türkiye'de tartışılması gereken mesele-
lerden biri de toplumsal beğeni ve ilgi.

Neden bu hallere geldik? Niçin nihilist bataklığa
girdiler ve bu bataklıktan çıkamıyorlar?

Niçin peki?
Çünkü yaşadığımız son 20-30 yıl

bizi bu hale getirdi. Ama insan değişen
ve değiştiren bir varlık. Bunu da de-
ğiştirmemiz lazım..." ( Age)

Evet, sormalıyız  bu soruları. Bun-
lar doğru sorulardır: Sanat ve sanat-
çılarımız, neden bu hallere geldi?
Niçin burjuva ideolojisinin o batak-
lığına düştüler ve çıkamıyorlar?

Ve daha önemlisi nasıl çıkabilir-
ler?

Evet; "Bunu da değiştirmemiz la-
zım."

Soruların cevabı Kaf Dağı'nın ar-

dında değil. Halka ve halkın devrimci sanatçılarına
kulak vermek yeterlidir.

Bakın, sinemamızın ustalarından, devrimci sanatçı
Yılmaz Güney ne diyordu: "Aslında sanatçı halkın
içindeki kişidir: Ahmet'tir, Mehmet'tir, Süleyman'dır.
Yani sanatçı kendi gerçeğini yansıtmalıdır. Geçmiş yüz-
yıllarda Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre
gibi bir çok halk ozanı halkın içinde , halkın gerçeğiyle
yaşamıştır. Sinema sanatçısı da Karacaoğlan, Yunus
Emre gibi nesiller boyu yaşayabilmek için halkını yani
kendisini tanımalıdır." (Aktaran: Yürüyüş Sayı: 435)

Sanatçılarımız burjuva ideolojisinin kuşatmasından,
"her şeyin boş, beyhude olduğu bir dünyanın temsili
yapma" dayatmasından, bir diğer ifadeyle nihilist ba-
taklıktan kurtulmak  için yüzlerini halka dönmelidirler.
Temel şart budur. 

Ve bakın, devrimci sanatımızın ustalarından Nazım
Hikmet ne diyor: "Şair oldum olalı, güzel sanatlardan
beklediğim istediğim şey, halka hizmetleri, halkı güzel
günlere çağırmalarındadır. Halkın acısına, öfkesine,
umuduna, sevincine, hasretine tercüman olmalarıdır.
Sanat telakkimde değişmeyen işte budur. Geri yanı
boyuna değişti, değişiyor, değişecek. Değişmeyeni en
dokunaklı, en usta, en faydalı, en güzel, en mükemmel
ifade edebilmek için durup dinlemeden değiştim, deği-
şeceğim..." (Yazılar Nazım Hikmet-YKY-Syf:200)

Bir yanda, her şeyin boş, beyhude olduğu bir dünyanın
temsilini yaparak halkın aldatılmasına, gözlerine perde
çekilmesine hizmet eden burjuvazinin çürümüş sanatı..

Diğer yanda, "halkı güzel günlere çağıran", hayat
denilen kavganın umutlu, onurlu değerlerini taşıyan

halkın devrimci sanatı...
Saflaşma bu ikisi arasındadır. Ve

değersizlik üreten o bataklıktan çık-
manın, o bataklığın çürütücü etkile-
rinden kurtulmanın tek yolu, halk için
üretmektir.

Elbette, böyle bir bataklık var. Ege-
menler bu bataklığın yaydığı çürüme
kokusuyla, "her şeyin boş olduğu" nu
bencilliği, değersizleşmeyi, kısaca çü-
rümeyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar.
Bu çerçevede, sanatı, değersizleşme
yayan bir araç olarak kullanıyorlar.
Çünkü, çıkarları öyle gerektiriyor. Çün-

BATAKLIKTAN ÇIKMAK İÇİN,
SANATÇILARIMIZ YÜZLERİNİ 

HALKA DÖNMELİDİR...

Yürüyüş
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kü sanatın halkı aydınlatan işlevinden korkuyorlar.
İşte bu yüzden sanatı bir bataklığa, sanatçıyı da çürü-

menin şarkısını söyleyen bir sivrisineğe çevirmek için
her şeyi yapıyorlar.

Ve bakın, devrimci sanatımızın sıra neferlerinden
Enver Gökçe ne diyordu: "Sanatçıyı sosyal problemlerin,
halk hayatının, sosyal davaların dışında görenler, menfa-
atleri icabı, rahata alışık olanlardır, sosyal gelişmenin
hızlandırılmasından korkanlardır, taşlaşmış, yosun tutmuş
değerleri muhafaza etmek isteyenlerdir, hastalıklı me-
lankoliklerdir. 

Oysaki hayat bütün hareketi aktivitesi, ileri atılışlarıyla
diri, canlı ve değişiktir. Hayat dinamizmine can katan,
hayatı ören, kötülükleri protesto eden, insanlığımızı yükselten
sanatçılardan huylananlar, onları fildişi kulede tutmak isti-
yorlarsa, korktukları içindir." (Bütün şiirleri. Syf: 21
Evrensel Yayınevi)

Evet, korkuyorlar.
Sanatın halkı aydınlatmasından, sanatçının da onurlu

halk aydını olmasından korkuyorlar. İşte bu yüzden o
bataklığı canlı tutuyorlar.

Egemenler 1990'dan bu yana "sosyalizm öldü" "tarih
bitti" yalan yaygarasıyla  halkların hak ve özgürlük mü-
cadelesine, bu mücadelelerin eseri olan devrimci değerlere,
kültüre, sanata karşı dizginsiz bir saldırı içindedir. Yö-
netmen Derviş Zaim'in "yaşadığımız son 20-30 yıl bizi
bu hale getirdi" deyişi, bu süreci ifade eder.

Ve fakat, bu saldırılar karşısında o bataklığa da
düşmedi. Grup Yorum ve meydanlara çıkardığı milyonların
gerçekliği bunu ifade eder.

Ve bakın, devrimci sanatımızın "mitralyöz"ü Ayçe
İdil Erkmen, sanatçı kimliğiyle tutsak düştüğü hapishaneden
dışarıdaki arkadaşlarına ne yazıyordu:

"... Sanatımızı engellemek, halkın sesini susturmak
isteseler de bağlamamız özgürlük ve kurtuluş türkülerini
çalmaya devam edecek.

Tiyatromuz misyonunu her koşulda yerine getirecek.
Fotoğraf makinalarımız ve kameralarımız tarihe tanıklık
edecek. Ve Tavır'ımız emekçi halkımıza elden ele, yürekten
yüreğe ulaşmaya devam edecek. Bunu hiçbir güç engel-
leyemeyecek. Ve devrimci sanatçılar her güne bir adım
daha ileride başlayacak.." ( İdil-Syf 225- Tavır yayınla-
rı)

Doğrudur; Sanatın ve "sinemanın değer üretme gayreti
göstermesi gerekir."
İşte bu gerekliliğin yerine getirilmesi için sanatçıları-

mızın yüzü halka, hayat denilen kavgaya ve o kavganın
ölümsüz değerlerine dönüşen İdiller’e dönük olmalıdır.

Nihilizm: Hiçcilik, yokçuluk da denir. Her türden
değeri yadsır, yerine alternatif koymaz. Devrimci değerleri
de yadsıdığı için burjuvaziye hizmet eder. Ki öz olarak,
burjuva ideolojisinin küçük-burjuva kesimler içinde etkili
olan biçinlerinden biridir.

Telakki: Görüş, anlayış.

Grup Yorum, okul olma misyonunu sürdürüyor. Ana-
dolu'nun değişik yerlerinde kurulan Halk Korolarıyla
çalışmalar yapıyor. Grup Yorum'un 30. yıl konserlerinde
de görev alacak halk koroları için kayıtlar devam edi-
yor.

ANKARA:
Mamak Tuzluça-
yır bölgesinde 28
Kasım'da Grup
Yorum Halk Ko-
rosu kayıtları için
Tuzluçayır göbek-
te masa açıldı ve
esnaflar dolaşıldı.
Toplam 480 adet
bildiri dağıtıldı.
NATO Yolu Caddesi’ne 150 afiş asıldı. Ertesi gün
Kızılay Yüksel Caddesi’nde Halk Korosu kayıtları için
stant açılıp halkla birlikte halaylar çekildi. 580 adet
bildiri dağıtıldı ve 150 adet afiş asıldı. 

İZMİR: Grup Yorum İzmir Halk Korosu, İzmir
Tepekule Kongre Merkezi’nde çalışmalara başladı. Koro
tanıtımı için, Karşıyaka, Güzeltepe, Alsancak, Konak,
Yamanlar, Onur mahallesi, Soğukkuyu, Doğançay, Ege
üniversitesi ve Güzeltepe Necip Fazıl Kısakürek Anadolu
Lisesi’nde toplam 450 afiş asıldı, 1500 bildiri dağıtıldı. 

ESKİŞEHİR: Ana-
dolu Üniversitesi’nde 1 ve
2 Aralık günleri Grup Yorum
Korosu kayıtlarının başla-
dığını belirten afişler asıldı.
Öğrencilere, Anadolu’nun
dört bir yanında kurulan halk
korolarının Grup Yorum’la
birlikte üretimlerde buluna-
cağı ve bu üretim içerisinde
yer almak isteyenlerin 0553
439 42 -25 No’lu telefondan
iletişim kurabilecekleri be-
lirtildi.

Yemekhane, Kütüphane,
Eğitim, Güzel Sanatlar, Hukuk Fakülteleri ve Devlet
Konservatuarı kantinlerine ve panolarına yaklaşık 30
afiş asıldı. Kütüphane önüne asılan afişler, asıldıktan
kısa bir süre sonra ÖGB’ler tarafından kaldırıldı. Afişlerin
yenilenmesiyle birlikte ÖGB’ler geri adım atmak zorunda
kaldılar.
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Türkülerimiz Halk Koroları İle 
Her Yere Ulaşıyor



Milyarderler nasıl yaşar, nasıl giyinir, günlük işleri, ilgi-
lendikleri konular neler olabilir? Amerika’da yayımlanan bir
dergi dünya milyarderlerinin sırlarının neler olduğunu sıra-
lamış. Milyarder olmak isteyenler bu yolu izlesin diye. Zen-
ginlerin gittikleri yoldan gidersek bizler de zengin olabilir-
mişiz. Bazen ülkemizdeki zenginlerin hayat hikayesini ga-
zetelerde görürüz, özel televizyon programlarında yer alır-
lar. Hikayeler birbirine benzer; çalışmış, çabalamışlar “Al-
lah yürü ya kulum!” demiş, servet sahibi olmuşlar. 

Örneğin Koçlar’ın nasıl zengin oldukları üzerine kurtlu
peynir satarak zengin oldukları rivayet edilir. Biz savaş son-
rası tefecilik, hırsızlık, fırsatçılığın devletin imkanlarıyla ol-
duğunu biliriz. “Elçilikler demek, saray örneği yapılar de-
mektir” Eh saray örneği yapı dediğin de bizim kerpiçle ol-
maz ki; Tuğla ister, kum, kireç, çimento, demir ister. (İmpa-
rator sayfa: 50, Erol Toy) 

Erol Toy’un İmparator kitabında Cumhuriyet’in ilk yıl-
larında başta Büyük Millet Meclisi’nin çatısı olmak üzere yeni
yeni binalar için inşaat malzemelerine ihtiyaç vardır. Vehbi
Koç o zaman küçük bir bakkal dükkanı, bir yanı hurda için
ayrılmış olan kendi halinde küçük bir esnaftır. Devlet daire-
sindeki akrabasının aracılığı, açık gözlülüğü ile inşaat mal-
zeme satışından başlayıp bugünlere gelişini anlatır. Servet sa-
hibi olmuşlar, ama çalışıp çabalayarak.

Nedense açlık – yoksulluk sınırında yaşayan yetmiş altı
milyonun açlık, yoksulluk nedeninin tembellik olduğu söy-
lenir. Yoksul insanlar tembel oluyorlarmış! Çalışsalarmış on-
ların da olurmuş! Bak onlar, zenginler çalışmışlar da bu gün-
lere gelmişler. Bu zenginlerin ülkemizde olduğu gibi başka
ülkelerdeki zenginler de çok çalışarak bugünlere gelmişler. 

Vay be, demek öyle!
Demek öyle; kat kat binaları, hanları, sarayları yapan on-

lar, demek öyle yerin yedi kat altında demir, kömür çıkaran
onlar, demek öyle günde  on-on iki saat çalışan onlar, demek
öyle inşaatlarda, tersanelerde beşer, onar ölen onlar, demek
öyle, asgari ücret 780 TL’ye talim eden, güvencesiz, taşeron
ellerinde çalışan onlar öyle mi? Biz de yan gelip yatarız ha!

Vay be, demek böyle sahtekarlar.
Biz yoksulları sömürüp, emeğimizi çaldıkları yetmezmiş

gibi bize yoksulluğumuzun nedeni “sizler çalışmıyorsunuz,
çalışsanız zengin olurdunuz, biz de sizin gibi fakirdik, yok-

sulduk” diyerek alay ediyorlar. 
Oysa, yoksulluğumuzun nedeni kapitalist düzendir. Ka-

pitalist düzenin çarkını döndüren kardır – kara giden iki yol
ise üretim giderlerini azaltmaktır. Soma maden ocağında kat-
ledilen 307 maden işçisi güvenlik önlemleri alınmadığı için
katledildi. Şirketin kendi açıklaması “ Türkiye Kömür İş-
letmeleri Soma’da, kömürü kendisi çıkarırken tonunu 130 –
140 dolara mal ediyordu. Biz ihaleye girip, tonunu 23 – 80
dolara çıkarma taahhüdü verdi. Başardık.” Başarının, yani zen-
ginliğin karşılığı bir defada 307 kişi ölmemiz demek oldu.
Kapitalizm bizi sömürerek, bir de bizimle alay etmeye kal-
kıyor. Ağızlarından kan damlayarak yalan söylüyorlar. Çün-
kü bu yalan çarkını böyle ayakta tutmak istiyorlar. 

Şu zenginlerin sırlarına bakalım, hangi yalanlarla ne an-
latmak istiyorlar bakalım. Dergide adı geçen iş adamları Bill
Gates Microsoft’un, Mark Zuckerberg Facebook’un kurucusu,
Warren Buffet iş adamı sırlarını şöyle sıralıyorlar.

1- Rüzgara karşı gidiyorlar. Kimsenin ilgilenmediği
alanlara yatırım yapıyorlar. 

2- Müsrif değil, tutumlular. Harcamalarına dikkat edi-
yorlar, sade yaşıyorlar. 33 milyar dolara sahip Facebook
CEO’su 30 bin dolarlık Volkwagen araç kullanıyor, bir baş-
ka servet sahibi ucuz marketlerden alış – veriş yapıyor. 

3- Kendi işlerini görüyorlar. Kendi işleri, kastedilen öğle
yemeğini evde paketleyip işyerine götürmesi. 

4- Kaybetmekten korkmuyorlar, kendilerine iyi bakı-
yorlar. Las Vegas’ta oteller kralı olarak tanınan bir iş adamı de-
falarca yatırımlarında kaybetmiş, bugün 4 milyar doların sahibi
olması kolay olmamış. Ayrıca sağlıklarına dikkat ediyorlar. Fast
food tüketmiyorlar doğal besleniyorlar. Hareket ediyorlar. 

Habere göre kapitalistlerin böyle özellikleri varmış, onca
varlığın içinde “mütevazi” yaşadıklarını söylüyorlar. Öyle mi
gerçekten?

Kapitalizm mütevaziliği öğretmez ki, doğasına aykırı. Mü-
tevazilik halkımızın sade yaşamında görülür. Mütevazilik dev-
rimci kültüre aittir, kibirden uzaktır. Hayatın gerçeği böyleyken
gazetelerdeki bu tür haberler neyi amaçlar. 

Bu tip haberler ezilenlerin sınıf kinini yumuşatmak için
hazırlanıp servis edilir. Onlar da bizim gibi insanlar diye dü-
şünüp kaderimize razı olmamız istenir. Zenginlere karşı ya-
kınlık duymamız istenir. Ve yaşamlarını örnek alıp bağlılık
duymamız bekleniyor. Sonuç olarak zengin olma düşleri kur-
mamız için bu düşünceyle avunmamız istendiği için diye ya-
zılır. 

Fakat tüm bu zenginlikleri yaratan biziz. Ve tüm bu zen-
ginliklerin sahibi biziz. Üreten biz olduğumuz için bizim. Bu
gün zenginlerin sahip olduğu tüm servet halklarımızındır. Aç-
ların ve yoksullarındır. Dünya nüfusu 7 milyar ve bu 7 mil-
yar nüfusun karşısında dünyanın sahibi 27 aile arasında pay
ediliyor. 27 milyarder aile dünyamızı paylaşmış durumda. Biz
milyarder olmanın sırlarını istemiyoruz. Milyarder olma ha-
yalleriyle, avunacak durumda değiliz. Dünyada bir milyar in-
san açız! BİR MİLYAR İNSAN AÇ! Biz haklarımızı isti-
yoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Biz sosyalist bir düzen is-
tiyoruz. Ekmek istiyoruz, adalet istiyoruz ALACAĞIZ!..

Dünyada 1 Milyar İnsan Açlık İçinde

Milyarder Olma Hayaliyle
Avunmayacağız! Bizleri Aç

Bırakanlara Karşı Savaşalım!

Yürüyüş
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Siyasi iktidar yargıyı vesayet al-
tından çıkarıp bağımsızlaştıracağını o
kadar çok söyledi ki; HSYK seçimleri
öncesinde demokrat, sol çevrelerde
bile AKP’nin müdahalelerinin yargı-
yı olumlu yönde etkileyeceğine ina-
nanlar oldu. Ancak bugün Türki-
ye’nin devlet gerçeğini anlamayanlar
bile yargının kısa dönem pratiğine ba-
kıp eski tas eski hamam diyerek
umudu kestiler bile. Üstelik AKP
yeni güvenlik yasa tasarısını günde-
me getirince, avukat kısıtlamalarından
dosyaların gizliliğine kadar bir takım
yasal ilerlemelerin geri alınacağını,
bunu isteyenin de ne vesayet olarak ni-
teledikleri ulusalcıların ne de paralel
olarak niteledikleri cemaatçilerin de-
ğil AKP devletinin isteği olduğunu
gördüler. Siyasi iktidar, “özel yetki-
li mahkemeleri’’, “ihtisas mahke-
meleri’’ adıyla yeniden açmak, tele-
fon dinleme, teknik takip, el koyma
gibi tedbirlere başvurulmasının önün-
deki olası pürüzleri ortadan kaldırmak,
istediği kişiyi keyfine göre durdurup
arama yapmak gibi yetkileri yeni
yasa değişiklikleri ile yeniden dü-
zenlemek istiyor. 

Öte yandan her şey ayan beyan
ortada diye AKP döneminin yargı
pratiğinin özel örneklerini paylaş-
madan geçmeyeceğiz. 

Anayasa Mahkemesi kararları-
nın yargı pratiğinin ağır hak ihlalle-
ri yaratan yönelimini değiştireceği-
ni düşünerek çok sayıda Anayasa
Mahkemesi başvurusu yapıldı. Biz-
lerin yargılandığı HHB-ÇHD dava-
sı dâhil birçok davayı anayasa mah-
kemesine götürdü meslektaşlarımız.
Biz de yalnızca birkaç basın açıkla-
masının toplanarak kişilerin örgüt
üyesi ilan edildiği dava dosyalarını
toparlayıp Anayasa Mahkemesine
başvurularda bulunduk. Ancak bu
başvurulardan ses soluk çıkmadı. 

Bu arada yargı pratiği o gün eleş-
tirdiğimizden daha vahim bir hal

aldı. Biz birkaç yasal basın açıkla-
masını propaganda olarak değerlen-
dirip eylemlerde süreklilik ve çeşit-
lilik var diyerek örgüt üyeliğinden
ceza veren Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemelerini eleştirirken bugün
bir tek basın açıklaması cinsinden ey-
lem ile mümkün olabiliyor. 

Kısa süre önce yargıda vesayeti
ortadan kaldırdık, bakın ne güzel ye-
niden yargılama kararları çıkarıyoruz,
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ha-
vaları estirdiler. Aziz Yıldırım, Bal-
yoz, Mirzabeyoğlu gibi davalarda ye-
niden yargılama kararları çıktı. 

Biz de müvekkillerimiz için ye-
niden yargılama talebinde bulun-
duk. Şimdiye kadar ne Halkın Hu-
kuk Bürosu olarak bizim yaptığımız
taleplere ne de siyasi dava avukatlı-
ğı yapan diğer avukatların talepleri-
ne olumlu bir cevap verildiğini duy-
madık. 

Bugünkü iktidarın paralel yargıç
olarak değerlendirdiği ve özel yet-
kilerini alarak bir başka adliyeye
sürdüğü hakimin başkanlığındaki
ağır ceza heyetinin yargıladığı mü-
vekkilimiz Aysun Akdağ ile ilgili ye-
niden yargılama başvurusunda bu-
lunduk. Davanın soruşturma aşa-
masında delilleri toplayan emniyet bi-
riminin başındakiler bugün yargıyı et-
kilemekten sahte delil yaratmaktan
vb. şüpheler ile tutuklu bulunmak-
talar. Ömer Köse, Serdar Bayraktu-
tan gibi siyasi polis müdürlerinin yü-
rütücülüğündeki bu dava dosyasın-
da da sahte delil üretilmişti. Bu de-
lillerin gerçeği yansıtmadığını tespit
için polisin dışında bağımsız bilirkişi
talep etmiş olmamıza karşılık mah-
keme bu taleplerimizi dinlememiş ve
hatta polisin açığa çıkan hukuksuz-
luklarını örtmesine yardımcı olmuş-
tu. Nihayetinde dava dosyası içinde
bulunan rapor ve değerlendirmeleri
yalanlayan bilirkişi raporları ile bir-
likte yeniden yargılama talep ettik. 

Bu talebimiz ile ilgili olarak mü-
talaası istenen cumhuriyet savcısı bir
paragraflık kısa bir görüş bildirmişti;
belli ki dosyayı okumamıştı bile.
Okumadığı, yazdığı mütalaadan an-
laşılıyor. Mütalada, yasa değişikliği-
nin tek başına yeniden yargılama ge-
rekçesi olmadığını söyleyerek işin
içinden çıkılıyor. Oysa biz çok daha
ağır bir durumdan söz ediyorduk.
Müvekkilimiz açıkça delil yaratılarak
mahkûm edilmişti ve biz yeni bilirkişi
raporları ile bu durumu ispatlıyorduk. 

Sanık tarafın yani bizlerin en
önemli delil olarak gördüğümüz
MOBESSE kayıtları allem kallem
edilip mahkeme huzuruna getiril-
memişti. Biz de kamera kayıtlarının
geri getirilebileceğini savunmuştuk.
Ve biz bu konuda da haklı çıktık. Po-
lis delil yaratmakla kalmamış aynı za-
manda da delil karartmıştı. 

İşin garip tarafı bu savcı kısa za-
man önce Aziz Yıldırım davasında ne-
den yeniden yargılama yapılması ge-
rektiği hakkında sayfalarca hukuki
mütalaada bulunmuş olan kişiydi. O
dosyada yeni yasa değişikliklerinin
yeniden yargılamaya yol açtığını be-
lirten aynı savcı, bizim müvekkilimiz
söz konusu olduğunda dosyayı oku-
madığı gibi tek paragraflık bir yo-
rumda bulunuyor ve bu yorumla ye-
niden yargılamanın önünü kapatı-
yordu. Nihayet yeni 10. Ağır Ceza
Mahkemesi de yeniden yargılama
için somut bir sebebin olmadığını söy-
leyerek talebimizi reddediyordu. 

Bir başka müvekkilimiz Yase-
min Karadağ hakkındaki hükmün hu-
kuksuz olduğunu düşünerek yeniden
yargılama talebinde bulunmuş idik.
Bu dosyada yeniden yargılama tale-
binin reddine karar veren heyetin ba-
şında bilin bakalım kim vardı? Aziz
Yıldırım dosyasında yeniden yargı-
lama kararı veren mahkemenin baş-
kanı. Aziz Yıldırım dosyasında ye-
niden yargılamanın önünü açan ka-
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rarda hukuksal yo-
rumlar yapan, ge-
rekçeler sıralayan
mahkeme başkanı
gitmiş yerine şablon
cümlelerle talep redde-
den alışıldık devlet hâ-
kimi gelmişti. 

Ercan Kartal ile il-
gili davanın yeniden
yargılama talebine de-
ğinmeden geçmek
mümkün olmayacak.
Delilsiz ispatsız müeb-
bet hapse mahkûm edil-
miş olan müvekkilimiz
Ercan Kartal davasın-
da, yaşayan bir tanık
yıllar sonra ortaya çık-
mıştı. Evet İsmail Ak-
kol’dan bahsediyoruz.
Haber kanalları Yuna-
nistan’da bulunup ya-
kalandığını yazıyordu.
Olayı bildiği ve yaşadı-
ğı iddia edilen kişinin
yani tanığın ifade be-
yanları yeni delil olarak
sayılmadı ve yeniden
yargılama talebimiz red-
dedildi. 

Demek ki adaletin
yerine gelmesi için de-
ğil, yalnız hukukun uy-
gulanması için bile, yasa
değişikliği yapılması
yetmez. Yargıçların da
değişmesi gerekir. Yar-
gıç yetiştiren eğitim sis-
teminin değişmesi ge-
rekir. Eğitim sisteminin
dayandığı ideolojinin
değişmesi gerekir. Yani
düzenin kendisinin top-
tan değişmesi gerekir. 

Seremoni: Genel-
likle resmî yerlerde, res-
mî işlerde uyulması ge-
reken kural, yol ve yön-
temlerin tümü. 

İçi boşaltılmış ve
amacından soyutlanmış
bürokratik davranış ve
kurallar. 

Bayrampaşa hapishaneler katliamın-
da 6'sı kadın 12 devrimci tutsak katledil-
di. Bu hapishanede 6 kadın diri diri
yakıldı. Kadınların kimyasal gazlarla
yakıldığı resmi raporlarla kanıtlandı.
Erkek tutsaklar özel silahlarla öldürüldü.
Sonra da delilleri gizlemek için mermi-
ler ölü bedenler deşilerek çıkartıldı.
Aylar sonra hapishanede inceleme
yapan adli tıp uzmanları silah atışlarının
dışarıdan içeriye doğru yapıldığını, içe-
riden dışarıya doğru atış yapılmadığını
tespit ettiler. Dolayısıyla devletin iddia
ettiği gibi içerden silah atışı yapıl-
mamıştı. Bilirkişi raporları Bayrampaşa
Hapishanesi’nde katliam yapıldığı kanıt-
larken devlet operasyonu yürüten sorum-
luları gizleyip durdu. Asıl sorumluların
üzerine gidilmedi. Araştırılması gereken
hususlar gizlendi. Bu işlemlerin bir çoğu
devleti aklama görevini üstlenen savcı
tarafından yapıldı. Bayrampaşa
Hapishanesi katliamının soruşturmasında
on yıl boyunca bir arpa boyu alınamadı. 

Savcı Ali İhsan Demirel on yıl
sonra ancak göstermelik 39 asker hak-
kında dava açabildi. Asıl sorumlular
hakkında ise takipsizlik kararı verdi.
Asıl sorumlular üzerine gitmeyerek ya
da bir kısmını aklayarak, soruşturmayı
zamana yayıp zamanaşımını işletmek
isteyerek veyahut delilleri gizlemek
için çaba gösterenler hakkında işlem
yapmayarak katliamı aklamak istedi.
Görevini kötüye kullandı ya da başka
bir anlatımla görevini oligarşinin hiz-
metine kullandı. 

Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının
yaptığı suç duyurusu sonucunda Ali
İhsan Demirel hakkında “görevi
kötüye kullanma” suçundan 1 yıldan
3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
açıldı. Ali İhsan Demirel hakkındaki
dava Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nden
görülmektedir. Davanın 27.11.2014
tarihli duruşmasında mahkeme savcısı
“soruşturmayı adalete güven duyul-

masını sağlayacak makul bir sürede
sonuçlandırmadığı ve böylece özellikle
mağdur taraf bakımından uzayan
soruşturma sürecinin ayrı bir mağdu-
riyete yol açtığı, sanığın eyleminin
ihmali davranışın ötesine geçtiği, göre-
vin gereklerine aykırı hareket etmek
suretiyle davaların taraflarına zarar
vererek ve adalete ve yargıya duyulan
güvenin sarsılmasına yol açtığını” söy-
leyerek Ali İhsan Demirel'in ceza-
landırılmasını istedi. 

Katliamı aklamaya çalışan bir savcı
hakkında dava açılmasını sağladı Halkın
Hukuk Bürosu avukatları ve özgür tuts-
aklar. Bu dava ısrarlı bir çaba sonucunda
açıldı. Böylece katliam hakkında dile
getirilen gerçekler mahkemelerce kabul
edildi. Gelinen aşamada katliamın
savcısı görevi kötüye kullanmaktan
cezalandırılabilir, ama onun suçu sadece
görevi kötüye kullanmak değildir,
sorumluları aklamak suretiyle katlia-
ma ortak olmaktır. Hapishaneler kat-
liamının sorumlularının suçu hafifletile-
mez. Çok açıktır ki, katliamı aklamak
katliama ortak olmaktır. Savcı buna göre
cezalandırılmalıdır. 

Sonuç olarak,
1- Katliamı gerçekleştirenler, yöne-

tenler, siyasi sorumluları ve katliamı giz-
lemeye çalışanlar aynı suçu işlemişlerdir.
Bunların tümünden hesap sormaya
devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. 

2- Savcı Ali İhsan Demirel soruştur-
mayı yürüttüğü 9 yıl boyunca AKP ikt-
idardaydı. AKP bu suçtan kendini
aklayamaz. Bu davayı uzun bir çabanın
sonunda açmak zorunda kalmışlardır.
Davaya bakan savcının cezalandırma
gerekçesi yeni ortaya çıkmadı. 

3- “Adalete ve yargıya duyulan
güvenin sarsılması”nı Ali İhsan
Demirel'e görevi kötüye kullanmaktan
ceza vererek tamir edemezsiniz.
Katliamın tüm sorumlularından hesap
sorulmalıdır. 

Yürüyüş
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Bayrampaşa Katliam Davası Savcısı
Ali İhsan Demirel

“ Adalete ve Yargıya Güveni
Sarsmak” tan Değil 

Katliamı Aklamaktan Yargılanmalıdır!

Halkın 
Hukuk
Bürosu



Ülkemizde Gençlik

Liselerden Üniversitelere... 
TÜM OKULLARDA ÖĞRENCİ
MECLİSLERİNİ KURACAĞIZ

Devrimci öğrenciler haklarına,
onuruna ve geleceğine sahip çıkan
gençliği büyütmek için öğrenci mecl-
islerini tüm okullara yayma çalışma-
larını kararlılıkla sürdürüyor. 

İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi: 

Dev-Genç’liler gençliğin onuruna,
haklarına sahip çıkıyor. 26-27 Ka-
sım’da edebiyat fakültesinde ve hu-
kuk fakültesi  kantininde öğrenci
meclisi köşesi yapıldı. “Haklarımızı
İstiyoruz” içerikli 10 imza toplandı.
“Öğrenci sorunlarını yine öğrencilerle
çözeceğiz’’ içerikli “Haklarımızı İs-
tiyoruz” bildirileri yaygın şekilde
dağıtıldı. Hergele Meydanı’nda öğ-
renci meclisi masası açıldı. Çalışma
sonunda 5 Yürüyüş Dergisi dağıtıldı.

ANTALYA: 
Akdeniz Üniversitesi Olbia Çar-

şısı’nda öğrenci meclisleri paneline
çağrı için 25 Kasım’dan itibaren 3 gün
boyunca masa çalışması yapıldı. Oku-
lun çeşitli yerlerine afişler yapıldı,
1000 adet bildiri dağıtıldı.

29 Kasım’da Antalya Eğitim-Sen
Şubesi’nde panel düzenlendi. Panel-
de öğrenci meclislerinin öğrencilerin
demokratik katılımını esas alan ve
kendi sorunlarına sahip çıkacak ça-
lışmaları yapacak örgütlemeler olduğu
anlatıldı. 20 kişinin katıldığı ve iki bu-
çuk saat süren panelde lise ve üni-
versite öğrencilerinin sorunları ko-
nuşuldu. 

BURSA:
Uludağ Üniversitesi’nde 25 Kasım

ve 26 Kasım’da öğrenci meclisi ça-
lışmaları devam etti. 2 gün boyunca
öğrencilerle anketler yapılıp öğrenci
meclisleri anlatıldı, sohbet edildi.

MUĞLA:
24-25 Kasım tarihlerinde Sıtkı

Koçman Üniversitesi’nde öğrenci
meclisi kurulması için yapılacak pa-
nelin yeri ve saatini bildiren afişler,
okula gidiş güzergâhında bulunan
duraklar ve  öğrenci yurtlarına asıldı.
Afiş çalışmasını takiben 26-27 Kasım
tarihlerinde ise toplam 2 saatlik ça-
lışmayla öğrenci meclislerini tanıtıcı
1000 broşür halka ve öğrencilere
ulaştırıldı. Soğuk havaya rağmen öğ-
rencilerin yoğun ilgisinin olduğu ça-
lışma 9 kişiyle yapıldı.

29 Kasım'da ise öğrenci meclisi
için panel yapıldı. Panelde öğrenci
meclislerinin tanıtımı, işleyişi ve ne-
den örgütlenme alanı olması gerekti-
ği konusunda kısa bir değerlendirme
yapıldı. Öğrencilerin genel sorunla-
rı belirlendi ve bu sorunların nasıl çö-
zülebileceği hakkında konuşuldu.
Genel olarak “Üniversite İçi Ulaşımın
Ücretsiz Olması” ve “Öğrenci Mecl-
isleri İle Daha Fazla Kişiye Ulaşmak”
adına ne yapılması gerektiği konu-
sunda değerlendirme yapıldı. Sorun-
lar çözümü için 4 komite oluşturuldu.
2. toplantı tarihi 13 Aralık olarak be-
lirlendi. Panele 15 kişi katıldı.

Dünya Madenciler Gününde
İTÜ’deyiz!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde,
Dünya Madenciler Günü kapsamın-
da düzenlenecek etkinliklerin çalış-
ması geçen hafta boyunca sürdü. 

3-4 Aralık tarihlerinde yapılacak
olan programın hazırlık çalışmaları
kapsamında, her akşam 17.00-18.00
saatleri arasında yapılan oturma ey-
lemine İTÜ öğrencileri yoğun ilgi
gösterdi. Dev-Genç’liler yapılacak
film gösterimi, maden şehitleri anması
ve panele 29 Kasım’da okulda çağrılar
yaptı. 2 Aralık'ta yemekhanede sesli
çağrılarla yapılan bildiri dağıtımında
400 bildiri öğrencilere ulaştırıldı.
Gün boyu devam eden bildiri dağıtı-
mı sırasında ve akşam yapılan otur-
ma eyleminde Dev-Genç'lilerin ya-
nına gelen öğrenciler ilgiyle destek-
lerini sundu. Çalışmalar kapsamında,
tüm okula yaklaşık 600 çağrı afişi asıl-
dı, 3000 bildiri dağıtıldı.

Antalya
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Liseli Dev-Genç’liler 29 Kasım'da Manisa'nın Soma
ilçesinde maden emekçileriyle birlikte kahvaltı yaptık-
tan sonra, Yırca Köyü’ne gittiler. Önce zeytin ağaçları-
nın kesildiği bölgeye giden Liseli Dev-Genç’liler, ora-
da halkın yıllarca emek vererek büyüttüğü zeytin ağaç-
larını halk düşmanlarının bir anda nasıl katlettiğini gör-
dü. Köylülerin açtığı çadırı ziyaret eden liseliler, köy muh-
tarı ve çadır nöbetçisiyle sohbet etti. Köy halkından, ya-
şananları ve bundan sonra yapılacakları dinlediler.
Köylülerle vedalaşıp zeytin ağaçlarının katledildiği ve
çadırın olduğu bölgede eylem yapan Dev-Genç’liler, ey-
lemden sonra Yırca’dan ayrılıp Kınık’a geçti. Kınık'ta
Maden İşçileri Dayanışma Derneği çalışanları ve maden
emekçileri, Liseli Dev-Genç’lileri evlerinde ağırladı. Ya-
pılan sohbetlerin ardından ziyaretler bitirildi.

Her Birimiz Birer Seher Şahin’iz!
Seher’in Katillerini
Üniversitemizden Defedeceğiz!

3 Eylül 1991'de Seher Şahin'i katledenler saldırıları-
na devam ediyor. İstanbul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Bomonti Kampüsü'nde 26 Kasım’da faşist-
ler ve polis işbirliğinde Dev-Genç’lilere yönelik saldırı ya-
şandı. 25 Kasım'da okul içerisinde "MSGSÜ Ülkücüle-
ri Yalnız Değildir/İTÜ Ülkücüleri" yazılaması yapan fa-
şistler devrimci-demokrat öğrenciler tarafından okuldan
kovulmuştu. Ertesi gün, 35-40 kişilik güruh halinde
okulun kapısında toplanıp “Ülkücü Yemini” ederek oku-
la girmeye çalışan ve ardından taş ve sopalarla öğrenci-
lere saldıran faşistler okul öğrencilerinin direnişiyle bir-
likte okuldan tekrar kovuldu. Devamında okula gelen po-
lisler de saldırıya uğrayan öğrencilere plastik mermi ve
biber gazıyla saldırdı. Polisler öğrencilerin direnişiyle kam-
püse dahi giremeden çıkmak zorunda kaldı.

İstanbul Üniversitesi ve İTÜ'den desteğe gelen Dev-
Genç’li öğrencilerle birlikte MSGSÜ Öğrencileri okul
önünde eylem yaptıktan sonra Osmanbey Metrosu'na ka-
dar yürüyüş yaparak sivil faşist-polis işbirliğindeki bu sal-
dırıyı teşhir ettiler. Dev-Genç’liler; “Bizler MSGSÜ
Dev-Genç’liler olarak üniversitemizde yapılmak istenen
faşist saldırılara izin vermeyecek, Seher Şahin'i katledenleri
üniversitemizden defedeceğiz. Seher'den aldığımız mü-
cadele bayrağını devrime taşıyacağımıza söz veriyor, Se-
her'imizin kanının aktığı bu okulda adını yaşatmaya de-
vam ediyoruz” diyerek faşistlere ve katil polise meydan
okudular. 

Kütahya Dev-Genç:
Film Gösterimlerinde Buluşalım!

Kütahya'da Dev-Genç’liler 29
Kasım’da film gösterimi düzenledi-
ler.

Damında Şahan Güler Zere bel-
geselini izleyen Dev-Genç’liler ar-
dından çaylar içerek sohbet ettiler.
Düzenin yoz kültürüne karşı halk kül-
türüyle alternatif olunacağı üzerinde
duruldu ve film gösterimlerinin dü-
zenli bir şekilde devam edeceği söy-
lendi. Film gösterimine 10 kişi katıldı.

Yatağan Termik Santrali’nin satış ihalesini alan şirket
sahibinin 1 Aralık’ta santral üretimini devralacağını öğ-
renen işçiler santralin kapısına kilit vurarak üretimi dur-
durdu. İşçiler süresiz eylem kararı alarak hiçbir baskıya
boyun eğmeyeceklerini açıkladılar. Dev-Genç’liler 9 ki-
şiyle işçilerin direnişine destek olmak için santral kapı-
sı önündeki nöbete katıldılar. İşçiler yaptıkları  açıklamada
bir hafta boyunca santralin önünden ayrılmayacaklarını
ve işgal kararı aldıklarını belirttiler. İşgal eyleminin tüm
konfederasyonların genel greve gidene dek sürdürülece-
ğini açıklayan işçiler ayrıca ihaleyi alan işverene 7 Ara-
lık’a kadar süre tanıyarak ihale şartlarını yeniden gözden
geçirmesi şartını öne sürdüler. İşçilerin direnişine tam des-
tek sağlayarak her gün yanlarında olacaklarını dile geti-
ren Dev-Genç’liler, işçilerle sorunlar üzerine genel bir de-
ğerlendirme yaptılar. Konuşma sonrasında Grup Yankı'nın
söylediği Yorum şarkıları eşliğinde hep birikte halaylar
çekildi. İşçiler, Dev-Genç’lilerin gelmesinden ötürü
memnuniyetini ifade etti.

Ülkemizde Gençlik

Liseli DevGenç’liler Ağaçlarını Korumak
İçin Direnen Yırca Halkının Yanındaydı

Üretimi Durduran Yatağan İşçilerinin
Yanındayız!

Yürüyüş
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Bilgi güçtür. Sorunların tek çözüm
yolu; bilinçlenmek, bir araya gelip ör-
gütlü mücadele etmektir. Bu neden-
le halk okullarında her yaştan insan,
bildiğimizi paylaşıyor, bilmediğimi-
zi öğreniyoruz. Değerlerimizi, tari-
himizi, neden sömürüldüğümüzü ve
hakkımız olanı nasıl söküp alacağı-
mızı öğrendikçe güçleniyoruz. Bunun
için halk okullarını büyütelim, yay-
gınlaştıralım...

İSTANBUL
Gazi: 26 Kasım günü, Hasan

Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’nde “Dergimiz Yü-
rüyüş” konulu halk okulu çalışması
yapıldı. Düşmanın onlarca yazılı,
yüzlerce görsel iletişim aracını kul-
lanarak halkın bilincini dumura uğ-
rattığı anlatıldıktan sonra derginin
halkı bilinçlendirmede en etkili si-
lahlardan biri olduğu vurgulandı.

Toplantıya katılanlar derginin kendi-
leri için ne ifade ettiği, derginin mut-
laka okunması ve yeni insanlara ulaş-
tırılması için sosyalist bir yarışın ya-
pılması üzerine konuşulan çalışmaya
15 kişi katıldı.

Aynı gün el işi atölyesi kursu ya-
pıldı ve yapılan çalışmada kolye ve bi-
leklik yapımı öğrenildi.

Armutlu: Düzenli yapılan halk
okulu çalışması kapsamında, 29 Ka-
sım'da "Sahiplenme" konusu tartışıl-
dı. 7 kişinin katıldığı çalışmada, po-
lis baskınlarının ardından nasıl dav-
ranılacağı ve sahiplenmenin önemi
konuşuldu. İktidarın baskınlarla, ma-
hallede terör estirerek onlarca ev ba-
sıp onlarca insanı gözaltına alarak sa-
hiplenme bilincini geriletmeye çalış-
masına, değerlerimizi sahiplenerek
karşı koyabileceğimiz söylendi. 

1 Mayıs: 30 Kasım günü yapılan
halk okulunda “Emperyalizmin ideo-
lojik ve psikolojik saldırıları” konu-
su işlendi. Çalışma dahilinde film de
izlenen çalışmaya 5 kişi katıldı.

Gülsuyu: 30 Kasım günü, Mahir
Hüseyin Ulaş Parkı'nda bir araya ge-
len Halk Cepheliler "Emperyalizmin
İdeolojik ve Psikolojik Saldırıları" ko-
nulu çalışma yaptı. Emperyalizmin,
devrimcileri dünya üzerinde "terör ör-
gütleri" listelerine koyarak hem ku-
şatmaya aldığı hem de psikolojik sa-
vaş yürüttüğü, başlarına para ödülle-
ri koyarak sindirmeye, tecrit etmeye
çalıştığı anlatıldı. Tüm bunların as-
lında emperyalizmin devrimcilerden
ne kadar korktuğunun ve fiziki olarak
bitiremeyeceğinin kanıtı olduğu söy-
lendi. Emperyalizmin kültürel saldı-
rılarına da örnekler verilen çalışma-
ya 13 kişi katıldı.

Halk Bilim Kulübümüzü İstiyoruz,
Alacağız!

İstanbul Üniversitesi'nde, ellerinden alınan Halk Bilim
Kulübü odasını geri almak için oda işgali yapan Dev-Genç’li-
lere, polis ve ÖGB (Özel Güvenlik Birimleri) saldırdı. 28 Ka-
sım’da yaşanan saldırı sırasında 2 Dev Genç’li ve 1 Emek
Gençliği üyesi gözaltına alındı. Polis çevredekilere de az-
gınca saldırdı. Gözaltına alınanların isimleri; Mustafa Ko-
çak ve Deniz Çilem… Mustafa Koçak'ın elinin kırılması ne-
deniyle Haseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. 

Gençlik Sorunlarını da
Çözümlerini de Ortaklaştırıyor

Ankara, ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) 4.
Yurt öğrencileri, 25 Kasım’da yurtta bir toplantı yaptı.
Toplantıda, düzenin yozlaşmış, bencil yaşam tarzına kar-
şı yapılması gerekenlerle, temizlik, kantin ve idari so-
runlar konuşuldu. Ayrıca her kattan seçilen temsilciler
tarafından futbol takımı kurulup katlar arasında futbol
turnuvası yapmak için 1 Aralık’ta kura çekimi ve film
gösterimi yapma kararı alındı. 

İki Dev-Genç'li Özgürlüğüne Kavuştu! 
6 Kasım günü YÖK boykotuna katıldıkları için

tutuklanan Dev-Genç'li İsmail Korkmaz ve Enis
Özkan'ın duruşması 2 Aralık'ta görüldü. Tutuk-
lu Dev-Genç’liler mahkemeden
tahliye olurken, arkadaşlarını
yalnız bırakmayan ve adliye
içinde pankart açarak haksız tu-
tuklamaları protesto eden 3 Dev-
Genç'li gözaltına alındı.  

Antalya Dev-Genç Hasan Ferit’i
Doğum Gününde Andı

Antalya Dev-Genç Hasan Ferit’i, doğum
günü olan 30 Kasım’da tramvayda eylem yapa-

rak andı. Dev-Genç'liler Hasan Ferit için yazdıkları
“Benim Adım Hasan Ferit Gedik” mektubunu halka oku-

du. Hasan Ferit’in kim olduğu ve mücadelesi halka an-
latıldı. Halk, yozlaşmaya ve adalet mücadelesine katılmaya
çağrıldı. Eylem slogan ve alkışlarla bitirildi.  

SSorunlarımıza Sahip Çıkmak İçin Bilinçlenecek ve Örgütleneceğiz

7 Aralık
2014

Yürüyüş

Sayı: 446

41HALKIN ADALETİDİR!



Yürüyüş

7 Aralık
2014

Sayı: 446

442

Soma Kömürleri AŞ’ye bağlı kömür işletmelerinde
çalışan işçilere telefon mesajı gönderilerek işten atıldıkları
bildirildi. Soma AŞ yaptığı açıklamada:

"...Eynez madeni işçilerine, üretim durduğu ve ma-
denlerden gelir elde edilemediği için kazadan bu yana
geçen 6 ay için Türkiye İş Kurumu İşsizlik Fonundan
ve şirketimiz adına TKİ’den hak edişlerimizden mahsup
edilmek üzere her ay 2 maaş ödenmiştir. Soma Kömür
İşletmeleri AŞ’nin çalıştırmadığı işçilerin bedelini 6 ay
ödemesine rağmen artık ödeyecek gücü kalmamıştır"
dedi. (2 Aralık 2014, Cumhuriyet)

Ayrıca işçi katliamından sonra Soma AŞ mal ve
gelirleri üzerinde tedbir kararı konulduğunu, bu nedenle
ihbar ve kıdem tazminatını ödeyemeyeceğini; tazminatlar
konusunda asıl muhatabın devlet olduğunu söyleyerek
sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor. 

Şirket mallarına tedbir konulduğunu, bankalardan
kredi alamadığını gerekçe göstererek ücretleri ve tazminatı
devletin ödemesi, kendisinden de sonra tahsil edilmesini
talep ediyor. Yani şirket tazminat ödemeden kaçmayı
planlıyor. 

Görüldüğü gibi AKP ve Soma patronları "tezgah"ı
kurmuşlardır. Birlikte Soma işçisinden geriye kalan canı
ve parayı da almaya hazırlanıyorlar.

Patronlar "çalıştırmadığımız işçinin
parasını veremeyiz" diyorlar. O işçileri
yerin altında katleden; güvencesiz ça-
lıştıran, işsiz bırakan kendileri değilmiş
gibi... Şimdi işçinin tazminat hakkını
da ellerinden almaya çalışıyorlar.

AKP’li bakanlar ise şimdi yarım
ağızla açıklama yapıyorlar ve işçilere

başka madenlerde iş vereceğiz diyorlar.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik "bu ocağın çalışmayacağı
şeklinde bir kanaat oluşmuş durumda (...) işçilerin taz-
minatlarını alma konusunda desteği verelim" diyor. 

Tam bir belirsizlik durumu yani... Bu belirsizliği iradi
olarak yaratan ve işçiyi çaresizliğe terkeden AKP’dir.
AKP, patronlar el ele vermiş adım adım Soma işçisinin
haklarını gasp ediyorlar. Patronlar tazminatsız bir şekilde
var olan işçilerden kurtulmanın hesabını yapıyorlar. Ya da
bir başka deyişle "malların üzerindeki tedbiri kaldır ki
tazminatı ödeyebileyim" diyerek yine kar hesabı yapıyor.
Her koşulda patronun kazanacağı bir hesap var ortada...

AKP ve patronlar Soma işçisini bu kez işsizlik, ölüm
ve açlıkla çaresiz bırakmaya, bu çaresizlikte sesini boğ-
maya çalışıyorlar.

Ne Soma işçisi ne de ülkemizin dört bir tarafında
aynı saldırılarla karşılaşan işçiler çaresiz ve umutsuz
değildir. Tek çare örgütlenmektir. Tek çare dişe diş bir
mücadele ile haklarını almaktır. 

Umutlu olmak örgütlenenlere ve örgütlü mücadele
verenlere aittir.

Geleceğimiz için, umutlarımıza sahip çıkabilmek
için, aç kalmamak için işçi meclislerinde örgütlenelim.

Soma AŞ 2 Bin 813 İşçiyi Telefon Mesajı ile İşten Attı

AKP-SOMA PATRONLARI BİRLİKTE 
İŞÇİLERİN HAKLARINI

GASP EDİYORLAR

Halk İçin
Üretiyoruz; 
Diren Kazova
Fabrikasını Kuruyoruz!

KAZOVA fabrikası işçileri olarak, patronlar Somuncu
Ailesi tarafından gasp edilen haklarımıza, yok sayılan
emeğimize ve alın terimize sahip çıktık. Vazgeçmedik.
Direndik, haklarımız için Kazova Trikotaj Fabrikasını
işgal ettik; alacaklarımız karşılığında üretim araçlarına ve
mallarına el koyduk…

Gelin ülkemizde bir ilki daha birlikte yaratalım. Fabri-
kamızı kurmak için Diren Kazova-DİH işçileri olarak dü-
zenleyeceğimiz tüm kampanya, etkinlik ve çalışmalarımıza
desteklerinizi bekliyoruz. Sömürüye hayır demek için; ka-
nımızı emen tekellere ve patronlara meydan okumak için;
işçi katliamlarına dur demek için birleşelim, kendimiz
için üretelim!

Diren Kazova- DİH İşçileri

İhtiyaçlarımız İçin Üretecek,
Kendimizin
Patronu
Olacağız

Kazova DİH fab-
rikasının kuruluş ça-
lışmaları devam edi-
yor. "Patronsuz üre-
tim için fabrikamızı
dayanışmayla kuru-
yoruz" sloganıyla ses-
lerini her yerde duyurmaya çalışan Kazova işçilerinin
afişleri 26 Kasım'da Kıraç Fabrikalar bölgesine
asıldı. Afişler asılırken çevrede bulunan işçilere,
Kazova ile ilgili bilgi verildi. Devrimci İşçiler, fab-
rikaların çıkış saatinde Öztiryakiler, Gezer, Korozo
ve Gelişim Tekstil fabrikalarını dolaşarak Kazova
fabrikasını anlatan bildirileri işçilere ulaştırdılar.
Aynı gün ev ziyaretleri de yapıldı.
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DİH’li işçiler; bu sayfanın fotokopisini çekip ulaşabildiğiniz her işçiye ulaştırın...



Emir eri haline getiremediği me-
muru, kendi iktidarına karşı kafasını
kaldıran memuru, hatta daha kafasını
bile kaldırmadığı halde kaldırma po-
tensiyeli olan memurları sindirmeye
yönelik AKP iktidarının "terör"  ope-
rasyonu  memur alanında da sürü-
yor.

Gençlerimizin sokak ortasında
beynini asfaltlara akıtan, adalet ara-
yanları şehir şehir gezdiren, katilleri
aklayan, halkı soyup soğana çevi-
renleri ise baş taçı yapan AKP, me-
murları da görmezlikten gelmedi.

Her şeyin "daniskası" oldukları
için faşizmin temsilcisi AKP iktidarı
memurun da "daniskası" çıktılar ve
memura bu "sonsuz sevgilerini" ge-
lecek olan rotasyonla gösterdiler.. 

Rotasyon nedir peki... Rotasyon
bilmeyenlerimiz veya henüz karşı-
laşmayanlarımız için; "Bir birimde
çalışan görevlilerin düzenli bir bi-
çimde yer değiştirmeleri"dir.

Yani ülkemizdeki memuru AKP
iktidarı "düzenli bir biçimde yer de-
ğiştirtecek" peki bu düzen neye bağlı
olacak?

Bu yer değiştirme neyi ifade ede-
cek?

Öncelikle şunu ortaya koymak
gerekiyor... Memur olun olmayın,
kim olursanız olun, rotasyon keli-
mesinin anlamını bilin veya bilmeyin
şunu çok açık herkes bilmelidir AKP
bir şey diyorsa, faşizm bir şey getir-
mek istiyorsa kesinlikle halkın bir
çıkarı bunda olmayacaktır... memurun,
işçinin, öğrencinin çıkarı olmaya-
caktır.

Çünkü faşizm getirdiği yasaların,
getirdiği yönetmeliklerin, uygulama-
ların hepsi kendi iktidarının devamını
sağlayabilmek, soygunu ve talanı
meşrulaştırabilmek, sürdürebilmek,
kendine muhalefet edenleri, başeğ-

diremediklerini ceza-
landırmak içindir. 

Bu yüzden bugün
ismi rotasyon, yarın
torba yasa, yarın başka
başka isimlerle karşı-
mıza çıksa bile bizim
ilk bileceğimiz, düşü-
neceğimiz şey "AKP
yine nasıl bir düşman-
lık uygulayacak" ol-
malıdır. 
İşte böyle deyip konumuza dö-

necek olursak... 
AKP işte rotasyonla düşmanlığını

emekçiye karşı sürdürüyor. 
Rotasyonla; devrimci-demokrat

memurları görev yerlerinden alıp
sürgüne göndermek, ailelerinden her-
şeylerinden onları tecrit edip, ceza-
landırmak istiyor.

Bunun ilk uygulamasını aslında
"Orman Genel Müdürlüğü Persone-
linin Atama ve Yer Değiştirme Esas-
larına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
dayanarak yapılan “zorunlu rotas-
yon” adı altında Türkiye genelinde
binlerce çalışanı sürgün etti.
Şimdi memurlara, hem de bütün

memurlara uygulamaya çalışıyorlar.
AKP karşısında hiçbir güç göre-

meyince daha da pervasızlaşarak sal-
dırılarını sürdürüyor.

AKP karşısında hiçbir sınıf da-
yanışması görmediği emekçileri daha
da yozlaştırıp, tek kelime etmeyen
emir erleri haline getirmeye çalışı-
yor.

AKP ya benim sendikalarıma  üye
olursunuz, ya da sizi sürerim, öl-
mekten beter hale getiririm diyor.

Evet şimdi ne yapacağız? Şimdi
emekçiler ne yapacak?
İşte yeni torba yasası şu anda

mecliste... ve halka düşman politi-

kalarının temsilcisi bu mecliste 700
bin öğretmenin sürgün edilmesinin
önü açılıyor bu yasayla...  Aday öğ-
retmenlerin atanmasında "sözlü sı-
navın" getirilmesiyle de siyasi kad-
rolaşmanın zeminini hazırlamış oluyor
AKP iktidarı... 

Ne olacak şimdi? 300 bin atanması
yapılmayan öğretmenin çığlıklarına
cevabı faşizm atadıklarını da sürgüne
yani ölüme göndermek için gün sa-
yıyor... 

Ne yapacağız, ne yapacak emek-
çiler?

Faşizmin saldırılarından başlarını
kuma gömdükçe, kendi dışında me-
murlar herkese gözlerini yumdukça
sorunları azalmak yerine artıyor me-
murların...

Faşizmin  saldırılarından korun-
mak için kendi kabuğuna çekildikçe,
hak ve özgürlüklere yönelik saldırılara
gözlerini kapadıkça sıra onlara geli-
yor... Artık devrimciler değil, artık
demokratlık değil, artık insan olarak
kalabilmek, insanlık gösterebilmek
bile faşizmin ezme nedeni haline ge-
liyor... İnsanlığımızdan çıkartana ka-
dar saldırıları bitmeyecek... 

Biz de bugün değil devrimci-de-
mokratlık için, insanlığımız için di-
renmeliyiz.

AKP EMEKÇİ DEĞİL, EMİR ERİ ARIYOR! 
İtaat Etmeyeni, Kendinden

Olmayanı, Kendi Gibi Düşünmeyeni de
Sürgünle Ölüme Gönderiyor!

arşiv
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Doktorluk kutsal bir meslek ola-
rak tanımlanır. Ona bu kutsallığı
atfeden burjuvazidir. Kutsallık söz-
dedir, özde değil. Sağlık hizmeti
halkımızın kolaylıkla ulaştığı bir
hizmet değildir çünkü. Hastalıklar
olağan şeyler gibi karşılanır, halkımız
kendince tedavi yöntemleri bulur.
Bunun böyle olması keyfiyetten de-
ğil, çaresizliktendir. 

Doktorlar halkın sağlık hizmetine
olan ihtiyacı ile düzenin bunu sö-
mürüsü arasında kalmışlardır. Kime,
hangi düzene hizmet edecekler? 

Hipokrat yemininde "Hayatımın
ve sanatımın saflığını koruyaca-
ğım" cümlesi yer alır. Kapitalist
düzende bunun hiç bir gerçekliği
yoktur. Parası olmadığı için ya da
gerekli bakım ünitesi olmadığı için
hastane kapısından geri döndürülen
hastalar varken; SAFLIK da hastayla
birlikte hastane kapısından çıkar.

Kapitalizm mesleklerin içini boş-
altır. Her şey alış-veriş ve pazarlık
konusu haline gelir.

Doktor, insan sağlığını iyileştirmek
için laboratuvara kapanmak yerine
daha çok para kazanmak için ne ge-
rekirse yapar. Hastalıklar ortadan
yok edilmesi gereken kötülükler
değil; üzerinden para kazanılacak
metalara döner. Hatta kapitalizm has-
talık üretir. Sunduğu tüketime dayalı
yaşam şekliyle, laboratuvarlarda üret-
tiği hastalıklarla insan sağlığını ticaret
malzemesine dönüştürür.

Kapitalizmde değer, parayla be-
lirlenir. Hastanın değeri ödediği ücret
kadardır. Doktorun değerini ne belirler
peki? Halkına gösterdiği yararlılık
mı, hastaneye kazandırdığı kar mı?

Haziran Ayaklanması’nda direniş-
çilere yardım ettiği için cezalandırılan
doktorları hatırlayın. Doktorlar mes-
leklerini yaptığı için cezalandırılıyor. 

Doktorlar, özlerini unutmamalıdır.
Mesleklerinin içeriğinin boşaltılmasına
izin vermemelidir. Bir işçinin doktora
seslenişiyle bitiriyoruz yazımızı: 

BİR İŞÇİNİN 
DOKTORA
DEYİŞİ
Bizi hasta eden nedir, biliyoruz,
Hasta olunca bizi iyi edecek
Senmişsin, öyle duyduk.
Halkın parasıyla kurulan
Güzel okullarda okumuşsun
Tam on yıl ve iyi etmeyi
Öğrenmişsin,
bir servet harcamışsın bilgin için,
İyi edebilmen gerek yani.

Elinden gelir mi?
Sana muayeneye geldiğimizde
Üstümüzdeki pırtılar çıkarılır
Sen de çıplak sırtımızı dinlersin.
Oysa o pırtılara bir bakman
Daha çok şey söylerdi sana
Hastalığımız hakkında.
Aynıdır, elbisemizi de, göğsümüzü
yırtan.

Sırtımızdaki sancı
Rutubetten diyorsun, 
evimizin duvarındaki
Lekeler de rutubetten.
Peki söylesene: Rutubet neden?
Çok çalışıp az beslenmek
Zayıf ve güçsüz yapıyor bizi,
Senin reçetense
Kilo alın, diyor,
Bataklık kamışına da
Islanma de istersen.

Bize ayıracak zamanın ne kadar?
Bakıyoruz: evindeki halının
Değeri, beşbin muayene
Ücretine bedel.
Diyeceksin ki herhalde;
Benim ne suçum var?
Evlerimizin
Duvarındaki rutubet lekesi de
Başka bir şey demiyor ki zaten.

Bertolt BRECHT

SANATIMIZIN SAFLIĞINI 
KORUMAK İÇİN 

HALKIN DOKTORU OLALIM!
Ataması yapılmayan öğretmenlerin müca-

delesi büyüyor. Emeğinin karşılığını, mesleğini
yapma hakkı için direnen öğretmenlere halkın
desteği artıyor.

Kadıköy-Altıyol'da  Ataması Yapılmayan
Öğretmenler, 27 Kasım’da imza masası açtı. 1
saat açık kalan masaya halkın ilgisi büyüktü.
İletişimi sürdürmek isteyenlerden e-mail adresi
alındı. Bir saatte 109 imza toplandı.

Kamu Emekçileri Cephesi, Ataması Yapılmayan
Öğretmenlere destek vermek için 29 Kasım’da
Ankara Yüksel Caddesi'nde imza masası açtı.
Sıkça yapılan çağrılar ve çekilen ajitasyonlarla
imza masası hiç boş kalmadı. 2 saat açık kalan
masada yaklaşık 60 kişiden imza alındı.

***

Zorunlu Sürgün Olan
“Rotasyon”a Hayır!

Galatasaray Lisesi önünde 29 Kasım’da
bir araya gelen Kamu Emekçileri, Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB)'nın 2015 yılında hayata ge-
çireceği zorunlu sürgün olan rotasyon uygu-
lamasına tepki gösterdi.

Kamuda başka alanlarda hayat bulan rotas-
yonun memurların isteği dışında yer değiştirmesi
olduğunu vurgulayan emekçiler, aynı zamanda
AKP'nin kadrolaşma çabasının bir sonucu ol-
duğuna vurgu yapıldı. Rotasyonun öğretmenlere
yönelik topyekûn bir saldırı olduğunu ve devletin
300 bin öğretmeni atamayarak rotasyon gibi
uygulamalarla hedef saptırdığını belirttiler. Ey-
lemi izleyen halk, alkışlar ve sloganlarla destek
verdi.

***

Eğitimi Ticarileştiren TEOG
Sınav Sistemine Hayır!

Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) ve Halkın
Öğretmenleri, 22 Kasım’da Galatasaray Lisesi
önünde “Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek İs-
tiyoruz, TEOG’a Hayır” diyerek eylem yaptı.
Açıklamada; eğitimin ticarileşmesi demek olan
4+4+4 eğitim sisteminin bir sonucu olan ve
kısa adı TEOG olan, Temel Eğitimden Ortaöğ-
retime Geçiş sınavının kaldırılmasını istediklerini
belirttiler. Açıklamanın ardından yarım saat
bildiri dağıtımı yapılan eyleme 15 kişi katıldı.

Okullar Öğretmensiz,
Öğretmenler İşsiz
300 Bin Öğretmen
Atanmayı Bekliyor!
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Ülkemizde kuraklık tehlikeli bo-
yutlara ulaşmış durumda. 50 yılda ül-
kemizde kuraklıktan dolayı ciddi de-
ğişiklikler olacağı söyleniyor. Az
olan yağışlar ve yeraltı -yerüstü su-
larındaki azalmayla birlikte uluslar-
arası üçkuruşluk kriterlerinden bir ta-
nesi olan "hidrolojik kuraklık"a gi-
rildiğinin göstergesi olarak sayılı-
yor. Ülkemiz genelinde yağışlar nor-
mal seviyenin altında. Uzmanlara
göre bu durum kuraklık değil suyun
tükendiğine işaret ediyor. Bu sonucu
yaratan ise genel olarak emperyaliz-
min politikaları ve ülkemizde bunla-
rın uygulayıcısı olan AKP iktidarının
politikalarıdır.

AKP iktidarı ülkemizin dört bir ya-
nını talan ediyor. Emperyalistlere,
emperyalist tekellere ülkemizin her ta-
rafını dağlarını, ovalarını, kıyılarını,
sularını, topraklarını peşkeş çekiyor.
Halkın yaşam alanı olan her yere sal-
dırıyor. AKP iktidarının bu saldırıla-
rıyla verdiği mesaj açıktır. Tekellerin
ve emperyalistlerin çıkarları için ya-
pamayacağım hiçbir şey yoktur diyor.
AKP iktidarı pervasızca saldırıyor
Kürdistan'da halka yaşam hakkı ta-
nımıyor. Yeraltı-yerüstü kaynakları-
nı halkın elinden alıyor.

AKP iktidarı kendine yeni sömü-
rü alanları arıyor. Bunun için ülke-
mizdeki her nehir, dere üzerinde ba-
rajsız HES kuruyor, kurmayı hedef-
liyor. Türkiye'de yapılması planlanan
HES'lerin 2 bin 600 tane olduğu söy-
leniyor. İktidar HES'leri halkın gö-
zünde meşrulaştırmak için enerji ih-
tiyacı için önemli bir kaynak diyor. Ve
AKP katliamcı poltikalarıyla Kür-
distan'ı, HES'lerden geçilmez hale ge-
tiriyor. Örneğin Dersim, Bingöl,
Elazığ sınırları içinde yer alan Peri
Çayı üzerinde 9 baraj ve HES inşa
edildi. HES'ler yapılana kadar içme

suyu sorunu yaşamayan halk, HES'le-
rin yapılmasıyla birlikte su sorunu ya-
şamaya başladı. Halkın içme suyu ola-
rak kullandığı kaynak HES göletinin
altında kaldı. Halk "HES yapıldı-
ğında yetkililer bize su sorunun çö-
zeceklerini söyledi, ancak bir yıldır
susuz kalmışız. Hayvanlarımız HES
suyunu içiyor. HES suyu evimin
önüne kadar geldi, vadi doldu, suya
bakıyoruz ama içeçek su bulamıyo-
ruz" diyor.

Para daha fazla kar için iktidar hal-
kın canına, malına, hayvanına, tarı-
mına zarar veriyor, tehlikeye sokuyor,
öldürüyor. HES'lerle birlikte doğayı
canlandıran otlar kuruyor, toprak ve-
rimini kaybediyor. Ve bu kurulan ve
kurulacak olan HES'ler Kürdistan'ı
dolaşıyor. Bu zamana kadar Kür-
distan genelinde 223 HES hayata
geçirilmiş durumda. Yapılacak
olanlarla birlikte bu sayının 500'ü
aşacağı söyleniyor.

Dersim, Bingöl, Elazığ ile Şırnak,
Hakkari, Batman, Mardin, Diyarba-
kır'da yapımı süren ve yapılmak is-
tenen barajlarla birlikte Kürdistan'daki
tarihi yerler, yerleşim alanları, bitki
türleri doğrudan etkilenecek.

Van'da ise 4 yıl önce kaçak olarak
inşa edilen HES'lerle baraj ve top-
rakların bir kısmı sular altında kaldı,
20 köyde HES'lerin atık sularıyla
hayvanlar hastalandı. 20 köyün
arazisi yok edildi. Balıklar (inci ke-
fali) yumurtlama döneminde sulara
gelmedi ekolojik dengeyi bozdu ve
deredeki balıkların türlerinin tüken-
mesine sebep oldu, birçok balık telef
oldu. Göçler başladı. AKP iktidarı, yö-
netimleriyle halkı kandırarak yerini,
yurdunu, topraklarını terketmek zo-
runda bıraktı. Baraj yapılırken halka,
köyü tamamen kaldırıp, başka bir yere

götürerek, köylünün yaşadığı za-
rarları karşılayacağı sözü verdi. Fa-
kat halka verdiği taahhütlerin hiç-
birini  yerine getirmedi ve halk göç

etmek zorunda kaldı.
AKP'nin verdiği ve yerine ge-

tirdiği tek söz topraklarımızı, su-
yumuzu daha fazla emperyalist te-
kellere peşkeş çekmek ve daha
fazla kar sağlamaktır. "Dini-ima-
nı paradır",  AKP iktidarının.

Para için yapamayacağı hiçbir şey
yoktur. Her şey emperyalistlerin ve iş-
birlikçilerinin çıkarı içindir. Halkın
sağlığının, toprakların üretimden yok-
sun bırakılmasının, susuz kalmamızın
hiçbir önemi yoktur. Halkın gelece-
ğini hiçe sayarken, kendi geleceğini
düşünüyor. HES'lerle enerji ihtiyacı-
mızın karşılanacağını söylüyor.
HES'lerle enerji ihtiyacı değil tekel-
lerin ihtiyacı karşılandı. Verdiği zarar
gözler önündedir. Verdiği zarar bu
sözü boşa çıkarmaktadır. Bu zarar ne-
lerdir dersek; Hidro Elektirik Santralı
(HES) Şirketleri suları boruların içi-
ne hapsediyorlar. Boruların içine
hapsederek suyun toprakla bağını ta-
mamen kesiyor. Bunun sonucunda su-
lar azalıyor, verimli ovada tarım yok
ediliyor. Halk kuraklık nedeniyle
ürünü biçemiyor. Kuraklığın nedeni
emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
politikalarıdır. 

Ülkemizin yıllık yağışı, "metre-
kareye 643 mm, bu da 501 milyar
metrekareye su biçiminde karşılık
geliyor. Fakat var olan 501 milyon
metrekare suyun tamamında yararla-
namıyoruz. Nedeni, suyun 274 met-
re karelik bölümü toprak, bitki ve su
yüzeylerinde buharlaşıyor. 158 mil-
yar metrekare yüzey akışına geçerek
nehirleri ve gölleri besliyor, denizle-
re gidiyor."

Görüldüğü gibi ülkemizin su var-
lığı AKP iktidarının politikaları so-
nucunda ne kadar azaldı ve azalma-
ya devam ediyor. HES'lerle sular
azalıyor, atıklarıyla suları kirletiyor ve
kullanılmaz hale getiriyor. Temiz su-
ları kendi bünyesinde barındırıp, kir-
li suları çevreye saldığından kay-
naklı çevreyi de kirletiyor, iktidar su-
ları kendi çıkarları doğrultusunda bu
kadar bonkerce kullanırken toprağın

“ÇÖZÜM SÜRECİ” DİYEREK HES’LERE 
KARŞI DİRENMEMEK MEŞRULAŞTIRILAMAZ!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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emekçileri çiftçilere ise "suyun dam-
lasını kullanın" diyor.

Suların azalmasıyla tarımda da ve-
rim düşmüş durumda. Bu yıl ithal edi-
lecek buğday 8 milyon ton. Tarımdaki
bu verim kaybı direk hayvancılığı da et-
kileyecek. Buğdaydaki üretim kaybı ha-
liyle zaman sorununu gündeme getire-
cek ve hayvancılığıda etkileyecek. Bu-
nun sonucunda ise ülkemize et ithali ya-
pılmaya başlanacak. Sorunu çözmek bir
yana artarak devam ediyor.

Verdiği zararlar bununla da sınır-
lı değil. HES'lerle birlikte  nem artı-
şı yükseliyor, buna bağlı olarak iklim
değişiyor meyve ve sebze üretimin-
de verim yarı yarıya düşüyor. Büyük
bir bölgeyi sular altında bırakaca-
ğından insanları göçe zorluyorlar,
Kürdistan'ı boşaltıyorlar. Kürdis-
tan'daki halkı gecekondulara sürmek
istiyor. Bunlarla birlikte yozlaşma, asi-
milasyon da beraberinde geliyor.
Kürdistan'ı boşaltarak gerillanın ha-
reket alanını, lojistiğini daraltıyorlar.

Ayrıca halkların sağlığına yönelik
bir tehdittir. Akciğer kanseri, kadın-
larda ölü doğum, düşük yapma, do-
ğacak her çocuğun genetik animoli
hastalıklarla doğma riski artacak.
Bunların yanında bitki örtüsü yok ola-
cak. Hayatını tarımsız kazanan köy-
lü suyu, toprağı elinden alınınca şe-
hirlerdeki işsiz ordusuna katılacaktır.
Derelerden beslenen canlılara ve ora-
da yaşayan halka suyun sadece %10'u
bırakılacak. Sadece köylüler değil,
köyde üretilen ürünlerin veriminin
düşmesi ya da tamamen ortadan kalk-
ması ile birlikte bu ürünlerde fiyatlar
artacaktır.

HES inşaatlarında kesilen mil-
yonlarca ağaç nedeniyle vadiler çöl-
leşecektir.

Heyelanlar yaşanacaktır.
HES'in elektrik iletim hattı için

milyonlarca dönüm arazi ve orman
yok olacaktır. Ekolojik denge bozu-
lacaktır.

AKP iktidarını HES politikasıyla
halka saldırısı çok yönlüdür. Bu sal-
dırılar halkın öfkesini büyütüp, kini-
ni arttırıyor. Halk da saldırıları karşı-
lıksız bırakmıyor. Halk HES'lere kar-
şı sağlığı ve üretimi için, toprağını  ve
canını, çocuklarının, kendinin gele-

ceğini korumak için direniyor. Çünkü
doğaya, topraklarımıza sahip çıkma-
nın yolu emperyalist tekelleri top-
raklarımızdan kovmaktan geçer. Bu-
nun yolu ise direnmektir. İktidara
karşı mücadele etmektir. Yaşadığımız,
gördüğümüz ve bildiğimiz gibi HES
demektir. Tüm bunların karşısında
direniş demektir. Hesap sormak de-
mektir.

Halk ekmeğine, aşına, geleceğine,
suyuna sahip çıkıyor. Havasını, so-
luduğu, suyunu içtiği, karnını do-
yurduğu topraklarını emperyalistlere
vermek istemiyor ve direniyor.

Kürt Milliyetçi Hareketin önderi
Abdullah Öcalan, barajların fiziki,
kültürel ve coğrafi soykırım olduğu-
nu söyleyerek "halkımız ve kurum-
larımız bu barajlara karşı fırtınalar ko-
parmalıdır" dedi. Kürt Milliyetçi Ha-
reketi "fırtınalar koparmak" değil,
kopacak fırtınaları engelleme tela-
şında. Her zaman olduğu gibi "çözüm
süreci" kopacak fırtınalardan "za-
rar"! görmesin istiyor. Ya da halkın
HES'lere yönelik tepkisini protesto
çizgisinden dışarı çıkmasını, daha
militan bir çizgide ilerlemesini en-
gelliyor. Kürt Milliyetçi Hareket etki
alanında kalan halkın haklı öfkesini
baskıyla sindiriyor. Oysa ki halk di-
renme dinamikleriyle, sahiplenme-
siyle, direnişiyle Kürt Milliyetçi Ha-
reketin önündedir. Kürt Milliyetçi
Hareket halka gerçekleri, yaşananla-
rın nedenlerini, niçinlerini, gerçek so-
rumluların kimler olduğunu göster-
miyor. HES'lere karşı çıkıyorlar, fa-
kat bu sonucu yaratanın asıl sorum-

lunun emperyalizm
ve onun işbirlikçisi olduğunu gör-
mezden, duymazdan geliyorlar. Di-
renişleri, karşı çıkmaları sadece tep-
kiler boyutuyla kalıyor. Yapılan ey-
lemliklerle yasak savulmuş oluyor.
Abdullah Öcalan halka "fırtınalar
koparmamalıdır" diyerek her zaman
olduğu gibi söylediğinin tam tersi bir
politika izlemektedir. "Çözüm süre-
ci" deyip halkın direnişinin önüne geç-
mekte, direnmesini engellemektedir.

Direnişimizin, mücadelemizin
yönü emperyalistler ve onun işbir-
likçileridir. Düşmanlarımıza Cep-
he’den karşı çıkmadığımız taktirde su-
larımızı, topraklarımızı, çevremizi, do-
ğamızı, koruyamayız. Sorun sadece
çevrenin kirlenmesi değil yaşamın
sona erdirilmesi, hayatın durdurul-
masıdır. Emperyalistler tarafından
talan edilen bizim olandır. Suyumuz,
havamız, topraklarımızdır.

HES'lerle halkın yaşamı katledil-
mektedir, halka yaşam hakkı tanın-
mamaktadır. Bu saldırılara bedel öde-
meden karşı koyamayız. HES inşaa-
tının yapımında dahi onlarca insan
katledildi, katlediliyor.

HES'lerle yapılan bu saldırı vata-
nımızın yağmalanması, toprakları-
mızın talan edilmesi, halkımızın sö-
mürülmesidir. Bundan kaynaklı iş-
birlikçilerini ve emperyalistleri kar-
şımıza almalıyız. Hedefimizde onlar
olmalı.

Sorunun çözümü, halkın örgüt-
lenmesi, sorunun sahiplenilmesi, ik-
tidar hedefli bir mücadele yürütül-
mesidir.

7 Aralık
2014
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Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdo-
ğan, AKP Etimesgut 5. Olağan İlçe
Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kürt
milliyetçi hareketine ilişkin şu sözleri
söyledi: "Sen hem 'eylemsizlik var' di-
yeceksin, 'karakol basmıyormuş' ney-
miş, onun dışında her şeyi yapacaksın.
Yol keseceksin, adam kaçıracaksın, ma-
kine yakacaksın, yatırımı engelleye-
ceksin, insanları kaçıracaksın, haraç
alacaksın, sonra neymiş efendim, 'ey-
lemsizlik' varmış. Bırakın bu kandır-
macayı. Temel zemin kamu düzenidir.
Burada eğer 'eylemsizlik kararı aldım'
diyorsan adam gibi bunu uygulaya-
caksın, adam gibi sözünde duracaksın,
bu ricada bulunmuyoruz. 'Sizden rica
ediyoruz, bunlara son verin' demiyoruz.
Söz verdiysen, sözünü tutacaksın, tut-
muyorsan biz gereğini yaparız, bunu
yapma gücüne ve imkanına da sahibiz.
Sizden yalvarmıyoruz 'bunları yapın'
diye. Kamu düzeni ve güvenliği bundan
sonra daha fazla tesis edilecektir." 

Nasıl bir azarlanmadır bu böyle!
Sanki çocuğunu azarlıyor, kapısındaki
uşağı azarlıyor… Azarlayan kim?
AKP’nin ukala Göbels’i Yalçın Ak-
doğan. Azarlanan ise HDP… 

Bu noktada söylenir işte “söyleyene
değil söyletene bak!” diye… Yıllardır

“süreç bozulmasın”, “çözüm sürecine
mecbur ve mahkumuz” diyerek güç
ve destek verilen AKP’nin bugün ge-
linen noktada bu kadar pervasızca azar-
laması boşuna değildir. Kendisine mec-
bur ve mahkum olanlara ne yaparsa
yapsın karşılığında bir zarar görmeye-
ceğini tersine onları daha da fazla
hizaya çekeceğini düşünüyor ve görüyor
AKP. Bu nedenle de bu kadar pervasız
tehditleri savuruyor, sözler ediyor. 

Yıllardır her türlü yolsuzluğu, hır-
sızlığı herkesin gözü önünde ve tüm
pervasızlığıyla yapan, geri çekilen ge-
rillanın ardından hemen Kürdistan’da
“Kalekol” denilen tahkim edilmiş ka-
rakolları diken, Kürt halkını katletmekten
bir an bile geri durmayan, sadece iki
gün içinde 40’tan fazla insanımızı kat-
leden AKP’nin bu saldırıları karşısında
bile sesi çıkmayan bir gücün bu şekilde
aşağılanarak, azarlanmasında bir sakınca
görmüyor AKP’li Akdoğan. Bunlara
sessiz kalıp sineye çekenler her şeyi
sineye çekerler diye düşünüyor. 

AKP’nin bugün gerek bölgede ve
gerekse de ülke içindeki tüm pervasız
ve faşist politikalarının en büyük da-
yanağı olan HDP bu haliyle AKP’nin
şamar oğlanı olmayı kendi istemiş
ve kendi bulmuştur. 

Sonuç 
Olarak; 

1- Kendi poli-
tikalarına sahip ol-
mayanlar ve oli-
garşinin dümen
suyundan çıkama-
yanlar onun oyun-
cağı ve şamar oğ-
lanı olmaya mah-
kumdurlar. 

2- HDP bu azarlamalar karşısında
hala daha AKP ile pazarlık ve “çözüm
süreci” peşinde oluyorsa bu tür azar-
lamaları daha da fazla işiteceğini söy-
lemek için kahin olmaya gerek yoktur.
Yaşananlar ortadadır. 

3- AKP’li Başbakan Yardımcısı
Akdoğan’ın Kürt hareketini aşağılayan
bu açıklaması “çözüm” sürecinin Kürt
hareketini tasfiye süreci olduğunu bir
kez daha göstermektedir.

4- AKP’nin halka karşı savaşı, terörü
her geçen gün büyürken Kürt sorunu
çözülemez. “Çözüm” süreci aynı za-
manda oligarşinin halka karşı savaşında
Kürt halkının etkisizleştirilmesidir. 

5- Kürt halkımız tasfiye süreci
olan çözüm oyununa kanmamalıdır.
Devrimcilerin yanında faşizme karşı
savaşı büyütmelidir.

Yalçın Akdoğan’a Tehdit Etme Cesareti Veren
Kürt Milliyetçi Hareketi’nin “Çözüm” Politikalarıdır

AKP’nin Göbelsi
Yalçın Akdoğan

Gazi’de gecekonduların bulunduğu Sekizevler  Ma-
hallesi’nde 2 yıldır faaliyet gösteren baz istasyonu Gazi
Halk Meclisi’nin çağrısıyla 2 Aralık akşamı mahalle
halkıyla birlikte yıkıldı.

Halk meclisi ev ev gecekondu halkına baz istasyon-
larının zararlarını anlattı, 2 Aralık akşamı ise kapılar ça-
lınarak sesli çağrılarla kapılar çalındı. Evlerinden çıkan
mahalleliler önce yıkımı uzaktan izlerken her türlü
pisliğin döndüğü söylenen evin kapısı açılınca bahçeye
girerek yıkıma destek oldular.  Komşulardan biri söz
alarak kendilerinin kandırıldığını, su tankeri görüntüsü
verilerek bazın gizlenmeye çalışıldığını anlattı. Hatta
sokakta yıkımı izlerken dahi emin olamayan mahallelilerin
bir kısmı bizzat yıkıma katıldığı zaman nasıl da kandı-
rıldığını gördü. 

Gençlerin önce baz istasyonunun alt kattaki sistemini

kırdığı, ardından da
bütün olarak aşağı
attığı yıkımda ma-
hallede yaşayan ka-
dınlar eşleriyle bir-
likte gençleri alkış-
ladılar. Meclis ma-
halleye girer girmez
evdekilerin adeta ka-
çarak uzaklaştığını
anlatan mahalle halkının bir kısmı bahçeden izlerken, bir
kısmı da sokaktan yıkıma destek oldu.  Yaklaşık yüz
kişinin katıldığı yıkımda baz istasyonu yandaki gecekon-
dunun çatısına düşmesin diye de hep birlikte ip gerilip
aşağı çekilerek bahçeye düşürüldü. Aşağı düşürülen bazın
yıkımını mahalle halkı alkışlarla ve sloganlarla karşıladı. 

Yoksul Gecekondu Halkının Baz İstasyonlarıyla 
Kanser Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!

Yürüyüş
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27 Kasım 2014 tarihinde, Başbakan
Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantı-
sından sonra şöyle bir açıklama yapıldı: 

“TSK'nın Ana Program ve He-
defleri, TSK'nın Harbe Hazırlık Du-
rumu ve Değerlendirmesi, Teröristle
Mücadelede Kolluk Kuvvetlerinin
Desteklenmesi Durum Değerlendir-
mesi, Özel Kuvvetler Komutanlığının
Yeteneklerinin Geliştirilmesi, Per-
sonel, Eğitim ve Lojistik konuları
görüşülmüştür."

Alınan kararlara bakıldığında ortaya
çıkan tablo da AKP ve ordunun hazır-
lığının ne olduğu da ortaya çıkmaktadır.
Bir yandan ordunun savaşa hazırlık
kapasitesinin gözden geçirildiği açık-
laması yapılarak özellikle son dönemde
emperyalizm ile içine girdikleri hazır-
lıkların ne olduğu ortaya konulmakta,
diğer yandan ise ülke içinde “kolluk
kuvvetlerinin desteklenmesi” denilerek
polisin yanı sıra ordunun da daha
yaygın ve sık olarak halka karşı kul-
lanılmasının kararları alınmaktadır. 

AKP bu kararlarla bölge ülkelerine
ve halklarına karşı emperyalizmin Bü-
yük Ortadoğu Projesi (BOP)’nin daha
aktif ve askeri bir gücü olarak hizmet
vereceğini açıkça ortaya koymakta ve
buna hazırlanmaktadır. Bu hazırlık
savaş hazırlığıdır. Bu hazırlık emper-

yalizm adına bölge halklarının ka-
nını dökülmesi hazırlığıdır. 

Önceki yıllarda Amerikan ordusu-
nun ve paralı askerlerinin girdikleri
Irak, Libya, Afganistan ve diğer ülke-
lerde yaptığı katliamları, işkenceleri,
tecavüzleri bu kez de oligarşinin or-
dusunun yapmaya hazırlandığının ka-
rarlarıdır bunlar. Bugünden Suriye’deki
işbirlikçi güçlerin eğitimini üstlenen
ordu, yarın halkların direnişini bastı-
ramama, işbirlikçi ordu ile sonuç ala-
mama durumunda bizzat Suriye’ye
veya emperyalizmin ihtiyaç duyduğu
herhangi bir ülkeye girmeye hazırla-
nıyor. AKP orduyu bölgesel savaşlara
hazırlıyor. 

Öte yandan ise AKP’nin ordusu
BOP kapsamında emperyalizm için
bölgede üstlendiği rolün benzerini ülke
içinde de halklarımıza karşı uygula-
manın hazırlıklarını da yapıyor. Polise
verdikleri katletme yetkilerinin de yet-
meyeceğini, halkımızın yeni ayaklan-
malarla hak arayışı içine gireceğini,
bölge halklarının kanını dökerlerken
halkımızın buna sessiz kalmayacağını
da düşünerek iç savaşa göre de hazırlık
yapıyorlar. Polise verdikleri katletme
yetkileri de yetersiz geliyor AKP’ye.
Bu nedenle ordunun da iç savaş ordusu
olarak daha fazla rol üstleneceği, polisin
yanında her zaman göreve hazır ve
nazır edileceğinin kararlarını alıyor.

Bu haliyle de AKP sıkıyönetimi,
cunta koşullarını süreklileştirmenin
hazırlıkları içine giriyor... 

Oligarşinin bu hazırlıkları halktan
korkusunun ürünüdür. Halkımızın Ha-
ziran Ayaklanması’yla yüreklerine sal-
dığı korku bir türlü giderilememektedir.
Halkı dizginsizce sömüren ve en küçük
bir hak kırıntısı için yapılan direnişlere
bile tahammül gösteremeyip saldıran
AKP’nin bu hazırlıkları boşuna değildir. 

Bu korkularının giderilmesi için
Kürt milliyetçileri dahil reformistlerin
uzlaşmacı düzen içi politikalarından
güç alsalar da korkularını yine de bas-
tıramamaktadırlar. Çünkü uzlaşmacı
anlayışlar da gelinen noktada halkların
büyüyen öfkesini dizginlemekte yetersiz
kalmaktadır. 

Sonuç Olarak; 
1- AKP’nin YAŞ kararları emper-

yalizm adına girdiği ilişkilerin, em-
peryalizmin piyonu olarak daha fazla
rol üstlenme amaçlıdır. 

2- YAŞ kararları halkımızın dire-
nişinden ve mücadelesinden korkunun
ürünü olarak oligarşinin iç savaşa ha-
zırlık yaptığını gösteren kararlardır. 

3- Oligarşinin bu hazırlığı ve ka-
rarları da işe yaramayacaktır. Halkla-
rımızın devrimci önderlikle buluşmasını
engelleyemeyecekleri gibi devrimci
savaşın önüne de geçemeyeceklerdir. 

Halka Karşı Savaşta Yeni Kararlar
Alan Oligarşi Halkın Mücadelesini

Engelleyemeyecek 

Armutlu Son Durak'ta bir binaya gizlice kurulan baz is-
tasyonu 26 Kasım'da Halk Meclisi öncülüğünde parçalandı.
Halk farketmesin diye baca şeklinde yapılıp çatıya kurulan
baz istasyonunun kaldırılması için ev sahibiyle görüşülmüş
olduğu halde kaldırılmadı. 26 Kasım'da baz istasyonunun
kurulduğu evin önünde bir halk kürsüsü kurulması kararlaş-
tırıldı. Halk kürsüsü için toplanan 100'e yakın insanla tartışan
ve  yaptığını savunan ev sahibine, mahalle halkı öfkeyle
karşılık verdi, çatıya çıkılarak baz istasyonu parçalandı.
Daha sonra halka halk meclisi çalışmaları anlatıldı. Mahallede
var olan başka baz istasyonlarının da kaldırılması için halka
birlik beraberlik çağrısı yapıldı.

Antep'te AKP'li belediyenin yine AKP’li bir milletvekiline
ait taşeron şirkete yaptırdığı Şahinbey Yeşilvadi Konutları’nda
çalışanlar, 6 aydır maaş alamadıkları için direnişe geçtiler.
Halk Cepheliler, direnen işçileri 21 Kasım günü ziyaret
etti. AKP faşizminin işçilere saldırısı karşısında sonuna
kadar direnmekten başka yolun olmadığı, Devrimci İşçi
Hareketi'nin direniş örnekleriyle anlatıldı. Ziyaret edilen
işçiler haklarını almadan direnişlerini bitirmeyeceklerini
ve yaptıkları direnişte yanlarında olup destek olunmasını
istediler. Halk Cepheliler 24, 25 ve 26 Kasım'da da işçileri
ziyaret ettiler. Halk Cepheliler’i karalamaya çalışan, işçilere
sorular soran katil polisi işçiler ''onlar bizim yanımıza da-
yanışma için geliyor'' diyerek gönderdiler.

Baz İstasyonuyla Halkın Sağlığına
Kastedenlere, İzin Vermeyeceğiz!

Hakları İçin Direnen İşçilerin
Yanındayız



30 yıldır umudun türkülerini söy-
leyen Grup Yorum, 30. Yıl konser
programları öncesi mahallelerde yap-
tığı söyleşilere devam ediyor.

İSTANBUL
İkitelli:

İkitelli Halk Cephesi 29 Kasım’da
örgütlenen söyleşi öncesi kapı çalış-
malarıyla halka çağrı yaptı. 27 Ka-
sım’da pazarda, 28 Kasım’da Arena
Park Durağı’nda bildiri dağıtımı ya-
pıldı.  29 Kasım’da Barbaros ve Ulus
sokakta kapı çalışması yapıldı. 

37 kişinin katıldığı söyleşi, Tokat
Reşadiye Büşürümlüler Derneği’nde

başladı. Grup Yorum’dan
Seçkin Aydoğan’ın konuş-
macı olarak katıldığı söy-
leşide Grup Yorum üze-

rindeki baskılar, tüm baskılara karşı
sürekli yükselen bir mücadele çizgi-
sine değinildi. İnönü ve Bakırköy
Konserleri’nde bizzat halkın sahip-
lenmesiyle büyük başarılar kazanıl-
dığına vurgu yapıldı. Önümüzdeki 30.
Yıl konserleri için de Grup Yorum gö-
nüllüleri ve komiteler ile bu konser-
lerin hep beraber yapılabileceği an-
latıldı. Konser çalışmaları için İkitelli
Özgürlükler Derneği irtibat yeri ola-
rak belirlendi.

Esenyurt:
25 Kasım'da Esenyurt'ta, Der-

simliler Derneği'nde düzenlenen Grup

Yorum ile söyleşi 58 kişinin katılı-
mıyla gerçekleşti. Yapılan söyleşide
30. yılda yapılacak olan stadyum
konserlerine dair fikir alış verişi ya-
pıldı. Söyleşi sonunda ise Grup Yo-
rum gönüllüleri olarak herkesten bu
konserin bir parçası olunması isten-
di,

Avcılar: 
Avcılar'da 1 Aralık'ta Kemal Bo-

zan Kültür Merkezi’nde Grup Yorum,
gönüllüleriyle bir araya geldi. Söy-
leşiye 65 kişi katıldı. 30 yıllık Grup
Yorum tarihinden örnekler verildi. Bu
tarihe yakışır 30. yıl konserlerinin hep
birlikte çalışarak gerçekleştirilecegi
konuşuldu. Sonunda ise Grup Yorum
gönüllüleri olarak, herkesten bu kon-
serin bir parçası olunması istendi. 

Halkın sorunlarının tartışılıp çö-
züm üretildiği, karar alıp elbirliği
ile uyguladığı Halk Meclisi çalışma-
ları yayılarak sürüyor.

İSTANBUL
Sarıgazi:

Sarıgazi’de Halk Meclisi çalış-
maları başladı. Sarıgazi Haklar Der-
neği’nde 30 Kasım’da yapılan top-
lantıda Halk Meclisinin halkın so-
runlarını çözerek örgütleneceği ve bü-
tün halkı kapsayacağı ifade edildi.
Canlı geçen tartışmalar sonucunda 6
Aralık’ta daha geniş bir toplantı yap-
ma kararı alındı. 

İkitelli:
İkitelli’de ‘Kendi Meclisimizi Ku-

ralım’ çağrısıyla Halk Meclislerinin
ilk toplantısı yapıldı. 29 Kasım'da İki-
telli Özgürlükler Derneği’nde yapılan
toplantıya Gazi Halk Meclisi çalı-
şanları da katılarak, Gazi Mahalle-
si’nde halk meclisinin nasıl kuruldu-
ğunu, meclisin faaliyetlerini, öde-
nen bedelleri anlattı. 8 kişinin katıl-
dığı toplantı sonunda 1 Aralık'ta yeni
bir toplantı yapma kararı alınarak biri
aileleri, diğeri ise yöre derneklerini ge-

zecek olan 2 komite
kuruldu.

Bağcılar: 
Bağcılar’da Beyaz

Saray Düğün Salo-
nu’nda 27 Kasım'da
gerçekleşen Halk Top-
lantısı ile  Bağcılar
Halk Meclisi  kuruluşunu duyurdu.
Halk toplantısına Yavuz Selim, Ke-
malpaşa, Kirazlı, Yeni Mahalle, Göz-
tepe, Sancaktepe, Yıldıztepe, Çınar,
Fatih ve daha birçok farklı mahalle-
den katılan Bağcılar halkının yanı sıra
CHP Bağcılar İlçe Teşkilatı’ndan,
spor kulüplerinden ve yöre dernek-
lerinden gelenler oldu. İlk olarak
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Sa-
vaş ve Kurtuluş Merkezi çalışanı
Muharrem Cengiz merkezin nasıl
kurulduğunu ve çalışmalarını anlattı.
Gazi Mahallesi’nde kurulan tedavi
merkezinin mahallenin can yakıcı
sorununa çözüm olarak mahalle hal-
kı ile birlikte kurulduğunu ve korun-
duğunu anlattı. Gazi Mahallesi’nde
halk meclisinin varlığı bu sahiplen-
meyi yarattı diyerek halk meclisinin
önemini vurguladı. Gazi Halk Mec-

lisi adına konuşma yapan Mehmet
Yücetepe’de  mahalle mahalle top-
lantılar yaparak komitelerin kurul-
duğunu anlattı. Gazi Mahallesi’nde
AKP’li belediyenin de emniyet mü-
dürlüğünün de halk meclisini bir güç
olarak gördüğünü dile getirdi. Ar-
dından Avukat Özgür Yılmaz halk
meclislerinin meşruluğundan, doğal
zemininden bahsetti. Son olarak Bağ-
cılar Halk Meclisi Sözcüsü halk
meclislerini her yerde her alanda
kurmak istediklerini Bağcılar’da da
bunu başaracaklarını dile getirdi.
Tüm konuşmalardan sonra bir komi-
te kuruldu. Toplantıya katılan bir ka-
dının önerisiyle halkın rahat kulla-
namadığı bir park ve çevresi çalışma
yeri olarak belirlendi ve ilk mahalle
toplantısını orada yapma kararı alın-
dı. Toplantıya 80 kişi katıldı.

Yürüyüş

7 Aralık
2014
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Grup Yorum Gönüllüleri
Görev Başında

Esenyurt

Halk Meclisleri Halkındır,
Büyütelim

Bağcılar



551HALKIN ADALETİDİR!

Umutlu Aydınlıklara Bir Adım Daha Yaklaşmak İçin
Yürüyüş’ümüzü İki Katına Çıkaralım!
İSTANBUL
Şirinevler: Şirinevler Metrobüs Durağı’nda Halk Cep-

heliler 29 Kasım’da toplu dergi dağıtımı yaptı. 60 Halk Cep-
heli meydanda önce dergi yemini ettiler ve omuz omuza ve-
rerek halay çektiler. Halayın etrafında onları seyretmek
üzere toplanan kalabalık kitleye tek tek dergiyi sundular. Grup
Yorum türküleriyle, davulla, yer yer atılan sloganlarla Yeni-
bosna’ya doğru yürünürken araç şoförlerine ve esnaflara da
dergi soruldu. Yenibosna, Cumartesi Pazarı’nda esnafa ve ma-
hallede evlere dağıtım yapıldı. Derginin dağıtımını bitirirken
Halk Cephelilerin tam önüne çıkan sivil polis aracı tekme-
lenip yumruklandı, polisler çareyi gaza basıp kaçmakta bul-
du. Gerçekleştirilen toplu dergi dağıtımında 270 dergi halka
ulaştırıldı.

Esenyurt: Esenyurt Yeşilkent ve Kıraç-Kuruçeşme Bey-
likdüzü metrobüsünde 27-29 Kasım’da toplu dergi dağıtımı
yapıldı. Halka  AKP'nin baskı yasaları anlatılarak, "Bizim pa-
yımıza yoksulluk düşüyor, katlediliyoruz, emeğimizi, ek-
meğimizi çalanlara karşı ancak örgütlenerek mücadele ede-
riz" denilerek halka seslenildi. Toplam 73 dergi halka ulaş-
tırıldı. 

Devrimci İşçi Hareketi tarafından 28 Kasım’da Yürüyüş
Dergisi dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtımda 10 dergi halka ulaş-
tırıldı. Halkla gündem üzerine sohbet edildi. 

Altınşehir: Şahintepe Mahallesi’nde 23 Kasım’da Yü-
rüyüş Dergisi dağıtımı ve tanıtımı yapıldı. Beş okurun katıldığı
dergi dağıtımında uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı mahallede
yapılacak olan yürüyüşe çağrı yapıldı. 28 Kasım’da Filistin
Mahallesi’nde iki dergi okurunun katıldığı çalışmada 23 der-
gi halka ulaştırıldı.

ANKARA: Ankara’da Dev-Genç’liler 29 Kasım’da
çıktıkları Yürüyüş Dergisi dağıtımında Kızılay’da, OD-
TÜ’de ve Sokullu Caddesi’nde halka Umudun sesini taşıdı-
lar.

EDİRNE: Edirne'de 30 Kasım'da Dev-Genç'liler İs-
tasyon Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisini halka ulaştırdılar. 1
Aralık'ta ise Ayşekadın semti ve Çarşı esnafına Yürüyüş Der-

gisi  ulaştırıldı.

ANTEP: Dev-Genç’li-
ler 27 Kasım’da Antep Üni-
versitesi’nin karşısındaki mey-
danda Yürüyüş Dergisi dağı-
tımı yaptı. Polis dergiye bak-
mak ve fotoğraf çekmek iste-
di. Dev-Genç’lilerin tepkisiy-
le karşılaşınca uzaklaştı.  24-
28 Kasım günleri 4 Yürüyüş
okuru Düztepe, Kıbrıs ve
Dumlupınar mahallelerinde
esnafları kapı kapı gezerek
Yürüyüş dergisini tanıttı.

2 Aralık’ta ise Çarşı-Balıklı Mey-
danı’nda Dev-Genç’liler  Yürüyüş
Dergisi dağıttı. Halkla yapılan soh-
betlerde, yoksul mahallelere uyuştu-
rucu, fuhuş ve yozlaşmanın devlet
eliyle sokulduğu ve polisin torbacıla-
rı koruduğu anlatıldı. 

BURSA: Bursa’da 27-28-29
Kasım tarihlerinde  Kestel ilçesi, Pa-
nayır Mahallesi’nde ve Uludağ Üni-
versitesi’nde Yürüyüş Dergisi tanıtımı
yapıldı.  

KOCAELİ: ''Devrimci arkadaşlarımız gelmiş''
Kocaeli Tavşantepe’de Dev-Genç’liler 29 Kasım’da Yü-

rüyüş Dergisi’nin dağıtımını yaptılar ve ''Uğur Kurt İçin Ada-
let İstiyoruz'' yazılı ozalitlerden de 5 adet mahallenin içine as-
tılar. Mahalle halkı "Devrimci arkadaşlarımız gelmiş" diye-
rek Dev-Genç’lileri sahiplendi. 28 Kasım’da ise Dev-
Genç’liler Yürüyüş Yolu'nda “Haklarımızı İstiyoruz” kam-
panyası çerçevesinde yarım saat bildiri dağıtımı yaptılar, in-
sanlarla sohbet ettiler. 

MERSİN: Mersin'de 11 Aralık'ta yapılacak olan Grup
Yorum  söyleşisine davet için masa açıldı. 30 Kasım’da açı-
lan masada Yürüyüş Dergisi'nin tanıtımı da yapıldı. Masayı
engellemek için gelen 2 zabıta Dev-Genç’lilerin kararlılığı ve
halkın masayı sahiplenmesi üzerine gittiler. 

URFA: İzin Halktan Alınır, Alınmıştır!
Urfa Merkez Atatürk Bulvarı’nda Halk Cepheli ve Dev-

Genç’liler 29 Kasım’da masa açtılar. Masada Yürüyüş Der-
gisi tanıtıldı ve   Hasta Tutsaklara Özgürlük talebiyle imza-
sı toplandı. Açılan masaya liseli ve üniversiteli gençliğin yanı
sıra halk da ilgi gösterdi.

Bir süre sonra polis gelerek, izin olup olmadığını sordu.
Cepheliler; iznin yalnızca halktan alınacağını ve halktan izin
aldıklarını söylediler. Polislerin GBT dayatmasına karşı
Cepheliler üzerlerine yürüyerek kendilerinin Halk Cepheli-
ler’e kimlik göstermelerini söylediler. Halk düşmanları kim-
liklerini göstermek zorunda
kaldı. Müzik sesinin yüksek
olmasının rahatsızlık yarattı-
ğını söyleyerek vergi cezası
kesmek istediler. Cepheliler,
"ailelerimiz yeterince vergi
ödüyor" diyerek polisi masa-
dan uzaklaştırdı ve Grup Yo-
rum şarkılarını son ses açtı.
Hasta tutsaklara özgürlük için
imza sirküsüne imza veren-
lerden birisi de Yılmaz Gü-
ney'in kız kardeşi Güzide Pü-
tün'dü. Toplam 63 kişi imza
attı.  

Esenyurt

Bursa Urfa



Haziran Ayak-
lanması ülke tarihimi-

ze yazılan en şanlı ayaklanmalardan-
dır. Salt ağaç meselesi olarak görenler,
halk düşmanı AKP’nin inadı olarak gö-
rüp faşizmin politikası olarak görme-
yenler yanılmaya devam ediyorlar.
Haziran Ayaklanması AKP faşizminin
ayyuka çıktığı noktadır. Haziran Ayak-
lanması’nda saldırıları direk yönetmiş
ve emretmiş, açıktan sahiplenmiş kat-
liamcı polise ikramiyeler dağıtılmıştır,
ne de olsa polisinin eli soğumamalı, fa-
şist iktidarlarını korumak için katli-
amlar yapmalılar. 

Türkiye 90’ları çok iyi hatırlar, ha-
fızalarda hala canlıdır; faili meçhul-
ler, sokak ortasında infazlar ve kay-
betmeler… Oligarşi o dönemlerde her
zaman faili meçhul olarak tanımlıyor,
sorumluluktan kaçmaya çalışıyordu-
du, “derin devlet” diyerek işin içinden
çıkmaya çalışıyordu. Biz devrimciler,
bunun kontrgerillanın katliamlarının
olduğunu, yani direk devletin çetele-
ri, mafyaları olduklarını biliyor ve
söylüyorduk. JİTEM’inden, MİT’ine
kadar katleden ve kaybeden devlettir. 

Bugün ise halk düşmanı ve işbir-
likçi AKP bunu gizleme gereği duy-
muyor, halka açıktan düşmanlığını
ilan etmiş ve savaş açmıştır. Katille-
ri, bakanlarıyla, mahkemeleriyle ve
bütün faşist kurumlarıyla korumak ve
aklamak için her yolu denemektedir. 

Bu savaş bizim kabulümüz.
Sizden misliyle hesap soracak bu

köhnemiş, çürümüş faşist iktidarını-
za karşı savaşacak, döktüğünüz her
damla kanın hesabını vereceksiniz.
Sizi alaşağı edeceğiz! Halkımıza çek-
tirdiğiniz acıların karşılığını misliy-
le yaşatacağız sizlere.

Haziran Ayaklanması şehitlerinden
Ali İsmail Korkmaz’ın davasını he-
pimiz yakından takip etmişizdir. Da-
vanın seyrini değiştirmek için bütün
delillerin nasıl karartıldığına hepimiz
tanık olduk. Polisin görüntüleri nasıl
çaldığına bütün Türkiye şahit olurken,

bir tek faşizmin mahke-
meleri görmek istemedi.
Mahkemeyi dört şehire
sürerek, Ali İsmail’in ai-
lesini adalet talebinden
yıldırmak için her şeyi
yapıyor. Adalet Bakanlı-
ğı tarafından “güvenlik”
gerekçesiyle mahkeme
Kayseri’ye sürüldü, ba-
hane buydu.  

Davada biri polis memuru 5'i tu-
tuklu, 3 tutuksuz polis memuru olmak
üzere toplam 8 sanığın yargılandığı
davanın alındığı Kayseri 3’üncü Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Halk düşmanı AKP bütün kurum-
larıyla katilleri savunmaya ve koru-
maya çalışıyor dedik bunlardan bazı-
ları o kadar çarpıcı ve ahlaksız ki in-
sana bu kadar da olmaz dedirtiyor. Dö-
nemin adalet bakanı Sadullah Ergin, bu
davaya katılmaya hazırlanan ailenin
avukatlarının ‘örgüt bağlantılı’ oldu-
ğunu öne sürüyor. Bunu söyleyen bir
Adalet Bakanı. İkinci savunma ise po-
lis ve mahkemeden önce AKP’nin Es-
kişehir Valisi Güngör Azim Tuna; Ali
İsmail’i polisin değil arkadaşlarının
dövdüğünü iddia etti. Ve bir başka olay
ise AKP Batman Milletvekili Ziver Öz-
demir’le görüşme yapıldığı ortaya
çıktı. Özdemir, “Olayın ardından po-
lis değil, kızı bana ulaştı” dese de TİB
kayıtlarına göre ilk aramayı yapan ta-
rafın Saldoğan değil, AKP milletvekili
olduğu belirtildi. 

Katilleri nde mahkemede
verdiği ifade bir itiraf niteli-
ğinde ve diyor ki Mevlüt Sal-
doğan: “Bugün bu ülkenin sa-
yın cumhurbaşkanı, başbaka-
nı Gezi’nin bir darbe girişimi
olduğunu söylüyor. Ben bu
darbeyi bastırmakla görevliy-
dim” sözleriyle savundu.

Bunun üzerine söylenecek
söz yok artık. Katilleri koruma-
ya çalışanlar asıl katledenlerdir. 

Bu ülkenin mahkemelerin-

den hiçbir zaman adalet beklemiyoruz,
adaleti sağlayacak olan devrimci şid-
detimizdir. Ki Korkmaz ailesi de buna
inanmıyor ve diyor ki anne Emel
Korkmaz “Ali İsmail’den, Eskişe-
hir’den, halkımızdan korktukları için
davayı Kayseri’ye aldılar. Pek inan-
mıyorum adil bir yargılama olacağına”.

Halkımız acılarından öğreniyor
artık adaletin mahkemelerde sağla-
namayacağını. Ülkemiz tarihinde bu
gibi davalarda hiçbir zaman adalet te-
celli etmedi etmeyecek de … Bu ya-
şadığımız faşizmin kuralları, bunla-
rın tersi olamaz. Adalet ancak ve
ancak halkın elleriyle gelecek. 

Hiçbir zaman adaleti faşizmin
mahkemelerine bırakmayacağız, ada-
leti hiçbir zaman bir yerlere özellik-
le vicdanlara havale etmeyecek
Ali’mizin, karakaşlı Berkin’inimi-
zin, Hasan Feritlerimiz’in ve tüm
Haziran Ayaklanması şehitlerimizin
hesabını soracağız! Bunun için bir-
leşmeye ve hesap sormak için örgüt-
lenmeye çağırıyoruz. Adalet ancak bu
şekilde tecelli edecek. Başka yolu yok.  

Düşmanı
Halk

AKP

Yozlaşt ırmaya Karş ı
Halkla Birl ikte Mücadele  Ediyoruz

İstanbul Gaziosmanpaşa’ya bağlı Kara-
yolları Mahallesi Dere bölgesindeki yoğun
uyuşturucu trafiği ile ilgili, bölge halkı ve
gençler rahatsızlıklarını, sorunlarını, istek-
lerini Halk Cepheliler'e bildirdi. Halk Cep-
heliler Dere bölgesinde 29 Kasım’da toplantı
yapma kararı aldı.

Toplantıda mahalle sorunları ve daha çok
uyuşturucu konusu tartışıldı. Toplantıda
uyuşturucu kullanan 3 kişiden bırakacağı-
na dair söz alınan toplantıya 35 kişi katıldı.

Yürüyüş

7 Aralık
2014
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Azmettireni Biliyor, Katileri Tanıyoruz
Katil, Faşist Halk Düşmanı AKP’dir! 

Halkın Adaletine Hesap Verecek!



AVRUPA’dakiBİZ

"Cesur yürek" diye adlandırdı
onu arkadaşları. Oysa tüm genç kız-
larımızın yapması gerekeni yapmış-
tı sadece. Adı Tuğçe Albayrak'tı. Ka-
pitalizmin yarattığı yozlaşma batak-
lığı onu aramızdan aldı.

Tuğçe ve arkadaşları, 18 Kasım'da
Mc Donalds adlı restoranda otururken,
restoranın tuvaletinden üç gencin ta-
ciz saldırısına uğrayan iki genç kızın
yardım çığlıklarını duyarlar.

Tuğçe tacize uğrayan gençlere
yardıma koşar. 

Üç tacizci genç, Tuğçe’nin mü-
dahalesi ve çevredekilerin de yardı-
mıyla dışarı çıkartıldı.

Biraz sonra Tuğçe ve arkadaşları
restorandan dışarı çıktıklarında tacizci
gençlerin saldırısına uğradılar; Tuğ-
çe başına aldığı darbe sonucu bayıl-
dı ve hastaneye kaldırıldı.

11 gün yaşam savaşı veren Tuğçe
ölüme yenik düştü.

TUĞÇE'NİN KATİLİ KİM?
Taciz saldırısına uğrayan iki genç

kız ALMAN'dılar.
Saldırgan üç genç ise SIRP'tılar.
Müdahale eden genç kız ise

TÜRK'tü.
Ama söz konusu olan sorun, bir

ırk, milliyet sorunu değildir.
Tuğçe'nin ölümünden üç Sırp gen-

ci sorumlu tutmak, en kolay ve kolay
olduğu kadar da en yanlış yoldur.

Tuğçe'nin katili o üç Sırp genç de-
ğildir.

Herkes biliyor ki, ortalık o üç
Sırp genç gibi, cinsel saldırganlığı ve
sapkınlığı "olağan sayan" bir kültür-
le büyüyen gençlerle doludur. Sal-
dırgan, çeteci, uyuşturucu bağımlısı,
cinsel sapkınlıklar içindeki gençler-
le her yerde karşılaşabilirsiniz. Ve her
yerde, yeni bir Tuğçe olabilir.

Tuğçe'nin katili, bu yozlaşma ba-
taklığını yaratan kapitalizm ve em-

peryalist dev-
letlerdir.

Yozlaşma
bataklığı, kapi-
talizmin kültü-
rünün sonucu-
dur.

Yozlaşma batak-
lığı, gençliği isyandan,
devrimden, araştırma ve sorgulama-
dan uzaklaştırmak isteyen emperya-
list devletlerin BİLİNÇLİ VE İRADİ
POLİTİKALARININ SONUCU-
DUR.

Tuğçe’yi işte bu bataklık katlet-
miştir.

GENÇLERİMİZ!
Emperyalist devletlerin ne polisi,

ne de başka herhangi bir kurumu,
uyuşturucuyu, fuhuşu, sapkınlıkları
engelleyemez. ENGELLEMEZ DE.
Çünkü gençlik ne kadar yozlaşır, ne
kadar çürürse, emperyalist sistem
açısından o kadar iyidir.

GENÇLERİMİZ!
İşte bu nedenle, ırkçılığa ve yoz-

laşmaya karşı ancak kendimiz mü-
cadelede edebiliriz.

Tuğçe Albayrak’ı  Emperyalizmin
Yoz Kültürü Katletmiştir!

Almanya’da resmi rakam-
lara göre 2,8 milyon Türkiyeli yaşı-
yor. Bu rakam 31 Aralık 2006 tarihi
itibarıyla 1.738.831 idi. Şimdi ise tam
2,8 milyon. Yani 8 senede bu rakam
neredeyse iki katına çıkmıştır. 

Yoksul halkımız evini, barkını,
memleketini bırakıp bir umutla Av-
rupa'ya geliyor, tıpkı 1950’lerde ilk ge-
len Türkiyeli ailelerin geldiği gibi. Bel-
ki dedeleriniz hatta babalarınızın gel-
diği yıllardır bunlar. Burada iş imka-
nı, çocukları için eğitim, sağlık, vs...
bunların Avrupa'da daha iyi olduğu-
nu düşündükleri için geliyorlar. Yok-
sa kim kendi memleketini bırakıp gel-
mek ister ki? Aslında Avrupa’nın bu-
günkü durumuna gelmesi bizim ilk ge-
len ailelerimizin emeği sayesinde-
dir. Ailelerimiz gece-gündüz demeden
çalıştılar, sırf kendi çocuklarının ge-
leceği buralarda iyi olsun diye. Ama
git gide büyük bir hayal kırıklığı ya-
şıyorlar. Çünkü bir umut kapısı olarak

gördükleri Avrupa bütün kötü
şeylerini dışarıya gösterme-
mekte çok iyi, ve burada ya-
şadıkça bütün kötü şeyleri tek
tek yaşamaya başlıyorlar. Ve
şimdi öyle bir noktaya gel-
mişiz ki bizleri bu ülkelerden
kovup kendi ülkemize yani
Türkiye'ye göndermek isti-
yorlar. Çünkü artık bize ihti-
yaçları kalmadı, emek verdiğimiz
her şeyi aldılar. Kovamadıklarında da
teker teker öldürüyorlar. Bunların
hepsini yapan Alman emperyalizmi-
dir, sadece Almanya değil Avru-
pa’daki bütün emperyalist ülkeler
böyledir. Emperyalizm nedir? Bu kö-
şemizde emperyalizmin ayrıntılı ta-
nımını da yapacağız fakat şimdilik;
‘Katildir’ desek, ‘tanıyabileceği-
niz, hayal edebileceğiniz dünyanın
en vahşi canavarıdır’ desek, ‘dün-
ya halklarının baş düşmanıdır’ de-

sek konuya bir giriş yapmış oluruz.   
Bu köşemizde her hafta emper-

yalizmle ilgili bir konu işleyeceğiz.
Emperyalizm dünyada neler yapar?
Emperyalizm neden kötüdür? Bu
soruların cevabını her hafta farklı
yönleriyle ele alacağız. Ayrıca bu kö-
şede sorunlarımız ve bunların çözüm
yollarını ele alacağız. Sorunlarımızın
çözüm yolu birlik olmaktan beraber
olmaktan geçiyor. Avrupadaki tüm
gençleri Anadolu Gençlik etrafın-
da örgütlenmeye çağırıyoruz. 

En Büyük Terörist Emperyalizmdir
7 Aralık

2014
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Anadolu Federasyonu tutsaklarının yargılandığı Stut-
gart’taki mahkeme 25 Kasım günü görüldü. Mahkemeye Fe-
deral Kriminal Dairesi’nden gelen  bir kadın polis, şahit ola-
rak katıldı. Duruşmada 2009 Grup Yorum Halk Konseri ha-
zırlıkları sürecindeki broşürler, kitap stantları, bilet bilgile-
ri, sanatçılarla ilgili konuşmalar suç delili sayılmaya çalışı-
lıyor.  Ancak konu ile  ilgili soruların tümüne "sanıyorum"
" kanatimce " "öyle düşünüyorum"dan öte cevap veremiyorlar. 

27 Kasım 2014’de devam edilecek duruşma saat
15.00’te bitirildi, toplam 12 kişi katıldı.

Tutsaklarımıza Sahip Çıkalım, Davalarına Katılalım!
Mahkeme Tarihleri:

Salı, 9 Aralık 2014 saat 9.30

Perşembe, 11 Aralık 2014 saat 9.30

Salı, 16 Aralık 2014 saat 9.30

Perşembe, 18 Aralık 2014 saat 9.30

Perşembe, 8 Ocak 2015 saat 9.30

Adres: Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi (OLG
Stuttgart)

Olgastraße 2, 70182 Stuttgart (Olgaeck Durağı)

Av ru pa’da
Yunanistan cezaevlerinde bulunan politik tutuklulardan

Iraklis Kostaris üniversitede kazandığı bölümün dersleri-
ni geçen yıllarda takip etmesine rağmen, gerekçe gösteril-
meden bu hakkı elinden alınmıştır. Eğitim haklarını ka-
zanmak için Iraklis Kostaris 29 Ekim 2014’de, Niko Ro-
manos ise 10 Kasım’da açlık grevine başladılar. 25 Kasım
da Nikos Romanos hastaneye kaldırıldı. Ve aynı gün yapı-
lan çağrı üzerine hastane önünde dayanışma amaçlı yakla-
şık 250 kişi toplandı. Türkiyeli Politik Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi de eyleme katıldı. 

48 Siyasi Tutuklunun
13'ü Türkiyeli Devrimci

Hukuk fakültesi öğrenci derneği 25 Kasım 2014 günü
hukuk fakültesinde 100 kişinin katıldığı, yüksek güvenlikli
ve G tipi cezaevleri* ile ilgili bir panel düzenledi. Konuş-
malarda dünyadan ve Türkiye’deki F tipi cezaevlerinden ör-
nekler verildi. Yunanistan hapishanelerinde toplam 48 po-
litik tutuklunun olduğu belirtildi. Bu sayının 13’ünü Tür-
kiyeli devrimciler ve mülteciler oluşturuyor.

İşçiler Genel Greve Gitti
Yunanistan‘da işçi ve memur sendikaları konfederas-

yonlarının ortak çağrısıyla 27 Kasım’da kemer sıkma po-
litikalarını, işten atılmaları protesto için genel grev düzen-
lendi.

27 Kasım günü grev nedeniyle yapılan yürüyüşe binlerce
kişi katıldı.

Yürüyüş boyunca Halk Cepheliler tutsakları ve Türki-
ye’deki mücadeleyi anlatan broşürleri kitleye dağıttı.İsviçre TAYAD Komitesi’nin düzenlediği “Politik Tut-

saklara Özgürlük” Konseri İsviçre’nin Zürich Kenti’nde ya-
pıldı. Konsere bir gece önceden gelen Avukat Behiç Aşcı
ve Grup Yorum, Zürich Havaalanı’nda pasaport kontrol sı-
rasında bir saati aşkın keyfi bir şekilde bekletildiler. 1200
kişinin katıldığı konserde “Dance of Harmony” coşku ya-
rattı. Grup Yorum iki ayrı bölümde sahnede kavganın tür-
küleriyle yerini aldı. 

İsviçre TAYAD’lılar konserde tutsaklar için bağış top-
ladı, kartpostallar yazdırdı. TAYAD standında Türkiye’den
gelen tutsak ürünleri ve tablolar da satıldı.

20-23 Kasım tarihlerinde Bloccupy Festivali düzenlendi.
4 günde Frankfurt’un 3 farklı yerinde düzenlenen festivale Al-
manya'nın ve Avrupa’nın birçok ülkesindan katılım oldu. Ulus-
lararası Tecritle Mücadele Platformu da Bloccupy'da stant aça-
rak Şubat 2015'de yapılacak olan Beyrut’taki Sempozyum hak-
kında bildiri dağıttı. Ayrıca Türkiye'deki siyasi tutsakların se-
sini duyurmak için onların ürünleri sergilendi.

Gidilmedik Yer, Çalmadık Kapı
Bırakmayacağız!

Haftalık Yürüyüş Dergisi Standı 28.11.2014 günü Lon-
dra Wood Green Kütüphanesi önünde açıldı. Stand süre-
since yine ülke ve dünya gündemi üzerine sohbet edildi.
İki saat süren standda 16 dergi halklara ulaştırıldı.

Fransa:

22 Kasım 2014 günü Nancy Yürüyüş okurları "Çalın-
madık Kapı Bırakmayacağız" diyerek 13 adet Yürüyüş der-
gisini halk ile buluşturdu. 29 Kasım 2014 günü de Nancy
ve Metz şehirlerinde toplam 23 dergi halka ulaştırıldı. 

Stuttgart’ta Özgür Tutsaklarımızın
Mahkemesi Görüldü

Londra’da 16. Halk Toplantısı
30 Kasım Pazar günü yapılan halk toplantısının bu hafta-

nın konusu; YÜRÜYÜŞ Dergisi’nde yer alan “Aileler Gen-
çliğin Mücadele Etmesini İstemezler! Neden?” konulu yazıydı.

Yürüyüş

7 Aralık
2014

Sayı: 446

CEPHE MİLİSLERİ DÜŞMANIN KORKUSU54

"Şubat 2015 Beyrut"
Sempozyum Tanıtımı

Politik Tutsaklara
Özgürlük Konseri!

Cezaevlerinde Eğitim Hakkı
İçin Açlık Grevi



Dur, dinle. Hep konuşursan hiçbir şey
duyamazsın. (Kızılderili Atasözü)

- Sadece konuşursanız duyduğunuz
sesleri anlamazsınız. Dinlediğinizde
değişmek ve değiştirmek için çözüm bu-
labiliriz.

At Nalı
Demirci ustası Osman'a sormuşlar 

-Ustam, kapımıza assak at nalı, uğur getirir
mi? 

Osman usta cevap vermiş:

-Sanmam olsaydı ona getirirdi, ondan her
atta dört tane var ama gün boyu kamçı yer du-
rur hayvancağız.  

Dağlarda Ateşler Yandıkça
Oda karanlık
Odadan dışarı çık
Şehir karanlık
Şehirden dışarı çık
Korkma
Yürü bir hayli yürü
Gördün mü
Dağlar başladı artık.

Korkun dağılır rüzgarda
Bekle biraz
Dağlarda ateşler yandıkça
Karanlıktan korkulmaz.
Dağlar karanlık

Dağlara yukarı çık
Korkma
Yürü bir hayli yürü
Az daha yukarı çık
Birbirinden uzakta
Gördün mü
Ateşler parladı artık.

Şimdi dağlar kaldı yine ardında
Odan yendi karanlığı, ölümü
Dağlarda ateşler yandıkça
Karanlıktan korkulmazmış,

gördün mü?

BEHÇET NECATİGİL
Kendilerini gittikçe daha zor bir durumun
içinde bularak, şimdi generallerini; Viet-
namlıların «trigonometrik» stratejileri
varken meseleleri aritmetiksel yollarla
çözmeye çalışmakla (güçler dengesi
meselesi gibi) suçlamaktadırlar. Bu doğru
değildir. Bizim stratejimiz ne aritmetik ne
de trigonometriktir. Bu sadece haklı bir
savaşın, halk savaşının stratejisidir. On-
lar bunu asla anlayamayacaklardır. 

(Halk Savaşının Askeri Sanatı, Giap,
syf: 359) 

Bilmediğini bilmek en iyi-
sidir. Bilmeyip de bildiğini
sanmak tehlikeli bir hasta-
lıktır. (Lao Tzu)

Her şeyi bildiğini düşündü-
ğün zamanlarda aslında bir şey
bilmiyorsun demektir. 

Her Yürüyüş, düşmanın yalan bombardımanına sıkılan
gerçeğin kurşunudur!
Her Yürüyüş, düşmanın yalan bombardımanına sıkılan
gerçeğin kurşunudur!

Şiir

Atasözü

Fıkra

Kıssadan Hisse

Özlü Söz



Çözülen her sorun, önümüze daha büyük yeni bir
görev; atılan her adım, atılması gereken daha

büyük adımlar çıkarır. 
Şaban ŞEN

14 – 20  Aralık 

Şaban ŞEN: 

1961 Balıkesir, Gönen doğumludur.
Devrimcilikle öğretmen okulunda tanıştı.
İstanbul  Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğrencisiyken bir Dev-Genç’li olarak mü-
cadelenin içindeydi. Emekçi, çalışkan,
kendini geliştiren, inisiyatifli olmasıyla

Dev-Genç içinde öne çıktı. 1980'de tutuklandı. '84 Ölüm
Orucu direnişinde 1. ekiplerde yer aldı. On yıllık tutsak-
lığının ardından tahliye edildiğinde yurt dışına çıkarıldı,
yurtdışı örgütlenmesi siyasi sorumluluğu görevini üstlendi.
Bu görevi sırasında 18 Aralık 1991’de Belçika'da geçirdiği
trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Feride HARMAN:

1973 Eylül’ünde Malatya'nın Akçadağ
ilçesinde doğdu. Kalabalık bir ailenin ço-
cuğuydu. Yoksulluğa mahkum edilen, ulu-
sal onuru çiğnenen, daha ilkokuldan baş-
layarak, baskılar, yasaklar cezalar altında
yaşayan, zulmedilen on milyonlarca gen-
cimizden biri olarak, devrimci oldu.

1991’de Cephe’yle tanıştı. 1992’de mücadele içinde daha
aktif olarak yer aldı. 1993’te Dersim İbrahim Erdoğan
Kır SPB'lerine katıldı. Yaklaşık 4 yıl gerillada kaldı. Ar-
dından tutsak düştü. 19 Aralık katliam saldırısı sırasında
Malatya Hapishanesi’ndeydi. Ölüm orucu gönüllüsüydü.
Malatya Hapishanesi'nde, 28 Temmuz 2001’de 6. Ölüm
Orucu ekibi direnişçisi olarak alnına kızıl bandını kuşandı.
1,5 yıl boyunca, üzerinde “ya zafer, ya ölüm!” yazılı
direniş bayrağını büyük bir sabır ve kararlılıkla taşıdı.
Tahliye rüşvetini elinin tersiyle iterek, direnişini tereddütsüz
taşıdı dışarıya. 16 Aralık 2002'de direnişinin 512. gününde
şehit düştü.

Şaban Şen

Feride  Harman

Berkan ABATAY:

1975’te İstanbul Şişli’de doğdu. Aslen
Erzurumlu, Kürt-Alevi yoksul bir ailenin
çocuğudur. İki kardeşi yoksulluktan do-
layı yeterince bakılamadığı için zatür-
reden öldü. Berkan da, sadece ilkokulu
okuyabildi.

Bir dönem fanatik bir futbol taraftarı
olarak Beşiktaş Çarşı Grubu’na katıldı. Ancak Devrimci
Sol’cularla tanıştıktan sonra yaşamı değişti. Okmeydanı’nda
mücadele içinde yer aldı. Daha sonra silahlı bir ekipte is-
tihdam edildi. 1997'de tutsak düştü. 4. Ölüm Orucu Eki-
bi’nde yer alarak, açlığın koynundaki ölüm yürüyüşünü
tam 589 gün sürdürerek 20 Aralık 2002’de ölümsüzleşti.

Berkan
Abatay

Şeyh BEDREDDİN:
1300’lü yılların sonları ile 1400’lerin

başları arasında yaşayan Bedreddin, Ana-
dolu’daki en büyük halk ayaklanmalarından
birine önderlik etti. Tutsak düştüğünde, dö-
nemin en ünlü Osmanlı ulemasının katıldığı
bir ‘mahkeme’nin karşısına çıkarıldı. Amaç
Bedreddin’in düşüncelerini mahkum etmekti.
Ama  başaramadılar. “Neden hükümdarın

yüce buyruklarına boyun eğmez baş kaldırırsın” sorusunu
“Yüce buyruk hakikatın buyruğudur. Zorbalığı sineye
çekmeyin, zorbaya boyun eğmeyin diyen bir buyruktur”
şeklinde cevapladı. Bu düzmece mahkemede, hakkında
idam kararı verildi. 18 Aralık 1416’da bugün Yunanistan
sınırları içinde bulunan Serez'in Bakırcılar Çarşısı’nda
idam edildi.  Osmanlı’nın hizmetine girmeyi kabul etmesi
durumunda, Şeyhülislam olabilecekken, “Böylesi düzenin
dişlilerinden  biri olacağımıza, ezilenlerinden biri olmak
yeğdir” diyerek, hakikatın savaşçısı olmayı seçen Bed-
reddin’in bedenini öldürdüler, düşünceleri ise ölümsüz-
leşti.

Şeyh
Bedreddin

Şahin AYDIN:

19 Aralık 1974’de İstanbul’da okulunun
önünde durakta beklerken falçata ile kat-
ledilen Şahin Aydın, İYÖKD yöneticisiydi.
Devrimci gençliğin ‘73 sonrası ilk şehididir.
Katledilmesi bir çok okulda ilan edilen
boykotla protesto edildi. Cenazesinde 12

Mart sonrasının en büyük kitlesi toplandı.

Şahin Aydın

Asaf TUNÇ:
1953 yılında Denizli'nin Güney ilçesinde

doğdu. İDMMA’da anti-faşist mücadelede
yer aldı. Dev-Genç içinde eylemlere katıldı,
görevler aldı. 19 Aralık 1978 tarihinde İs-
tanbul Çarşıkapı’da faşistler tarafından ku-
rulan bir pusuda katledildi.Asaf Tunç

Şerif Aygün:

İşçi sınıfının direniş şehitlerindendir.
İstanbul Gamak Motor Fabrikası'nda işten
çıkarmaları protesto eden işçilerle polis
arasında çıkan çatışmada, 29 Aralık
1969’da polis tarafından katledildi. İs-
tanbul'un bütün üniversitelerinde öğrenciler

saldırıyı protesto etmek için boykota gitti.

Şerif Aygün



Ümraniye'de gerek eğitim çalış-
maları, gerekse anma-kutlama prog-
ramlarında, tiyatro oyunlarında kul-
lanılması için maket silahlar hazırla-
nırdı. Ondörtlüden, keleşe, lav silahına
kadar. Bunları hep Berkan hazırlardı.
Ölçer, keser, biçer, boyar ve mutlaka
asıl ölçülerine göre hazırlar. Uzaktan
bakıldığında silahın gerçek mi, maket
mi olduğu anlaşılmazdı. Yine, bu
yaptığı maket silahlara zarar veril-
mesine, hoyratça kullanılmasına çok
kızardı. Kimi silahlar kırılırdı. Kızar,
üzülür, ama onları olabiliyorsa tamir
eder, olmuyorsa yeniden yapardı.
Emekçiydi...

Hep gülerdi. Gözlerinin içi par-
lardı. Denir ya "çakmak çakmak
gözler" diye, öyle... Aynı sıcaklığı
çevresine de yansıtan-yaşatandır... 

Teoriye gelmez-gelemez (!) Ger-
çekten, bu konuda özel bir ilgisi
yoktu ama okurdu tabii. Onun için
teori yaşamın kendisiydi, pratikti.
Düşmana müthiş bir kin duyardı.
Bunu sohbetlerde özellikle görebilir
insan. Bu yanı özellikle direnişlerde
daha çok kendini gösterirdi. Demirleri
kullanıp silah hazırlamaktan kapı
patlatmaya kadar, barikat araçlarına
kadar hep yapan, üreten, koşturan,
en önde olandır. Bunu görmek için
özel bir çabaya, gözleme de gerek
yoktu. Çünkü o hep bir o yana, bir
bu yana koştururken göz önündeydi.
...

Genelde pratik işlere yoğunlaş-
mamın nedeni biraz bu işlere yat-
kınlığım, askeri konulara yönelik
tutkumsa, daha çok da kendimi "teori
fakiri" görmemdi. Nedendir bilmem
hiç kanım kaynamadı bu kağıt-kalem
işlerine. İlkokuldan sonra elime doğru
düzgün kalem almış değilim. Hani
hiç bilmez değilim. Belki anlatabi-
lirim de dilim döndüğünce ama yazı
işi zor valla. Okumak desen tamam.
Okurum zaten. Okumasam verdiği-

miz savaşı doğru
düzgün kavraya-

mazdım ki. İşte böyle bir
hal benimkisi...

Hapishane insanı öğü-
tür de, eğitir de. Nasıl ola-
cağı duruma göre değişir.

Bunun için elimden geldiğince genç-
lerle sohbet ederek, onlarla dostluk
kurarak, paylaşarak yaşama daha
sıkı sarılmalarına yardımcı oldum...
Her insan ayrı bir dünya ve her dün-
yada öğrenilecek yüzlerce- binlerce
şey var. Bunu da onlardan öğren-
dim.

İnsan yaşayarak öğreniyor. Benim
en çok öğrendiğim süreç, mücadeleye
kilitlendiğim, etkilendiğim dönem
‘96 Ölüm Orucu olmuştu mesela.
Ümraniye'de her an, durmadan öğ-
rendiğim, hep yaşama bir şeyler kat-
maya çalıştığım yer oldu. Berkan
biraz da burada Berkan oldu bence.
Her işe el attım. Pankart yazdım, ti-
yatro sahnesi hazırladım, şehitlik
düzenlemeleri yaptım, ayakkabı dik-
tim, bıçak-şiş-mızrak yaptım. Hep-
sinden ayrı ayrı zevk aldım. Zaten
zevk almadığın işi o kadar da güzel
yapamazsın. Görev verilmişse ya da
biz üstlenmişsek onu severek yapmak
gerekir. Karıncayız biz, hayatın ya-
pıtaşıyız. İş verin bize, ne olursa
olsun onu yaparız. İş olmasın, yara-
tırız. Böyle gördük- öğrendik hayat
ustalarımızdan... ...

Berkan çatışmaların insanıdır.
Direnişlerde hep ön saflarda gördük
O'nu. Yiğit; gözüpektir. Öyle kuru
gürültüye pabuç bırakacak adam de-
ğildir. Kurşun da yese gıkı çıkmaz,
terketmez savaş alanını. Ümraniye'de
yaşanan tüm direnişlerde önde, ça-
tışmayı göğüsleyen yoldaşlarımızdan
olmuştur. Sadece direniş başlayınca
ortaya çıkan bir şey değil bu. O,
olası direnişleri hesaplayarak mal-
zeme biriktiren, direnişte “silah”
olarak kullanılabilecek şeyleri to-
parlayan, işleyen, buna kafa yoran
bir direnişçidir.

Aslında bu, sahip olduğu bakış
açısının yarattığı durumdu bence.
Berkan, yaşamı direnişler-durgun
sakin zamanlar diye ayıran değil,

tüm haya-
tı, her boyu-
tuyla savaş olarak algılayan gerçek
bir savaşçıydı. Görevler-sorumlu-
luklar, yapılan- yapılmayan işler hep
bu savaşın parçasıydı onun için. Ha-
valandırmaya sahne kurulacak me-
sela: bu, sıradan, basit bir işin öte-
sinde askeri bir talimattır onun için.
Şehitlik düzenlenecektir, pankart ya-
zılacaktır, yaptığı iş her neyse har-
cadığı emekle ortaya çıkan değer,
savaşı daha da güzelleştirecek, güç-
lendirecektir. Böyle düşünür. Doğrusu
da böyleydi zaten. ...

Kurşunu yediğimizde çok yandım.
Direnişin daha başında vurulduğuma
yandım. Yapacak daha o kadar çok
iş vardı ki... İbo'nun parmaklarına
yandım. Olacak iş değil yani. İki
elinin işaret parmağı da koptu. Az
daha önde dursaydım da O'na giden
kurşunlar bana gelseydi keşke... Yo-
luna baş koyulacak adamdı...

İbo'yla burada yollarımız yeniden
birleşti. Ayrı ayrı hücrelerde olsak
da önemi yok bunun. Yollarımız bir-
leşti! Çok güzel oldu hem de birlikte
ölüm orucuna başladık. Biz F tiple-
rinde oluşturulan ilk, Büyük Direnişin
ise 4. Ekibiydik. Katliam operasyonu
sonrası yoldaşlarımızın götürüldüğü
bütün hapishanelerde yeni ekipler
çıkardık. Ard arda verilen şehitlerle
birlikte bizim ölüm orucuna başla-
mamız, düşmana verilen çok net bir
cevaptı. Her koşulda direneceğiz!

Ümraniye'deyken Ölüm Orucu
gönüllüsüydüm. Ekibe seçilmedim.
Üzüldüm ama "Partinin tasarrufudur"
deyip içime gömdüm hüznümü. Biz
savaşçıyız. Yaşamda olduğu kadar
ölümde de büyük ailemizin iradesine

Berkan Abatay’ı 
Yoldaşları Anlatıyor

Anıları Mirasımız



tabiyiz. 
Yaşam ve ölüm.
Çok güçlü, üzerine iyi düşünül-

mesi gereken kelimeler bunlar. Bun-
ları doğru tanımlayamayan, yerli
yerine oturtamayan kişi ne ölebilir,
ne de yaşayabilir adam gibi...

Bana bu direnişin uzun yürüyüş-
çüsü olmak düştü. 589 gün, hergün
kendimle hesaplaşmak, ihanetlere
kin duyup, kahramanlıklarla bes-
lenmek, hep ayakta durmak düştü
payıma....

Ben en çok alnıma leke sürül-
mesinden korktum. Öyle bir sonla
karşılaşmamak için hergün sorgu-
ladım kendimi. Yaşama nedenlerimi,
neden öldüğümü...  O kadar çok
soru sorup o kadar çok cevapladım
ve yüreğimin içindeki en küçük tit-
remeyi dahi tanımlamak için o kadar
çok düşündüm ki tahmin bile ede-
mezsiniz. Çok yorucu olmadı bunu
yapmak. Öyle bir direnişin içindey-
dik, bu direnişimizden aldığım güç
ve tarihsel haklılığımızla verdiğim
cevaplar her zaman çok net ve te-
rüddütsüz, kesin cevaplardı.

Hainler bence bu hesaplaşmadan
kaçtıkları için hain oldular. Hiçbiri
kötü insan değildi onların. Öyle ol-
salardı zaten direnişe başlamazlardı.
Ve birçoğu da çok yetenekliydi. Çok
güzel şiirler-yazılar yazar, etkileyici
konuşurlardı. Türkücüsü- bestecisi
de vardı içlerinde, çok iyi silah kul-
lananı da. Ne var ki, kişinin niteliğini
belirleyen şey yetenekleri değil ter-
cihleridir. İyi niyetlerle, samimiyetle
başladıkları direnişin bir noktasında
kendi zayıflıklarına yenildiler ve o
noktadan sonra nitelik değiştirdiler.

Teoriyi pek sevmediğimi söyle-
diysem, hani hiç bilmez de değilim.
İnsan kendi içinde sürekli bir savaşım
halindedir. Bu çatışmaya tarafsız
kalmayacaksın. Seyirci olmayacak-
sın. Sürekli iyiyi, güzeli, doğruyu
besleyeceksin ki işin sonu kötü ol-
masın. Eğer bunu yapmazsan nicel
değişimler birikir ve sonunda bam-
başka bir niteliğe bürünürsün. Hain
olursun. (Buna da felsefe diyorlar)

Ölümden değil ölmemekten kork-
tum ben. Üstlendiğim görevi başa-

ramamaktan korktum. ..
2001 Mayıs ayında başladığım

direnişte tam 8 mevsim gördüm ben.
Sıcağı da soğuğu da iliklerime kadar
hissettim. 

589 günlük uzun yürüyüşüm sı-
rasında neler yaşanmadı ki... Tüm
bu süreci anlatabilmek için koca bir
kitap yazmak gerekir doğrusu. Kısaca
özetleyeyim en iyisi:

Ben ölüm orucundayken 50'nin
üzerinde yoldaşım şehit düştü. Düş-
man tahliye rüşvetini devreye soktu.
Tahliye rüşvetlerine karşılık dışarıda
devam eden ölüm orucu direnişi
daha da güçlendi-büyüdü. Armutlu
Direniş Kalesi'ne saldırı oldu. Feda
eylemleri yaşandı.

Ölüme yürürken birçok çağrı
yaptık bu arada. Toplumun her ke-
simine yönelen bu çağrıları duyma-
mak için sağır, görmemek için kör
olmak yetmezdi. Halkımızın duy-
duğunu, gördüğünü, izlediğini, yü-
reklerinin bizimle attığını biliyorum
ya ötekiler?..

Yaşasaydım ve direnişimizin za-
ferini görseydim, dahası devrimimizi
görseydim; "Eğitmenlik ve teknik
eğitmenlik özel ilgi alanım olurdu
herhalde. Kendi okullarımızda, kendi
savaşçılarımızı yetiştirmek, onlara
emek vermek isterdim."

Yazarak, sohbet ederek, güç top-
layıp volta atmaya çalışarak geçi-
yordu günler.

2002'nin yaz aylarında direnişi-
mizin soluğu yine ulaştı dışarıya. Fe-
ride yoldaşım tahliye rüşvetini düş-
manın yüzüne çarparak dışarıda da
devam etti ölüm orucuna. Armutlu
Katliamı’nın üzerinden yedi ay geç-

mişti. (belki biraz daha çok) Ve direniş
dışarıda da devam ediyordu yine.
"Her koşulda ve her şeye rağmen"
demek, bu demekti işte. Feride'nin
günleri de oldukça ilerlemişti. Benim
sıramı kapmasın diye haber bile yol-
lamıştım. Ölümün sırası olmazmış,
benden sonra direnişe başlayan birçok
yoldaşımın ölümünü gördüğüm gibi
Feride'nin ölümünü de gördüm. Gö-
receğimiz varmış demek...

Beş yüz seksendokuzuncu gün
20 Aralık tarihine denk geldi. Ha-
pishanelerdeki yoldaşlarım slogan-
larla, açlık grevleriyle anma prog-
ramları yapıyordu biliyorum. 19-22
Aralık direnişimizin yıldönümüydü.
En güçlü selamı göndermek istedim.
Dışarıda olsaydım bir savaşçı olarak
eylemle selamlardım. Tutsak bir di-
renişçi olarak en güçlü selamım ha-
yatımdı. O'nu yolladım.

Ben Berkan Abatay. 20 Aralık
2002'de öldüm.

Ben Berkan ABATAY. 20 Aralık
2002'de Şişli Etfal Hastanesi'nde şehit
düştüm. 22 Aralık'ta toprağa verdiler
beni. Onlar kızılbayraklarla ardımda
yürürken benim gözlerimden iki dam-
la yaş süzüldü mutluluktan. Böyle
bir aile için bir değil bin canım olsa,
binini bile esirgemezdim onlardan.

Ben, Berkan ABATAY Ölüm
Orucu Direnişinin 103. şehidiyim. 

Ben Berkan ABATAY. Yaşıyorum.
Bedreddin demiş ki: "Bir insan inanç-
ları uğruna ölmüşse ve inandığı şeyler
doğruysa, o insan ölmüş sayılmaz".
Yaşıyorum ben. Yaşatıyorsunuz.

Halkımız; bize güvenin. Bağımsız
bir ülke, sömürüsüz bir gelecek düş-
lerimiz sizin için.

Berkin İçin Adalet Talebimiz Sürecek
Adana'da İnönü Parkı'nda 30 Kasım'da

Halk Cepheliler tarafından “Berkin Elvan İçin
Adalet İstiyoruz” eylemi yapıldı. Eylemde ya-
pılan açıklamada, Berkin’in ve Haziran Ayak-
lanması şehitlerinin katilleri bilindiği halde
devlet tarafından korunduğu, ancak katillerin
halkın adaletinden kaçamayacağı belirtildi. 5
kişinin katıldığı eylem sloganlarla son buldu. 


