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Halkımız! Halkımız! 
Halkın Evlatlarını Katleden Halkın Evlatlarını Katleden 

Bu Katili İyi Tanıyın!Bu Katili İyi Tanıyın!

Kamera Kayıtları Katili Apaçık Göstermesine Rağmen AKP Faşizmi, 
Dilek Doğan’ın Katili Yüksel Moğultay’ı Hala Tutuklamadı!

İçinizde Barındırmayın!
Selam Alıp Vermeyin!

Ekmek Satmayın!  
Yüzüne Tükürün!

D İ L E K ’ İ N  K A T İ L İ
Yüksel Moğultay

Sokağa Çıkma Yasakları ve Katliamlarınızla
Direnen Halkları Teslim Alamazsınız!

Kürdistan, Kürt Halkınındır
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Halkımızı Adaletsiz Bırakmayacağız!

Bu ülkede adalet yok! 
Adalet İstiyoruz! 

23 Aralık Gününden İtibaren Ankara’ya Yürüyoruz!
Bu ülkede yaşayan işçi, memur, sanatçı, öğrenci, esnaf,         
kadınerkek, gençyaşlı her ulus ve milliyetten, 
her inançtan halkımız adaletsizliğe uğruyor,
14 yaşında Berkin, Gülsuyu’nda Hasan Ferit, 
göç yollarında Aylan Bebek için,
Soma kömür ocaklarında maden işçisi için,
Kürdistan’da ana karnında katledilen bebekler, top oynarken
öldürülen çocuk için, 70 yaşındaki dede, ölü bedeni vurulduğu
yerde 7 gün bekletilen 11 çocuk anası Taybet için, Tahir Elçi için, 
Hopa’da selde kaybettiğimiz canlar için, 
Van depreminde göçük altında kalan halkımız için,  
Bağcılar’da kaldığı evde 15 kurşunla katledilen Günay Özarslan için, 
Kendi evinde polis tarafından vurularak katledilen Dilek Doğan için

Adalet istiyoruz! Alacağız! 
Halkımızı Adaletsiz Bırakmayacağız! 
Halkız Haklıyız Kazanacağız!

O toprak ki
Nice isyan yatar altında
O toprak ki
Nice beden duş̈tu ̈uğruna
Ölmuÿoruz biz
Kazı bunu aklına
Sen gömduk̈çe bedenlerimizi
Göğ ekin misali
Fışkırıyoruz toprakta
O toprağa ekmek
O toprağa iş
O toprağa özgur̈luk̈
Toprağımıza adalet gerek 

Adalet İstiyoruz! Ankara’ya Yürüyoruz!Adalet İstiyoruz! Ankara’ya Yürüyoruz!



37 Savaş ve Biz: Savaş her süreçte

yeni gelenekler oluşturur

38 Taktıkları kar maskeleri

korkunun göstergesidir!

39 AKP’nin ikiyüzlülüğü 

40 Oflu İsmail’in cenazesi, devlet

mafya ilişkisinin resmidir

42 MEB’in olanaklarını TÜRGEV

için yağmalayacaklar!

43 Halkın Adaleti: Çetelerden

hesap sormak meşrudur!

44 Dev-Genç’liler, umut taşıyor

46 Sanatçıyız Biz: Ara Güler’den

tarihe sahte fotoğraf belgesi 

47 Direnen İmbat işçileri  

yalnız değildir

49 Adalet istiyoruz, alacağız!

51 Direniş geleneğimiz Avrupa’da da

büyüyor

53 Avrupa’da Yürüyüş: Onursuz

üst aramasını kabul etmiyoruz!

55 Avrupa’daki Biz:
Rüşvet mi, şantaj mı?

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun...

İİ ç i n d e k i l e r
22 Yürüyüş dergisi

500. sayı kutlaması yapıldı

23 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Kürt halkının kurtuluşu
oligarşiye karşı
savaşmaktan geçer!

26 Gençlik Federasyonu’ndan:
Gençliğin adalet mücadelesini
engelleyemezsiniz!               

27 Liseliyiz Biz:
Berkin’in hesabını daha fazla
örgütlenerek soracağız!

28 Anadolu kavgamızın

can damarıdır!

29 Kamu Emekçileri Cephesi:
“Okulumda 65 öğretmen
çalışıyor, yarısından

fazlasını görmedim”

30 10 Soruda: Komite çalışması

32 Anadolu Cephesi:
2016’da bütün Anadolu’yu
ağ gibi öreceğiz!

33 Emperyalizm çürümüş ve

yozlaşmış bir sistemdir

34 Röportaj: Oya Baydak, işi için

direnmeye devam ediyor!

7 Adaletsiz yaşanmaz! 

9 Biz Diyoruz ki:
Neden Ankara Yürüyüşü?

10 Cephe’nin 1 yılı: Nisan-Haziran

13 Halkların kurtuluşu için tek yol

devrim, halkları savaştıracak
tek güç M-L’lerdir!

15 Amed HHB: “Miray bebek,

keskin nişancıların açtığı
ateşle katledilmiştir!”

16 Röportaj: “Ne barışı?

Bunlar bize düşman,
bizi bitirmek istiyor”

18 HHB: “Erdoğan Çakır’a

zarar gelmemesi için
her şeyi yaparız!”

19 AKP, Türkiye’yi en fazla silah

satın alan ülkeler listesinde

7. sıraya yükseltti

20 İki Halk Cepheli, AKP’nin “çok

korunan” binasını işgal etti

4 İstiyoruz Yapacağız: Biz halkız!
Sayılmayız parmak ile,
tükenmeyiz tutuklamak ile!

Faşizm Bizi Teslim Alamayacak!

EVİN 
TİMTİK’ İN
TALEPLERİ
KABUL 
EDİLSİN!

AVUSTURYA KONSOLOSLUĞU ÖNÜ
SAAT: 14.00 - 4 Ocak 

HALK CEPHESİ



AKP faşizmi, tutuklamalarla Cep-
he’yi hizaya sokmaya çalışıyor. Son
6 ay içinde basın açıklamasından
dergi satışına en meşru, en demokratik
yasal faaliyetlere bile saldırdılar, göz-
altına aldıkları insanlarımızı tutuk-
ladılar. En son 20 Aralık’ta Cevahir
Alışveriş Merkezi önünde Yürüyüş’ün
500. sayısını satmak isteyenlere polis
saldırdı ve gözaltına aldığı 20’nin
üzerinde kişiden 7’sini tutukladı.

Tutuklamalar karşısında asla geri
adım atmayacağız. Meydanlar, alanlar,
sokaklar bizimdir. Faşizmin icazetiyle
çıkmadık alanlara, alanları can kan
pahası ödediğimiz bedellerle kazan-
dık. Alanlar bizim sesimiz, soluğu-
muz, nabzımızın attığı yerdir. 

AKP’nin tutuklama terörünü ilk
kez yaşamıyoruz. AKP’nin neler ya-
pabileceğini aylardır yazıyoruz. Hiçbir
şey bizim için sürpriz değil. Yaptı-
ğımız eylemlerimizi bütün bu saldı-
rıları göze alarak yapıyoruz. Dergi
satarken tutuklanan insanlarımızın
elindeki dergi her şeyi anlatıyor.

“500 sayıdır susmayan Devrimin
ve Umudun Sesi”ne saldırdılar. Biz
susmayacağız ve Yürüyüş yazmaya
devam edecek.

Demokratik mevzileri terk etme-
mizi istiyorlar. Bedeli ne olursa olsun,
hiçbir mevziyi terk etmeyeceğiz.

Biz biliyoruz ki, faşizmle yönetilen
bir ülkede hiçbir hakkın garantisi
yoktur. Yine biz biliyoruz ki, en

küçük hakları bile kazanmak için
çok büyük bedelleri ödemek zorun-
dayız. Yasal ya da illegal fark etmiyor,
fedaları göze almadan sokağa bile
çıkmak mümkün değildir. Günay’ı,
Dilek’i bunun için katlettiler. Yüzlerce
insanımızı bunun için tutukluyorlar.
Kürdistan’da aylardır sokağa çıkma
yasakları, katliamlar, göç ettirmeler
bunun için... 

“YA TESLİM OLURSUNUZ
YA TESLİM OLURSUNUZ” diyor
AKP.

Ne teslimiyeti? 
Biz “SAVAŞI BÜYÜTECEĞİZ”

diyoruz. 
Savaştan geri adım atmak yok.

Yılbaşı mesajımızı dikkatlice oku-
yun.

Kayıplarımız ne kadar büyük olur-
sa olsun, HEDEFLERİMİZDEN VE
İDDİAMIZDAN GERİ ADIM AT-
MAYACAĞIZ. 

HALKIN OLDUĞU HER YER
BİZİMDİR. HALKIN OLDUĞU
HER YERDE ÖRGÜTLENECEĞİZ. 

BÜTÜN DAĞLAR VE ŞEHİR-
LER BİZİM OLACAK.

“Dağların doruklarında, şehir-
lerin sokaklarında adım atmadığımız
bir karış toprak, kapısını çalmadı-
ğımız tek bir ev bırakmayacağız.
Öylesine söylenmiş bir söz değil,
bu, bir iddiadır. Bugüne kadar söy-
lediğimiz her şeyi yaptık. Bundan
sonra da kimsenin kuşkusu olmasın,

söz ve eylemimiz bir olacak. Anadolu
ihtilalini büyüteceğiz.”

Düşman ne kadar saldırırsa sal-
dırsın, güçlü olan biziz ve zayıf olan
onlardır. AKP’nin katletmekten, sal-
dırmaktan, tutuklamaktan, her geçen
gün artacak faşist terörden başka po-
litikası yoktur.

Bizim ise halkımız var. Dağlarımız
var, şehirlerimiz var. Mahallelerimiz
var.

Daha büyük saldırılara hazırlan-
malıyız. Kürdistan’da yaşananları
görüyorsunuz. Örgütlü olduğumuz
mahallelerimiz, bu saldırıların hiç
uzağında değil. 

Hazırlıklı olmalıyız.
Ne demek hazırlıklı olmak? 
Halkı savaştırmaya hazırlanmaktır.

AKP; sadece Cephe’ye, Kürt milli-
yetçilerine saldırmıyor. Bütün halkı
düşman ilan etmiş durumda. Faşizmin
karşısında halk var. Halkı savaştır-
maya hazırlıklı olmalıyız. Haziran
Ayaklanması’ndan çok daha büyük
çatışmalara hazırlıklı olmalıyız.

Hazırlıklı olmak, ısrarla halka
gitmektir. Halkla yatıp halkla kalk-
malıyız. Halkımız AKP faşizmine
karşı çok büyük bir öfke duyuyor.
Halkın öfkesi bizimdir. Halk bizimdir.
Halkın öfkesini faşizmin karşısına
örgütlü bir güç olarak çıkartmalıyız.

Onun için İDDİAMIZDAN VE
HEDEFLERİMİZDEN BİR ADIM
GERİ ATMAYACAĞIZ.

FAŞİZMİN KATLİAMLARINA, SALDIRILARINA, 
TUTUKLAMA TERÖRÜNE TESLİM OLMAYACAĞIZ! 

TÜM YÖNETECİLERİMİZİ, TÜM KADROLARIMIZI TUTUKLASALAR DA 
FAŞİZM BİZİ TESLİM ALAMAYACAK!

MAHALLELERİMİZDEN SÖKÜP ATAMAYACAK!

İS
TİY

ORUZ

YAPACAĞIZ BİZ HALKIZ! 
SAYILMAYIZ PARMAK İLE, 
TÜKENMEYİZ TUTUKLAMAK İLE

Yürüyüş

3 Ocak
2016
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İDDİAMIZIN MADDİ TEMELİ
HALKIMIZDIR. HALKA GİDECE-
ĞİZ.

SİLAH KAYNAĞIMIZ DA, KAD-
RO KAYNAĞIMIZ DA HALKTIR.

Devrimcilik yapmak savaşmaktır. 
Halkı ve vatanı sevmektir. Halkı

ve vatanı sevmek, halkı örgütlemektir! 
Halkı örgütlemenin yolu, Halk

Meclislerini kurmaktır. 
AKP bizi tutuklayarak, katlederek

halktan kopartmak istiyor. Biz Halk
Meclislerini örgütleyerek faşizmin bizi
tecrit etme politikalarını boşa çıkarta-
cağız. Halk Meclisleri’ni örgütleyerek
AKP’nin tutuklama terörünü boşa çı-
kartacağız, savaşı büyüteceğiz.

TUTUKLANAN YOLDAŞLARI-
MIZIN YERİ BOŞ KALMAYACAK! 

1 NİSAN 2004 DİSKET KOMP-
LOSUYLA BİR GECEDE 100’ÜN
ÜSTÜNDE YÖNETİCİMİZ TUTUK-
LANDI.

18 OCAK 2013’TE VE DEVAM
EDEN SALDIRILARDA YİNE
100’ÜN ÜZERİNDE İNSANIMIZ
TUTUKLANDI. 

Bütün bu süreçlerde Cephelilerin
bir adım öne atılmasıyla saldırıları
boşa çıkarttık.

Cepheliler’in bir adım öne fırla-
yarak tutuklanan insanlarımızın yerini
dolduracağından hiçbir kuşkumuz yok-
tur!

Yoldaşlar, bugün “galoş giyin”
dediği için Dilek Doğanlar katledili-
yorsa NAMUSLU OLMANIN ölçüsü
SAVAŞMAKTIR.

HALKIMIZIN BİNLERCE, ON
BİNLERCE NAMUSLU, ONURLU
EVLADI VAR.

HALKIMIZIN ON BİNLERCE
EVLADININ CEPHE SAFLARINDA
NAMUSU, ONURU İÇİN SAVAŞA-
CAĞINDAN KUŞKUNUZ OLMA-
SIN.

Bunun için yapmamız gereken yine
halka gitmek, yine halka gitmek… 

Halk Meclislerini örgütlemek, yine
Halk Meclislerini örgütlemek… 

Sürekli Bir Eğitim… 
Tutuklanan arkadaşlarımızın yerini

dolduracak çok sayıda Cephelinin var
olduğundan eminiz. Bize düşen görev;
hızla onların eğitimini yapmaktır.

Bütün alanlarda insanlarımızı bu
gözle yeniden ele almalıyız. Devrim-
cilik yapma isteği olan insanlarımızı
bir an bile gecikmeden eğitmeliyiz.

Süreç dayatıyor, uzun uzun eğitim
çalışmaları yapacak günlerde değiliz.
1-2 günlük, en fazla 5 günlük eğitim
çalışmalarıyla insanlarımızı eğitip kad-
rolaştırmalıyız.

Hiçbir şeyi idealize etmeden, dev-
rimci eğitimimizin gücüne inanacağız.
ML biliminin değiştirici-dönüştürücü
gücüne inanacağız.

Vietnam Halk Kurtuluş Savaşı’nda
dünyanın “en güçlü” ordusuna karşı
Vietnamlılar, askerlerini sadece 5 gün-
lük bir eğitimden geçirmişlerdir. 

“Vietnam Kazanacak” kitabında
yazar, Komutan Le Vinh’e: "Beş günlük
bir politik eğitim, ilk ateşle karşı kar-
şıya gelmeye hazır, ideolojik olarak
silahlanmış bir asker yaratmak için
gerçekten yeterli mi?" diye soruyor. 

Le Vinh; "Beş günü yeni bir dünya
görüşü vermek ya da zaten sınıf kav-
ramına sahip olanların bu inanışlarını
pekiştirmek için yeterli buluyoruz”
diyor. 

Yeterlidir, çünkü uzun uzun eğitim
çalışmaları yapmaya ne zaman vardır,
ne de gerek vardır. Savaşın kendisi
eğitimin en yoğunlaşmış halidir. 

Biz de insanlarımızı böyle eğite-
ceğiz. 1-2 günlük, en fazla 5 günlük
eğitimlerle yoldaşlarımızdan boşalan
yerleri dolduracağız. 

Savaş, savaş içinde öğrenilir. En
iyi öğretmen, pratiğin kendisidir. As-
keri-siyasi olarak Cephe’nin bakış açı-
sını kazanıp pratiğin içinde öğreneceğiz
her şeyi.

Savaşımız böyle büyüyecek. Düş-
man saldırısı altında, kuşatmalar altında
büyüyecek, büyüteceğiz.

Bunun yolunu halka giderek, Halk
Meclislerini örgütleyerek ve eğitim
çalışmalarıyla açacağız.

Komitesi kalmayan mahallelerde
komitelerimizi kurmalıyız. Yöneticisi
olmayan mahallelerimize hızla, idealize
etmeden, durumu en ileri olan insan-
larımızdan bir eğitim grubu oluşturup
boşalan yöneticilerimizin ve komite-
lerin yerini doldurmalıyız. Beklemek,
tereddüt etmek, savaşta ölmektir.

Sonuç Olarak 
Ne Yapacağız;

Bir: Tüm taraftarlarımızı, sempa-
tizanlarımızı toplayıp toplantı yapma-
lıyız. Sorunda ortak olan, çözümde
de ortak olur. Tüm taraftarlarımızı
katmalıyız. 

İki: En ileri olanlardan komitele-
rimizi oluşturmalıyız. Öncelikle ma-
halle komitemiz olmak üzere en ileri-
lerden yine dergi komitelerimizi oluş-
turmalıyız.

Üç: Herkesin yapacağı bir şey var-
dır diye düşünmeliyiz. Bir taraftarımız
gününün tamamını bize veremiyorsa
haftanın iki gününü, hatta iki saatini,
bir saatini versin. Dergi dağıtan in-
sanlarımızla 1-2 saat dergi satmaya
ayırsın. Bir hafta içinde hangi günü,
zamanı müsaitse o zamanını bize ayır-
sın. Bir kurumumuzda bir gün, yarım
gün nöbet tutsun. Bir dergi alıp bir ai-
lemizi, bir esnafı ziyaret etsin. Bir
duvar yazılaması yapsın. Herkesi bir
şekilde çalışmalarımıza katmayı he-
deflemeliyiz.

- Eğitimi pratik içinde süreklileş-
tirmeliyiz. Komitelerimizi eğitmeli,
siyasi olarak güçlendirmeliyiz. 

- Tutuklayarak bizi teslim alabile-
ceklerini sanıyorlar. Biz bu tutukla-
malara karşı örgütlenmeyi daha da
büyüterek, bu saldırıları örgütlenmeyi
büyütmenin, halkı katmanın bir aracı
haline getirmeliyiz.

Tutuklamaları, onları vuran birer
silaha dönüştürmeliyiz. Dün çalışma-
lara katılmayan taraftarlarımızı bile
bugün çalışmalarımıza katabiliriz. Bi-
zim insanlarımız vefalıdır. Bugüne
kadar hiçbir zaman bizi yalnız bırak-
mamıştır. En zor zamanlarımızda sem-
patizanlarımızdan halk ilişkilerimize,
devrimciliği bırakmış eski insanları-
mıza kadar Cephe’yi sahiplenmek için
ellerinden geleni yapmışlardır. Çünkü
Cephe; halk ilişkisiyle, sempatizanıyla,
eskisiyle, yenisiyle, kadrosuyla, yö-
neticisiyle halkın cephesidir. Cephe
sırtını her zaman halkına dayamıştır.
Ayaklarını ülke topraklarına basmış,
kendi halkına güvenmiştir.

Yapacağımız, yapmamız gere-
kenler çoktur.

Dün yapamadıklarımızı bugün ya-

3 Ocak
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palım.
Yapacaklarımızı iki katına çıkar-

talım. Tutsak yoldaşlarımız için de
iki kez yapalım.

Tutuklamakla bizi bitiremezler!

Biz Halkız! Gözaltına 
Alarak, Tutuklayarak 
Bizi Bitiremezler!

Yoldaşlar; birken iki olarak, bir
adım öne çıkarak, kitleselleşerek ve
kadrolaşarak, en yoksulları kucak-
layarak, halkı savaştırarak, savaşı
halklaştırarak umut büyüyecek!

Halk düşmanları saldırdıkça
bizler daha çok güçleneceğiz!

Susmayacağız! Saldırılarla bizi
yıldıramazsınız! Affetmeyecek, hesap
soracağız! 

Saldırılarınızla bizi bitiremezsiniz!
Çünkü tarihi biz yazıyoruz!

Yoldaşlar; 
Faşizme karşı bir adım öne çıka-

lım!
Kavgada, hesap sormada bir adım

öne çıkalım!
Bir pankart asıyorsak, tutsakları-

mız için iki pankart asalım!
Bir yürüyüş yapıyorsak, onlar

için iki yürüyüş yapalım!
Bir eylem yapıyorsak iki eylem

yapalım!
Eğitim çalışması bir yapıyorsak

iki yapalım, iki yapıyorsak 5 yapa-
lım!

Geri adım atmak yok! 
Soluduğumuz her nefesin birini,

tutsak yoldaşlarımızı zulmün elinden
almak için alalım!

AKP’nin mahallemizi bataklığa
çevirmesine izin vermeyeceğiz!

Faşizmin tüm batakhanelerine
karşı savaşmaya devam edeceğiz!

Tüm mahallelerde meclislerimizi
kuracağız! 

Faşizmin saldırılarına teslim ol-
mayacağız!

ANADOLU’NUN TÜM DAĞ-
LARINDA, ŞEHİRLERİN TÜM SO-
KAKLARINDA BİZ OLACAĞIZ!

GERÇEĞİN VE UMUDUN SESİNİ HALKIMIZA
ULAŞTIRMAMIZI HİÇBİR GÜÇ ENGELLEYEME-
YEZ!

Dağıtımcılarımızın gözaltısı işkenceye direnişle
geçti. "BİRBİRİMİZİ GÖZBEBEKLERİMİZDEN ÖP-
TÜK."

20 Aralık günü Şişli Cevahir önünde Yürüyüş der-
gisinin 500. sayısının dağıtımına AKP’nin polisleri sal-
dırdı. Yaklaşık 30 kişiyle yapılan dağıtıma saldıran
polisler zaten saldırı için gelmişlerdi. 

500. sayıya ulaşan, vazgeçmeden gerçekleri halka
ulaştıran dergimize tahammül edemeyen işbirlikçi AKP,
Cevahir önüne polis yığınağı yapmıştı. 

500. sayımızın dağıtımını engellemek için 1 TOMA, 2
çevik otobüsü, 1 sivil minübüs, onlarca polis bekliyordu. 

Önce dağıtımcılarımızı çember içine aldılar. Rastgele
coplarla, tekme ve yumruklarla saldırdılar. Birbirine
kenetlenen dağıtımcılarımızı tek tek kopararak araçlara
bindirdiler. Ayrıca arkadaşlarımızın arasında daha fazla
işkence yapmak istediklerini ayırarak başka bir çevik
otobüsüne aldılar. Bu arada kafasına darbe alan bir
kadın arkadaşımız da bayıldığı için Şişli Etfal Hastanesi’ne
götürüldü ve tomografi çekildi. 

Bir başka dağıtımcımıza nefesi kesilene kadar işkence
yaptılar. Bir diğer dağıtımcı arkadaşımıza çok daha
ciddi biçimde saldırdılar. Kafasına ve gözlerine sürekli
vurarak yaraladılar. Çıldırmış gibi saldıran, halk düş-
manlığıyla dolu polisler, arkadaşlarımızın saçlarına,
yüzlerine sürekli vurarak işkence yaptılar. 

Dergimize tahammülsüzdüler. Sloganlarımıza da ta-
hammül edemediler. Slogan atan bir arkadaşımızın
başına çöp poşeti geçirerek; diğerlerinin ağzına "Yürüyüş

önlükleri"nden parçalar kopararak bağlamaya ve sus-
turmaya çalıştı katil sürüleri.

Arkadaşlarımız dakikalarca işkence gördü. Yine yol-
daşlık ilişkilerinin en güzel örneklerini gösterdiler.
Elleri kelepçelerden kurtulur kurtulmaz birbirlerini göz-
lerinden, yaralanan yüzlerinden öptüler. Çevik kuvvet
polisleri, gördükleri karşısında şaşkındılar.

Birbirlerini para için satanlar, elbette ki elleri çözülür
çözülmez birbirini gözbebeklerinden öpenleri anlaya-
mazlardı. 

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, oradan da İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Tüm gözaltıları
boyunca, hastaneye götürülürlerken işkence ve tehditler
devam etti. 

Aynı şekilde arkadaşlarımızın direnişi de...
Aralarında dergimizin yeni okurları da vardı. Daha

eski okurlarımız, dağıtımcılarımız da... Herkesi birleştiren
aynı düşünceler, aynı direniş diliydi. 

Dağıtımcı arkadaşlarımızdan 7 tanesi mahkeme sor-
gusu sonrası tutuklandı. 

Faşist AKP nasıl 500. sayımıza tahammülsüzse,
aynı şekilde yayınımızı sahiplenen dağıtımcılarımızın
direnişine de tahammül edemedi. Hiçbir meşruluğu
kalmayan, halkı onar yüzer katletmekten başka bir bi-
çimde yönetemeyen AKP hiçbir saldırısından sonuç
alamaz. Yok olacak olan onlardır. 

Katletmek onların çözümsüzlüğüdür. Çaresizliğidir. 
Biz halkız! Halk bitmez! Biz bitmeyiz!
Biz gerçeğin sesiyiz. Gücümüz azalmaz.

Faşist AKP’nin Katil Polisleri, Dergimizin 
500. Sayısının Dağıtımına Saldırdı!

Yürüyüş
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� 

Erdoğan’ın, AKP sözcülerinin ağız-
larından çıkan her cümle terörle başlı-
yor, terörle bitiyor. Ve sarf ettikleri
her cümlenin ardından yeni katliamlar,
gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler ya-
şanıyor.

Devrimcilere, halka yönelik saldı-
rısız, baskısız, işkencesiz, katliamsız
gün geçmiyor.

Kürdistan kentlerini kadın-çocuk,
genç-yaşlı demeden yakıyor, yıkıyor,
katlediyorlar. 

“Yurt içi ve yurtdışında etkisiz hale
getirilen terörist sayısı 3 bini aştı.”
diyor son açıklamasında Erdoğan.“Et-
kisiz hale getirildi’ diyor katil Erdoğan.
Katlettik demiyor.

Ve yine “son dört ayda en az 44
çocuğun öldüğü, en az 52 çocuğun ise
yaralandığı’ söyleniyor.

Sokağa çıkma yasağını sözde halkın
can güvenliğini sağlamak için aldık-
larını söylüyor AKP faşizmi. Ancak
bakın; halkı çocuk, kadın demeden
evlerinin içinde katlediyor.

Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
klasiğidir, benden değilsen teröristsin.
Çocuk olman, yaşlı olman, sivil olman
hiç fark etmiyor. Haklı olman, adalet
istemen, insanca yaşam istemen fark
etmiyor. Tersine; böylesi bir düzende
hak, adalet, insanca yaşam istemek en
büyük tehlikedir. Düzene karşı çık-
maktır.

Benden değilsen teröristsin. Benim
düzenime boyun eğmiyorsan teröristsin.
Ve teröristin hiçbir hakkı dahası yaşam
hakkı yoktur.

Bu ülkede insanlarımız “galoş giyin’
dediği için katlediliyor. Dilek Doğan
hafızalarımıza böyle kaydedildi. Ne
yapmıştı Dilek? Gece yarısı evlerine
baskın düzenleyen işkenceci katil sü-
rülerinin evini kirletmesine izin ver-

mediği için katledildi.
Bu infaz, halklarımıza “evde çatışma

çıktı’ diye yansıtıldı. Katliamı meşru-
laştırmak için “Dilek canlı bomba şüp-
hesiyle vuruldu” başlıkları attılar. Ancak
Dilek Doğan’ın katledilmesiyle ilgili
görüntülerle de açığa çıkartıldı ki ortada
bir çatışma yoktu. Ortada açık, net bir
katliam vardı. 

Katil belliydi. Katil Özel Harekatçı
Yüksel Moğultay’dı. Yüksel Moğultay
AKP faşizminin eli kanlı katiliydi. Bu-
nun için AKP faşizminin yargısı tu-
tuklamadı.

3 Aylık Miray Bebekten
70’lik Hüseyin Dedeye 
Katlediyor Faşizm

Düşünün ki gözümüzün önünde
yaşanan açık katliam dahi “çatışma
çıktı, teröristti’ vb. yalanlarıyla meş-
rulaştırılmaya çalışılıyor. Kürdistan’da
hemen her gün yaşanan katliamları
gözünüzün önüne getirin. “Terörist”
diyor, “çatışma çıktı” diyor.

Bunlardan sonuncusu 3 aylık Miray
bebektir. Burjuva basın “çatışma or-
tasında kaldı, teröristlerin açtığı ateşte
vuruldu’ diye yalan yazıyor. Oysa
Miray bebeğin ailesinin anlattıkları
burjuva basını yalanlıyor. Aile AKP’nin
katliamını “önce halasının kucağın-
dayken yaraladılar, sonrada ambulansa
götürülürken dedesinin kucağında vur-
dular.”diye anlatıyor.

Acımasızca, alçakça sınır tanımadan
katlederek halka gözdağı vereceksin.
Ve tüm bunları bilmeyen milyonlara
ise bunu “teröristlerin açtığı ateşte
vuruldu’ diyerek hem katliamını giz-
leyeceksin hem de terör demagojini
güçlendirmiş olacaksın.

Kürt’ü, Türk’ü, Alevi’si, Sünni’si,
işçisi, emekçisiyle tüm halklarımıza

Adaletsiz Yaşanmaz!
Dergi Dağıtmak Suç, Yürüyüş Yapmak Suç, Açıklama Yapmak Suç!

Katletmek, İşkence Yapmak, Gözaltı, Tutuklama Serbest!
Sokak Ortasında Kaçırıp, Ölümle Tehdit Edip İşbirliğine Zorlamak Serbest!

Bu Adaletsizlik Tablosu Bize 
Adalet İçin Savaşmamız Gerektiğini Söylüyor!

� Katillerimiz,

düşmanlarımız,
emperyalizm ve onların
işbirlikçileridir;
AKP faşizmidir. 

� Dilek Doğan’ın

katili Yüksel Moğultay,
AKP faşizminin
eli kanlı katilidir.

Halkımız!

� Halkın evlatlarını

katleden katilleri içinizde
barındırmayın! Selam alıp
vermeyin!

� Ekmek satmayın,

kapınızı açmayın!
Gördüğünüz yerde
yüzüne tükürün!

� Bir işkenceciden,

katilden ne koca, ne baba,
ne komşu ne insan olur... 

� Biz halkız;

halkın örgütlü gücüyle
tüm katilleri bulur,
halkın adaletini gösteririz.
Halkın gücünü
katillere Gösterelim.

3 Ocak
2016
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düşmandır AKP faşizmi.
Berkin vurulalı 1000’li günlere

yaklaştı. Katilleri ortadadır. Çok iyi
bilinmektedir. Adalet yerine getiril-
miyor.

Veli Encü, “Eğer beni öldüren
bombalar adaleti de öldürmediyse
adalet talep ediyorum’ diyor. Encü,
2011 yılında Şırnak’ın Roboski kö-
yünde AKP tarafından katledilen 34
Kürt köylüsü için adalet istiyor.

Yaşanan tablo adaletsizlik tablo-
sudur. Ve bu tablo bize adalet için
savaşmamız gerektiğini söylüyor.

Faşizme Göre; 
Her Şey Saldırı, 
Gözaltı, Tutuklama, 
Katletme Gerekçesi.
Kendi Propagandası 
Dışında Her Şey Suç!

Adalet için Ankara’ya yürümek
isteyen “Adalet Yürüyüşü” yapan
Halk Cepheliler, daha yürüyüşün ba-
şında Kartal Meydanı’nda AKP’nin
polisinin saldırısına uğradı. 9 kişi
işkencelerle gözaltına alındı.

İstanbul Şişli Cevahir önünde Yü-
rüyüş dergisi dağıtan dergi okurları
polisin saldırısına uğradı. Gözaltına
alınan dergi okurlarından 7 kişi tu-
tuklandı.

Uyuşturucu çetelerinin katlettiği
Hasan Ferit Gedik’in duruşması için
adliyeye gelen Halk Cepheliler polisin
saldırısına uğradı, gözaltına alındılar.

Polis Operasyonlarında
Son 5 Ayda
5 Kadın Katledildi

İşlerinden atıldıkları ve iş hakkını
istedikleri için direnen İmbat Maden
işçileri polisin saldırısına uğradı. 5
işçi gözaltına alındı.

Sokak ortasında kaçırıp, ölümle
tehdit edip işbirliğine zorlamak AKP
polislerinin sıradan uygulamaları ha-
line geldi.

Antalya’da, Bursa’da 19 Aralık
Katliamı’nı protesto eden devrimciler
gözaltına alındılar, işkence gördüler.

Avusturya Konsolosluğu önünde
eylem yapan iki devrimci gözaltına
alındı. Bir devrimciyi ensesine vu-

rarak bayıltan polis, tutanakta bunu
yapanın “duyarlı vatandaş” olduğu
yalanını yazdı.

Okmeydanı’nda, Gazi’de, İkitel-
li’de, Armutlu’da, Sarıgazi’de, Çayan
Mahallesi’nde sokaklara rastgele gaz
atıyor, plastik mermiler sıkıyor
AKP’nin polisi. Çatışma olan sokak-
lara da değil, ilgisiz alakasız sokaklara
da gaz atıp mermi sıkıyor. Her şeyde
gözaltı, her şeyde tutuklama... Dergi
dağıtmak suç, yürüyüş yapmak suç,
açıklama yapmak suç... Serbest olan
ne? Katletmek, işkence yapmak...

“Huzur” ve “Terör” operasyonları
adı altında İstanbul’da, Anadolu’da
mahalleler, evler basılıyor, terör es-
tiriliyor. Onlarca gözaltı ve tutukla-
malar...

AKP’nin polisi; gözaltına aldığı,
tutukladığı devrimcilere “DHKP-
C'yi de tutuklayarak bitireceğiz!” di-
yor.  Bütün bunların tek bir amacı
vardır: Yıldırmak.

Zulüm Bitmedikçe, 
Adaletsizlik Bitmedikçe
Bu Topraklarda Adalet
İsteyenleri Bitiremezsiniz

46 yıldır öldürerek, tutuklayarak,
işkence yaparak bitiremediniz. Bizi
bitiremezsiniz! Çünkü biz halkız!
Bizi bitirmek için halkı bitirmeniz
gerekir!

Onca gövde gösteriniz, kararlılık
açıklamalarınız, ağzınızdan kan dam-
layan açıklamalarınız halklarımızı
korkutmuyor.

Polisleriniz yetmiyor; askerleri-
nizle, tanklarınızla kuşatıyorsunuz
Kürdistan kentlerini. Çaresizliğinizden
her gün sokağa çıkma yasakları ilan
ediyorsunuz. Katliamlarınızı da bu
yolla meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz.
Başvurmak zorunda kaldığınız her
baskı, terör uygulaması, her katliam
Kürt halkını teslim alamadığınızın
itirafıdır.

Mahallelerimizde her türlü terörü
yapıyorsunuz; ancak Cepheliler’i tes-
lim alamıyorsunuz. Ne gözaltılarınız,
ne tutuklama terörünüz, ne de katli-
amlarınız yıldırıyor bizi. Öfkemizi,
kinimizi, kararlılığımızı büyütüyor
sadece.

Güçlü görünme çabalarınız bo-
şunadır. Amerikan işbirlikçileri, halk
düşmanları, vatan hainleri güçlü de-
ğildir. Halkın, vatanın değerlerinden
uzak olanlar gerçekte yalnızdır. Ve
halkın öfkesini, kinini büyütürler.

Terör, yalan ve demagoji silahı-
nızdan başka hiçbir gücünüz yoktur.

Halklarımız Cepheliler öncülü-
ğünde feda ruhuyla, uzlaşmazlıkla-
rıyla, cüretleriyle bu silahlarınızı da
boşa çıkartıyor. 

Kürt ve Türk Halkı!
Katillerinizi İyi Tanıyın!
Adalet Savaşçılarını 
Destekleyin!

Katillerimiz, düşmanlarımız, em-
peryalizm ve onların işbirlikçileridir,
AKP faşizmidir. Dilek Doğan’ın katili
Yüksel Moğultay, AKP faşizminin
eli kanlı katilidir.

Halkın evlatlarını katleden katilleri
içinizde barındırmayın!

Selam alıp vermeyin, ekmek sat-
mayın, kapınızı açmayın, gördüğünüz
yerde yüzüne tükürün! 

Bir işkenceciden, katilden ne koca,
ne baba, ne komşu, ne insan olur.
Bir işkencecinin, katilin layığı halkın
adaletidir. 

Bugün Dilek'i katleden, yarın baş-
ka çocuklarımızı katledecektir. Buna
izin vermeyelim.

Dilek’in katili adıyla sanıyla, gö-
rüntülerle apaçık ortada; ama tutuk-
lanmıyor.

Yeni katliamların peşinde koşu-
yorlar. Cumhurbaşkanına hakaret etti
diyerek gece yarıları apar topar genç-
lerimizi gözaltına alıp tutuklayanlar,
herkesin gözü önünde katledilen Dilek
Doğan’ın katilini tutuklamıyor.

Biz halkız, halkın örgütlü gücüyle
tüm katilleri bulur halkın adaletini
gösteririz. Halkın gücünü katillere
gösterelim.

Halkımızı adaletsiz bırakmayaca-
ğız. Şehitlerimizi adaletsiz bırakma-
yacağız. Halkımızın yiğit evlatlarını
katledenler yerin yedi kat altına giz-
lenseler de bulup hesap soracağız!

Bunun için hiç kuşkusuz en büyük
gücümüz halklarımız ve sınıf kini-
mizdir.

Yürüyüş

3 Ocak
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NEDEN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ?Biz Diyoruz ki;�
Adalet için Ankara'ya yürüyoruz.

Çünkü adaleti kendi ellerimizle kopara kopara alacağız.
� Biz diyoruz ki; toplu katliamların arttığı, onar yüzer insanlarımızın
katledildiği bu süreçte adalet için sesimizi yükseltmek zorunlu olduğu
için Ankara'ya yürüyoruz.
� Biz diyoruz ki; mızraklarımızı oligarşinin kalbine saplamak için
Ankara'ya gidiyoruz.
� Biz diyoruz ki; baskı ve zorbalıkla sesimiz kısılmaya çalışılıyorsa
biz de adım adım Ankara'ya yürürüz; gerekirse ŞEHİR ŞEHİR, ADIM
ADIM, TEK TEK herkese adalet isteğimizi anlatırız. 
� Biz diyoruz ki; halkımızı katliamlarla sindirmeye çalışıyorlar.
Halkımız emeğine, vatanına, değerlerine sahip çıksın istemiyorlar.
Adalet de ekmek kadar önemli bir değerimizdir. Değerlerimiz için
Ankara'ya yürüyoruz.
� Biz diyoruz ki; adım adım Ankara'ya yürümek; ısrar, kararlılık ve
sabır ister. Emek ister. Uzun soluklu bir örgütleyicilik ister. Bu nedenle
Cephe tarzıdır.
Biz Cephe tarzını hayata geçirerek Ankara'ya gidiyoruz.
� Biz diyoruz ki; Berkin'in, Günay'ın, Dilek'in gözleri üzerimizde.
Onların hesabını sormak için Ankara'ya gidiyoruz.
� Biz diyoruz ki; emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin sömürüsünden,
zulmünden, adaletsizliklerinden kurtulmanın yolunda bir mevzi de
Ankara'dır. 
Bunun için Ankara'ya yürüyoruz.
� Biz diyoruz ki; "İnsanlarımız aç, yoksul, evsiz, adaletsiz bırakılmış,
vatanımızın her karış toprağı, emperyalizmin işgali altında. Cephemiz
bu tabloyu değiştirebilecek tek güç; açların, yoksulların kurtuluş umu-
dudur. Tepeden tırnağa adaletsiz bir düzende adaletin temsilcisidir."
(Hasan Selim Gönen)
Hasan Selimler’in adımlarıyla Ankara'ya gidiyoruz.



NİSAN
1 Nisan: Gece gündüz her yerde

aradıkları, bulmak için yüzlerce ev
bastıkları Elif Sultan Kalşen, adalet sa-
vaşçıları Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol’un hesabını sormak için eli-
ni kolunu sallayarak tek başına Va-
tan’daki İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü’nü vurdu. 

* Adalet savaşçıları Şafak, Bahti-
yar yoldaşlarının hesabını sormak
için katilleri ininde vuran Elif Sultan’ı
selamlamak için Şirintepe Mahalle-
si’nde korsan eylem gerçekleştirildi. 

* Okmeydanı’nda 1 Nisan gecesi
polis Gençlik Federasyonu’na baskın
düzenledi. Şafak, Bahtiyar ve Elif’in
yoldaşlarının direnişiyle karşılaştı.
Ayrıca İstanbul Üniversitesi’ni basa-
rak halk savaşçıları için boykot yapan
36 Dev-Genç’liyi gözaltına aldı.

* AKP’nin katil polislerinden he-
sap sormak için, Rumeli Hisarüs-
tü’nde motorize bir polis ekibine si-
lahlı eylem yapıldı.

2 Nisan: Dev-Genç Milisleri Gazi
Mahallesi’nde 1 akrep ve 1 sivil po-
lis otosunu taradı.

4 Nisan: Şafak Yayla’nın ailesine
ve mezarına yapılan saldırıya misil-
leme olarak Cephe Milisleri Ok-
meydanı Dörtyol AKP seçim büro-
sunu taradı.

* Cephe Milisleri; Şafak Yayla,
Bahtiyar Doğruyol ve Elif Sultan Kal-
şen’in hesabını sormak için AKP il bi-
nasını uzun namlulu silahlarla taradı.

* DirenKazova patronsuz sömü-
rüsüz üretime başladı.

6 Nisan: Gülaferit Ünsal Alman-
ya’da açlık grevine başladı.

* Cephe Milisleri Sabah gazetesini

uyarı amaçlı silahla taradı.
Eylem alanına “Habercilik il-
kelerine uyun, yalan haber yap-
mayın, devrimcilere saldırmak-
tan vazgeçin” yazılı uyarı bil-
dirisi bırakıldı.

8 Nisan: Cephe Milisleri Alibey-
köy’de İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Lojistik Destek Merkez Binası’nı
uyarı amaçlı uzun namlulu silahlarla
taradı. 

9 Nisan: Cephe Milisleri İstanbul
Başakşehir’de bulunan MHP Seçim
İrtibat Bürosu’nu molotoflayarak
yaktı.

11 Nisan: Cephe Milisleri Pendik
Aydos Mahallesi’nde bulunan MHP
seçim irtibat bürosunu uzun namlulu
silahlarla taradı.

12 Nisan: Grup Yorum Bağımsız
Türkiye Konseri valilikçe yasaklan-
dı. Konser alanında toplanan kitleye
polis saldırdı. Konseri izlemeye ge-
len bir kişiyi polis canlı bomba di-
yerek vurmaya çalıştı.

* Cephe Milisleri Göztepe’de bu-
lunan AKP 1. Bölge Seçim Koordi-
nasyon Binası’nı taradı.

* Cephe Milisleri İstanbul Ka-
sımpaşa’da bulunan ülkü ocağına si-
lahlı eylem yaptı. 

16 Nisan: 30 Mart’ta başlayan şe-
hitler haftası boyunca devrim şehitleri
anıldı.

18 Nisan: Şafak Yayla’yı anmaya
giden 60 Halk Cepheli, Giresun’da iş-
kence ile gözaltına alındı.

19 Nisan: Halkın Mühendis
Mimarları Küçük Armutlu’da 2.
Tohum Ekim Şenliği’ni gerçekleş-
tirdi.

* Büyük Armutlu’da gençlere
MHP seçim bürosundan yapılan
saldırıya Cepheliler silahla ateş
ederek karşılık verdi.

21 Nisan: Almanya’da tutsak
Şadi Özpolat’ın keyfi baskı ve ya-
saklara karşı 9 Mart 2015 günü baş-

lattığı süresiz açlık grevi, 43. günün-
de zaferle sonuçlandı.

22 Nisan: Cephe Milisleri
AKP’nin Büyük Armutlu’da bulunan
seçim bürosunu molotofla yakarak
tahrip etti.

24 Nisan: Hakkında açılan disip-
lin soruşturması gereği görevinden
uzaklaştırılan kamu emekçisi Hatice
Yüksel eyleme başladı. 

26 Nisan: Halk Cepheliler, Gele-
neksel 1 Mayıs Pikniği’nde buluştular.
Gazi Mahallesi Barajüstü Sarıtepe
Piknik Alanı, pankartlarla ve kızıl
flamalarla süslendi. Sahnenin arkasında
adalet savaşçıları Şafak, Bahtiyar ve
Elif Sultan’ın fotoğraflarının bulun-
duğu ve “Yoldaşlar Sizi Çok Seviyo-
ruz” yazılı bir pankart asıldı. Ayrıca
Halk Cephesi örgütlü olduğu tüm il-
lerde 1 Mayıs pikniği düzenledi.

27 Nisan: Hasan Ferit Gedik’in
duruşması görüldü.

28 Nisan: İşine geri dönebilmek
için 65 gündür Esenyurt Kıraç’ta
fabrikanın önünde kurduğu çadırda di-
renen Nefa Tekstil işçisi Erkan Mu-
nar, 7. kez polis tarafından gözaltına
alınıp çadırı dağıtıldığı için Galata-
saray Lisesi önünde basın açıklama-
sı yaptı. 

MAYIS
1 Mayıs: 479 gözaltı, 20 tutukla-

ma... İç güvenlik paketleri, faşist
baskı ve yasaklar... AKP’nin faşist te-

22015
NİSAN - HAZİRAN

Cephe’nin 

1 yılı

*2015 Yılının İlk 5 Ayında 
648 Gözaltı Yaşadık

Saldırıyorlar... Direniyoruz... 
Gözaltına Alıyorlar... Tükenmiyoruz! 

Ocak Ayında 73 Gözaltı, Şubat Ayında 
85 Gözaltı, Mart Ayında 126 Gözaltı,

Nisan Ayında 228 Gözaltı, Mayıs Ayında
112 Gözaltı, 1-6 Haziran Arasında

24 Gözaltı, Toplam 648 Gözaltı. 
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rörü Taksim’e çıkmamızı engelleye-
medi. Halkı teslim alamadı! Halk
Cephesi, Taksim’e çıkan tüm yollar-
da gün boyu çatıştı. 

2 Mayıs: Suriye’nin kuzeyindeki
Cisr El Şuğur kentine bağlı İştebrak’ta
El Nusra’nın yaptığı Alevi katliamı ile
ilgili Halk Cepheliler İstanbul’da ey-
lemler yaptılar.

3 Mayıs: Altınşehir Şahintepe’de
yüzleri kızıl maskeli Cepheliler, AKP
seçim irtibat bürosunu molotoflaya-
rak tahrip ettiler.

* TAYAD’lı Aileler Şişli’deki
AKP binası önünde tecrite, kamera iş-
kencesine karşı eylem yaptı. 

5 Mayıs: Grup Yorum gönüllüle-
ri, Grup Yorum’u her sokağa, her
meydana taşıyorlar. 555 GY’nin an-
lamını bilmeyen kalmadı! Beşinci
ayın (Mayıs) beşinci gününde, saat
5’te her yerde Grup Yorum şarkıları
çalalım, söyleyelim çağrısını halka
ilettiler.

6 Mayıs: Polis, Gençlik Federas-
yonu’na baskın yaptı.

9 Mayıs: Halkın Mühendis Mi-
marları, Armutlu’da Halk İçin Mü-
hendislik Mimarlık bürosu önünde
Hasan Ferit Gedik Rüzgâr Türbi-
ni’nin açılışını yaptı.

* Dev-Genç Milisleri, Okmey-
danı Anadolu Kahvesi’nde yolu ke-
serek “İşkencecilerden Hesap Sora-
cağız, Şafak Yayla Olup Beyninizden
Vuracağız! DHKC DEV-GENÇ” ya-
zan bombalı pankart astılar. 

13 Mayıs: Pendik’e bağlı Aydos
Mahallesi’nde uyuşturucuya karşı
Cephe Milisleri uzun namlulu silah-
larla yazılamaya çıktılar.

* Soma Katliamı’nın yıldönü-
münde katledilen 301 madenciyi an-
mak ve adalet talebini yükseltmek için
Devrimci İşçi Hareketi Soma’daydı. 

15 Mayıs: İzmir Dev-Genç
Milisleri, Dokuz Eylül Tınaztepe
Kampüsü arka kapısına “Tutsak Dev-
Genç’liler Serbest Bırakılsın! DHKC

/ Dev-Genç” yazılı bombalı pankart
astı.

16 Mayıs: Alibeyköy Halk Mec-
lisi, emekçi halkın sağlık sorunlarına
katkı sunmak için sağlık taraması
başlattı.

* DİH, işçi katliamlarına karşı ada-
let talebini yükseltmek için Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstan-
bul Müdürlüğü (SGK) önünde 10.
oturma eylemini gerçekleştirdi.

* Fotoğraf ve Sinema Emekçile-
ri (FOSEM), 16-17 Mayıs tarihlerin-
de Okmeydanı Sibel Yalçın Par-
kı’nda, 2015 1 Mayıs’ında çekilmiş
fotoğrafladan sergi açtı.

* Anadolu Haklar Derneği açıldı.
18 Mayıs: Bursa Halk Cephesi, di-

renen metal işçileriyle dayanışma
eylemi düzenledi.

22 Mayıs: Armutlu’yu ablukaya
alarak mahallede terör estiren polise
karşı halk direnişe geçti. Meydanda
sürekli turlayan akreplerin önüne çı-
kan halk, akrepleri tekmelerle, yum-
ruklarla meydandan kovdu.

23 Mayıs: Grup Yorum Gazi Ma-
hallesi’nde 30 bin kişiye konser ver-
di.

23-24 Mayıs: Gazi Mahallesi Ha-
san Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nde düzenlenen
İşçi Kurultayı’nda işçilerin sorunla-
rı tartışıldı.

24 Mayıs: Grup Yorum, ya-
saklara karşı Ankara’ya pedallı-
yoruz eylemine başladı.

25 Mayıs: Çayan Mahalle-
si’nde Halk Cepheli Hüseyin
Karaoğlan’a silahla saldıran çe-
teler, onu ayağından yaraladılar.

26 Mayıs: Cephe Milisleri 1
Mayıs Mahallesi’nde korsan ey-
lem yaptı. “Mahallemizde yoz-
laşmaya izin vermeyeceğiz! Ça-
yan Mahallesi’nde çeteci Ergün
Gün ve çeteleri, Cepheliler’den
ve halkın adaletinden kaçama-
yacak” dediler.

29 Mayıs: DirenKazova üretim
yeri açıldı.

* Gülaferit Ünsal, direnişinin 54.
günü taleplerinin hapishane idare-
since kabul edilmesiyle zafer kazan-
dı.

31 Mayıs :Grup Yorum Okmey-
danı’nda 7 bin kişiye konser verdi.
Kartal konserine 35 bin kişi katılırken
Yenikapı’da yapılacak olan halk kon-
seri yasaklandı.

* Trakya Kültür Merkezi aileleri,
31 Mayıs’ta Geleneksel Kakava Pik-
niği’nde buluştu.

* Halk Cepheliler bulundukları
tüm illerde Haziran Ayaklanması ey-
lemlerle andılar.

HAZİRAN
3 Haziran: Yürüyüş dergisi

AKP’nin katil polisleri tarafından
basıldı.

* İkitelli’de Cephe Milisleri dev-
rimcilere yönelik yapılan baskınların
hesabını sormak için korsan eylem dü-
zenledi.

4 Haziran: Direndik ve kazandık!
Direnen Nefa işçisi Erkan Munar’ın
105 günlük direnişi zafere dönüştü.

5 Haziran: Diyarbakır’da HDP
mitinginde bomba patlaması sonucu
halktan yüzlerce insan yaralanırken,
4 kişi de öldü. Dev-Genç Milisleri, bu

*Halk Cepheliler Haziran ayı
boyunca mahallelerimizde seçim

çalışması yaptırmadılar.
*Dev-Genç’in tutsak 

Dev-Genç’lileri sahiplenme kam-
panyası Haziran ayı boyunca sürdü.

*Armutlu’da Halk Market açıldı.
*Çayan Mahallesi’nde kurulan ada-

let çadırına polis defalarca 
saldırdı.

*Halk Cephesi her salı saat
19.00’da adalet için tencere-tava

çalma eylemi başlattı.
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katliamın hesabını sormak için 6 Ha-
ziran günü Okmeydanı metrobüs yo-
luna bombalı pankart asarak hesap so-
racağını belirtti.                    

* AKP Aydos seçim irtibat büro-
su Cephe Milisleri tarafından moto-
loflanarak yakıldı.

* İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde
Cephe Milisleri, AKP baskınlarına ve
Kürt halkımıza yapılan saldırıya kar-
şı, cadde üzerine pankart astı ve kor-
san gösteri düzenledi.

* Güzeltepe meydanında 6 Hazi-
ran’da korsan eylem düzenleyen Cep-
he Milisleri, Diyarbakır’da kontrge-
rilla tarafından katledilen halkımızın
hesabını soracaklarını bir kez daha
gösterdi

* Örnektepe bölgesinde bulunan
AKP’ye ait Mehmet Akif Ersoy Seçim
İrtibat Bürosu Cephe Milisleri tarafın-
dan molotoflanarak tahrip edildi.

9 Haziran: Dersim’de Berkin El-
van Gençlik Kütüphanesi kurma ça-
lışmaları başladı.

* Cephe Milisleri, faşizmin halkı
izlemek ve denetlemek amacıyla ma-
hallelere koyduğu MOBESE kame-
ralarına yönelik eylem yaptı. Ok-
meydanı Dikilitaş Parkı’nda bulu-
nan MOBESE kamerasını, kızıl mas-
keli üç Cepheli tahrip etti.

10 Haziran: Gazi Mahallesi’nde
Halk Cepheliler, uyuşturucu şebekele-
rine yataklık eden, kendine aile görün-
tüsü veren iki kişiyi mahalleden kovdu. 

11 Haziran: Okmeydanı Piyale-
paşa Mahallesi’nde bir torbacı yaka-
lanarak halka teşhir edildi. 

Armutlu Cephe Milisleri, Diyar-
bakır’da HDP mitinginde yapılan
katliamın hesabını sormak için “Di-
yarbakır’da Saldıran Kontrgerilladır
Hesap Soracağız!-Cephe” imzalı
bomba süsü verilmiş pankartı Son Du-
rak bölgesine astı.

13 Haziran: Adana Uğur Mumcu
Meydanı’nda düzenlenen Grup Yorum

konserine 70 bin kişi katıldı.
* “Adalet İstiyoruz, Alaca-

ğız” kampanyasının çalışmala-
rına devam eden Halk Cephe-
si Galatasaray Lisesi önünde
yaptığı basın açıklamasına po-
lis saldırdı.

* İkitelli Halk Meclisi tara-
fından Ziya Gökalp Mahalle-
si’nde sağlık taraması yapıldı.

* Ankara’da Tekmezar Par-
kı’nda Liseli Dev-Genç’liler
Özlem Durakcan şenliği dü-
zenledi. 

15 Haziran: Haklarını ala-
mayan Sarıyer Belediyesi işçileri, 15
Haziran günü Sarıyer Belediyesi
önünde bir açıklama yaptıktan sonra
Sarıyer ilçesinin mahallelerinde yü-
rüyerek halka direnişlerini ve adalet
taleplerini anlattılar. 

16 Haziran: Halk Cepheliler,
Berkin’in vurulduğu yerdeydi.

* Çeteciler, Çayan Mahallesi’nde
Halk Cepheli Barış Önal’ı vurdu. 

20 Haziran: Grup Yorum, 70 bin
kişilik stadyum konserine izin veril-
meyince İzmir Gündoğdu Meyda-
nı’nda 700 bin kişiye konser verdi. 

* Sosyal haklarını alabilmek için
CHP İstanbul il binası önünde oturma
eylemi başlatan Sarıyer Belediyesi
Park Bahçe işçileri, 22 Haziran’da
yaptıkları basın açıklamasının ardın-
dan çadır kurdular.

* Sibel Yalçın “Yaz Programları”
Sivas yöresi ile başladı. Sivas yöresine
ait madımak, Sivas köfte, ayran çor-
bası, içli köfte ve katmer gibi ürünlerin
tanıtımı yapılarak ücretsiz dağıtıldı. 

21 Haziran: Halk düşmanı
AKP’nin polisleri Dersim Haklar
Derneği’ne ve halkımızın evlerine
baskın düzenledi. Baskınlarda der-
nekte bulunan şehit resimleri, bilgi-
sayar vb. malzemelere de el konuldu.
7 devrimcinin ve bir bebeğin olduğu
bir evi hiçbir gerekçe göstermeden

bastılar. Bebek ve annesinin kafasına
silahlarını doğrulttular. 8 kişi gözal-
tına alındı.

22 Haziran: Essen Hapishanesi,
Özkan Güzel’in tek tip elbise giy-
menin zorunlu olmadığı bir hapisha-
neye gönderilme talebini kabul etti.

25 Haziran: Hatice Yüksel’in di-
renişi zaferle bitti.

24-25-26-27 Haziran: Antal-
ya’nın Elmalı Köyü’nde düzenlenen
Abdal Musa Şenlikleri’nde Halk Cep-
hesi 24-25-26-27 Haziran’da stant
açtı. Standa “Berkin Elvan’ın Katil-
leri Cezalandırılsın Adalet İstiyo-
ruz”, “Hasan Ferit Gedik Ölümsüz-
dür” pankartları asıldı.

* Halk Kurtuluş Savaşçısı Fırat
Özçelik’in, Çağlayan Adliyesi 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması gö-
rüldü. Duruşma, Halk Kurtuluş Sa-
vaşçısının hazırlamış olduğu 44 sayfa-
lık savunmayla başladı. Fırat Özçelik
mahkemeye girdiğinde TAYAD’lı Ai-
leler ayağa kalkarak, zafer işaretleri ya-
parak evlatlarını selamladılar. 

Fırat Özçelik, mahkemeye, arka-
sında “Selam Olsun Şafak, Bahtiyar,
Elif’e”, önünde de Berkin Elvan’ın re-
simli tişörtüyle geldi. 

28 Haziran: Grup Yorum Bakır-
köy Halk Pazarı’nda 1 milyon kişiy-
le söyledi türkülerini.

Yürüyüş
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Halkların umudunu barış, müza-
kere, seçimler vb. gibi düzeniçi po-
litikalara yatıranlar dün olduğu gibi
bugün de hüsran yaşıyorlar. Nitekim
halklar da bunların gerçek yüzünü
görmekte gecikmiyorlar. Halka gü-
venmeyenlere halk da güvenmiyor.

Örnek mi? Ülkemizde çıplak bi-
çimde yaşıyoruz. Kürt milliyetçi ha-
reketin durumu... Barış, uzlaşı çağ-
rıları katliamlarla yanıtlanıyor. Oli-
garşi sınıf kiniyle yaklaşıyor.

Kolombiya’da FARC silah bıra-
kacağım diyor, ancak yetmiyor; “sa-
vaş mağdurlarına” tazminat da öde-
mek zorunda. 

Venezuela'da Aralık ayı içinde
yapılan seçimleri Chavez’in partisi
kaybetti. Chavez'le başlayan 17 yıllık
iktidarın sona erdiği söyleniyor. “Bo-
livarcı devrim bir seçime yenildi.” 

Arjantin’de de eski gerilla lideri
olan başkan seçimleri kaybetti. Latin
Amerika’daki diğer “solcu iktidarları”
da benzer sonuçların beklediği söy-
leniyor. 

Yunanistan'daki SYRIZA iktidarı
da bir başka hayal kırıklığı oldu.

Venezuela, SYRIZA, Latin Ame-
rika ülkelerindeki “solcu” partilerin
iktidara gelmelerini adeta devrim
devrim deyip yere göğe sığdırama-
dılar. Şimdi ise suskunlar.  Sömürü
düzeni devrimle yerle bir edilmedikçe
hiçbir hak kalıcı değildir. Adalet ger-
çekleşemez. Açlık, yoksulluk son
bulmaz. Halkların kurtuluşu sağla-
namaz.

Silah Bırakmak Yetmedi
Tazminat da Ödeyecek!

23 Eylül’de Küba’nın başkenti

Havana’da bir araya gelen Kolombiya
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos
ile FARC  lideri ‘Timochenko’ ve
Rodrigo Londono el sıkıştı. Küba
Devlet Başkanı Raul Castro elleri
birleştiren isimdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos,
imzalanan anlaşmaya ilişkin “2016,
Kolombiya'da güneşin yeniden doğ-
duğu bir yıl olacak. Kolombiya için
barış zamanı geldi’ifadesini kullandı.

Ne Olacak 2016 Yılında?
FARC silah bırakacak, “savaş

mağdurlarına” tazminat ödeyecek,
düzene dahil olacak. Düzen içinde
siyaset yapacak.

Bu çözülmenin, tasfiyenin kökleri
geçmiştedir. 50 yıllık bir mücadele
geçmişi olan FARC’ın Kolombiya
devleti ile görüşmeleri 1991 yılına
kadar uzanıyor. Ne tesadüf, ülke-
mizdeki Kürt milliyetçi hareket PKK
de 1990 başlarında Özal iktidarı dö-
neminde görüşmelere başlamıştı. 

1990 başları; sosyalist ülkelerde
geriye dönüşlerin, karşı-devrimlerin
yaşandığı yıllardır. Bu süreçten et-
kilenenler emperyalizmin ideolojik
rüzgarına kendini kaptıranlar bugün
gelinen noktada düzene teslim olu-
yorlar. Hakikatları araştırma komis-
yonu kurulacakmış. Toprak reformu
yapılacakmış. Hapishaneler boşaltı-
lacakmış, vs... Anlaşmanın bu mad-
deleri adeta “devrim” diye sunuluyor.
Yalan!

Faşist düzende hakikatlar araştı-
rılmaz. Faşizmin karakteri yalandır,
demagojidir. Boşalan hapishaneler
kısa sürede tekrar doldurulur. Köylüye
dağıtılan topraklar sömürü ve zulüm
düzeninde kısa sürede elinden alına-

caktır. Kimse kendini kandırmasın.
Yaşanan bir tasfiye hareketidir. Ve
tasfiye olan da faşist düzen değil bu-
güne kadar Kolombiya halkının kur-
tuluşu için savaştığını söyleyen
FARC’dır.

Chavez’in Partisi Kaybetti
Şimdi Ne Olacak?

Venezuela’da Aralık ayında ya-
pılan genel seçimleri oligarşinin par-
tisi olan Demokratik Birlik Masası
(MUD) kazandı, Maduro’nun lider-
liğini yaptığı Chavez’in partisi ise
kaybetti. Sonuçlar Maduro için “he-
zimet” olarak niteleniyor.

Chavez iktidarını “sosyalizmin
zaferi’, “devrim” olarak niteleyenler,
“Chavez’in zaferlerinin dünya çapında
etkisi oldu” tespitleri yapanlar; bu
gelişmeler karşısında şaşkın ve sus-
kundurlar. Yoksa ülkemizde olduğu
gibi reformizm Venezuela halkına mı
küfredecek? “Bu halktan adam olmaz”
mı diyecekler? Öyle ya; Hugo Cha-
vez’in başarıları ve “Bolivarcı devrim”
denilerek 16 yıllık iktidarın sağlıkta,
eğitimde, sosyal haklardaki başarıları
sıralanıyordu. “Venezuela’nın insan-
larının kendilerini daha mutlu hissettiği
dünyanın 5. ülkesi olarak şu anda
Finlandiya seviyesine çıkması” ba-
şarının boyutunu gösteriyordu! 

Peki bunca başarı sağlanmışken
Chavez’in partisi neden kaybetmiş?

Reformizmin buna vereceği tek
cevap “halkın nankörlüğüdür”!

Oysa suçlu reformizmdir. Emper-
yalizm ve faşizm karşısında, refor-
mizmin başarı şansı yoktur. Halka
güven vermez, çünkü kendisi halka
güvenmez. Reformizm halkı örgüt-
lemez, silahlandırmaz. Tam tersine o

Halkların Kurtuluşu İçin Tek Yol Devrim,Halkların Kurtuluşu İçin Tek Yol Devrim,
Devrimi Sağlayacak Tek Araç Silahlı Mücadele,Devrimi Sağlayacak Tek Araç Silahlı Mücadele,

Halkları Savaştıracak Tek Güç Halkları Savaştıracak Tek Güç 
Marksist-Leninistlerdir!Marksist-Leninistlerdir!
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emperyalizmin faşizmin şiddeti kar-
şısında sağduyu, barış çağrısı yapar.
Ayaklanan kitlenin önüne faşizmden
önce barikat olur. Ne politik, ne de
sosyal anlamda köklü dönüşümleri –
devrimleri göze alamaz. Onun em-
peryalizm ve faşizmle savaşı(!) dü-
zeniçi yöntemlerledir. Düzeniçi araç-
larla ise emperyalizm ve faşizmle sa-
vaşıp galip gelmek olanaklı değildir. 

Latin Amerika’da Eski 
Gerilla Liderlerinin
Başkan Olmaları 
Gelenek Haline Geldi!
Ancak Bu da Bir Yere 
Kadardır!

Arjantin’de Kasım 2015’te yapılan
devlet başkanlığı seçiminde oligar-
şinin adayı Mauricio Macri yüzde
51,40 oranında oy alarak ülkenin
yeni devlet başkanı oldu. Rakibi “sol
blok’adayı Daniel Scioli ise yüzde
48,60 oranında oy aldı. 

Eski solcu ve gerilla lideri Scio-
li’nin partisinin yenilmesi reformizmi
üzdü. Reformist yönetimler Brezil-
ya’dan sonra Arjantin’de ve son
olarak da Venezuela’da kaybetti. El-
bette burjuva partileri bu gelişme-
lerden memnundurlar. Ve benzer ge-
lişmeleri iktidarda reformist partilerin,
eski gerilla liderlerinin başkanlık
ettiği partilerin olduğu Bolivya, Ek-
vador, Uruguay, Nikaragua, Salvador
ve Şili’den de beklemektedirler. 

Emperyalistler Küba’daki geliş-
meleri de memnuniyetle izlemekte-
dirler. Küba, ezilen halkların ortak
düşmanı ABD emperyalizmi ile el
sıkışmıştı. Emperyalistler tüm bu
gelişmeleri kendi cephelerinden ba-
şarı olarak gösteriyorlar. Hiç kuşku-
suz gelişmeler emperyalistlerin le-
hinedir. Bu tablo emperyalistlerin
başarısına işaret edebilir ancak ye-
nilgi devrimcilerin, Marksist-Leni-
nistlerin değil; reformizmin, refor-
mist politikaların yenilgisidir.

Reformizmin Yere Göğe
Sığdıramadığı SYRIZA
Gerçeği Kısa Sürede
Görüldü. Sonuç Yine 

Hayal Kırıklığı
2015 Ocak ayında Yunanistan se-

çimlerinden birinci parti olarak çık-
mıştı SYRIZA. Ülkemiz reformistleri
başta olmak üzere tüm reformist sol
adeta zafer sarhoşu oldu. Seçim sonu
atılan başlıklar bu durumu özetliyordu:
“Avrupa Umutlu AB Tedirgin” (Ev-
rensel). “Bu kez ABD ‘our boys did
it’ diyemedi, Bizim Çocuklar Yaptı”
(Birgün). “SYRIZA hükümeti kurdu,
bize de umut oldu. Halkların iki yakası
bir araya gelecek” (Birgün). “Darısı
HDP’nin Başına” (Özgür Gündem)

Ancak sarhoşluk çok sürmedi.
Gerçekler kendini dayattı ve kabul
ettirdi. Bunu ilk günden söylemiştik.
Bu gerçek emperyalizm ve yeni-sö-
mürgecilik gerçeğidir.

“Emperyalizme karşı bağımsızlık
mücadelesi vermeden SYRIZA ba-
ğımsız politikalar üretemez demiştik.
Ve yine demiştik ki “emperyalistler
ve işbirlikçileri bütün kriz dönemlerini
reformist, düzen içi ‘sol’un işbirliğiyle
atlatmıştır. SYRIZA’nın misyonu da
bu olacaktır.”

SYRIZA kemer sıkma dayatması
karşısında referandum kararı aldığında
reformist sol adeta uçmuştu: “Kom-
şuda halk gücüne güven” (Atılım),
“Çipras zulme ‘yeter’ dedi!” (Hayri
Kozanoğlu), “AB emperyalizmine ve
IMF'ye rest!” (Evrensel)

Referandumda halkın %61 ora-
nındaki desteğine rağmen kemer sıkma
paketini mecliste onaylatan da SYRI-
ZA oldu. Ne diyordu bizim refor-
mistimiz HDP, “Biz kriz üreten değil
kriz çözeniz’. SYRIZA bunu pratikte
göstermeye devam ediyor. Kendi mis-
yonuna denk düşeni yapıyor.

Reformizm Halkların
Kurtuluşunu  Sağlayamaz!
Kurtuluş Devrimde,
Marksist-Leninistlerdedir!

Reformizm; devrimden emperya-
lizmin, işbirlikçilerinin korktuğu
kadar korkar. Abartılı değildir bu de-
ğerlendirme. Devrime düşmandır. Bu
gerçeği gizlemek için de olur olmadık
her şeye devrim der. İçini boşaltır. O
devrimi kitlelerin eseri olarak görmez.

Emperyalizmden bekler bunu da.

Devrimin karşısına çıkardığı re-
formizmdir, uzlaşmadır, düzendir.
Ancak işte reformist politikalar iflas
ediyor. Sefaleti yaşıyor.

Silahlı mücadele mi? “Miadını
doldurdu” diyorlar.

FARC-EP Komutanlarından Ale-
xandra Nari’o, Kolombiya devleti
ile görüşmelerinin “teslimiyet” olarak
değerlendirildiği sorusuna bakın ne
cevap veriyor:

“FARC-EP olarak siyaset yapmak
adına silahların en iyi, devrimci yol
olduğuna inanarak silahlı mücadeleye
başlamadık. (…) Başından beri barış
bizim bayraklarımızdan biri oldu.”

Evet silahlı mücadele amaç değil
araçtır. Ancak faşizm ve emperyalizm
koşullarında kurtuluşu sağlayacak
TEK araçtır. Barış ise emperyalizm
ve oligarşiye karşı devrimcilerin
hiçbir zaman bayrağı olmamıştır. Re-
formizmin bayrağıdır barış.  Bu an-
layışlar sınıf kinlerini de yitirmiştir. 

FARC-EP Komutanı Alexandra
Nari’o, “Sizi yani FARC-EP'yi biti-
receğini iddia ederek devlet başkanı
olan, Komutan Alfonso Cano'nun kat-
ledilmesinden sonra da 'teslim olun
aksi takdirde hepinizin sonu mezar
olur' diye tehdit eden biriyle barış
görüşmeleri yürütmek nasıl duygu?”
sorusuna aşağıdaki cevabı veriyor:

“Gerçek gösteriyor ki başka al-
ternatif var. Politikaya katılma, fi-
kirlerin ve sosyal adaletin savaşı
gerçeği. Peki ne hissediliyor? İyim-
serlik, geleceğe doğru ilerleme ve
ülkeyi inşa etmeyi sürdürme isteği.”

Burada soruya verilen bir cevap
yoktur. Burada kararlılık ve sınıf kini
de yoktur. Dolayısıyla burada Ko-
lombiya halkları için kurtuluş da
umut da yoktur.

Umudun SYRIZA’larda, Cha-
vez’lerde, FARC’larda olmadığı, halk-
ların bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm savaşında olduğu bir kez daha
kendini kanıtlıyor. Umut ve kurtuluş
için TEK YOL DEVRİM’dir. Bu çiz-
giyi taşıyan tek güç ise Marksist-Le-
ninistlerdir. Ülkemiz ve dünya halkları,
Marksist-Leninistlerin dünyayı sar-
sacağı günleri yeniden yaşayacaktır.

Yürüyüş
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Amed Halkın Hukuk Bürosu
Şırnak’ın Cizre İlçeside 25 Aralık’ta
katledilen 89 günlük bebek Miray
İnce ve dedesi Ramazan İnce’nin
katledilmesi ile ilgili bir açıklama
yayınladı. 

AKP’nin yaptığı katliamların
üstünü örtmeye çalıştığının belir-
tildiği açıklamada: “Miray bebek
evlerinin bahçesinde halasının ku-
cağında iken kafasından vuruldu.
Dedesi Ramazan İnce ise bebeği
ambulansa götürürken yolda ta-
randı ve katledildi.

Katledenler bellidir; AKP kat-
letmiştir. Daha Erdoğan yıllar önce
“Kadın da olsa, çocukta olsa gereği

yapılacaktır…” demişti ve şimdi
dediklerini yapıyorlar. Miray bebek
keskin nişancıların açtığı ateşle kat-
ledilmiştir. Dedesi Ramazan İnce’nin
katledilmesine ilişkin ise hiçbir
şüphe yoktur. Ambulans istenmiş
ve bilgi verilmiş olmasına rağmen
sokakta taranmıştır. 

Burjuva basın ise katliamı giz-
leyecek şekilde haber yapmıştır.
Burjuva basınına göre Miray be-
bek ve dedesi iki ateş arasında
kalmıştır, açılan ateşle vurulmuştur.
Peki, ateş açan kimdir? Neden
bu söylenmemektedir? Miray be-

beğin ailesinin tanıklıkları vardır.
Yani Miray bebek ve dedesi herkesin
gözü önünde katledilmiştir. Neden
tanık olan ailenin söyledikleri ha-
berlerde kullanılmıyor? Aile ger-
çekleri anlatmıyor mu?

Katliamın sorumlularını, katil-
leri gizleyen şekilde haber yapanlar
en az katiller kadar sorumludur.
Burjuva basın şunu unutmamalıdır;
gerçeğin üzerini örtebilecek güç
henüz bulunmadı. Ama halk bu ya-
lan haber yapanları unutmaz. Ger-
çeği değiştiremezsiniz; 89 günlük
Miray bebeği katleden keskin ni-
şancılardır. Miray bebeğin katili
AKP’dir” denildi.  

“Miray Bebeğin Nasıl Katledildiğini Açıkça Yazın, Söyleyin!
Miray Bebek, Keskin Nişancıların Açtığı Ateşle Katledilmiştir!”

BİZİM ORANIN ATEŞİ
ey gözünde öfke
yüreğinde ateş
küçük elleriyle direnişe çağıran
çocuğum...
sen erken büyüdün...
sen erken bildin acıyı, öfkeyi
sen erken tattın ölümü
oysa sen sadece bir çocuktun
bu sözler yakışmazdı ona
oyun oynamak, gülmek yakışırdı
öyle ya
öyle değil işte
öyle olmasına izin vermediler
çocuğum...
güzel gözlerine öfkeyi koydular
oysa sen ne çok isterdin
sarıya kırmızıya yeşile
kesmiş dağlarında 
özgürce dolaşmayı
dik yamaçlarında 
özgürce koşmayı
ana kokan baba kokan
kardeş kokan sokaklarında
özgürce oynamayı çok isterdin
olmadı izin vermediler
çocukluğumuz 
böyle geçiyorsa
ömrümüz pamuk
ipliğine bağlıysa

bizim oralarda
karnında bebesi analar
düşüyorsa toprağa
analar yavruları buz
dolaplarına koyuyorsa

çocuklar babasının
ölmüş bedeni üzerine
hesap soracağını haykırıyorsa
bizim oralarda 
sokağında hendeği
mahallesinde barikatı
barikatında ateşi
eksik etmeyiz  
o zaman

16.11. 2015

Amed Halkın Hukuk Bürosu
28 Aralık’ta AKP iktidarının
Roboski Katliamı’nı en üst sevi-
yede sahiplenmesi ve 4 yıl sonra
yapılan anmasına karşı taham-
mülsüzlüğü ve saldırısı ile ilgili
bir açıklama yayınladı. 

Açıklamada: “… AKP katliamı
sahiplenmeye devam etti. Savcılar
takipsizlik kararı verdi. Aradan 4
yıl geçti. Şimdi de anmalarına
bile saldırıyorlar. AKP “ben kat-
lederim, anmasını bile yaptır-
mam, unutun” diyorlar.

Unutmayacağız. 
Katillerimizle barışmayacağız.

Kürt halkı katillerle barış yapılma-
yacağını yaşıyor, görüyor. Son bir-
kaç günde katledilenlerin yakınları
kiminle barış yapacağız diye soru-
yorlar. Marksizmin önderleri onlar-
ca yıl önce emperyalizmle barış
yapılmayacağını söylemişlerdi.
Hayat bunu defalarca doğrulamak-
tadır. Roboski katliamını unutmaya-
cağız, unutturmayacağız. Halk için
adalet mücadelemizde yaşataca-
ğız” denildi.

Roboski’de Katleden AKP’dir 
Katillerimizle Barışmayacağız!
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Yürüyüş: Öncelikle Amed’e
neden gittiniz, nasıl karşılandı
oraya gidişiniz?

HHB: Amed infazların eksik ol-
madığı bir yer. Hak ihlalleri hiç bit-
medi burada. Ama sokağa çıkma ya-
sakları ile birlikte toplu bir kıyım ve
işkenceye dönüştü. Bugün itibarı ile
20 günü aşkın bir süredir aralıksız
olarak sokağa çıkma yasağı uygula-
nıyor. 

Amed’e gittik çünkü, halkımızın
yanında olmak ve acılarını ve isyan-
larını paylaşmak istedik.  

Çocuklarımız, gençlerimiz katle-
diliyor. Meslektaşımız Tahir Elçi kat-
ledildi. Analarımıza sarılmak istedik.
Ellerini uzattıklarında tutacak dost
ellerinin olduğunu bilsinler istedik. 

Evet, İstanbul’dan Ankara’dan
geldik. Oralara top sesleri gelmiyor
belki ama Kürt halkı faşist baskılar
karşısında yalnız değildir. Bizim gibi
nice yoldaşımız arkadaşımız var, de-
mek istedik. Kürt halkının yaslanacağı
bir yer varsa o da halkların bağrıdır
bunu söylemek istedik.

Öte taraftan ağır bir sansür var.
Burjuva basın baştan aşağı yalan ve
demagoji ile dolu. Bazı basın yayın
organları burada yaşanan katliamları
haber yapıyorlar ama onların da ak-
tarabildikleri sınırlı. Yani hem RTÜK
sınırı var hem de meşruiyet sorunu
yaşamaktan kaynaklı bir otosansür
var. Gerçekleri yerinde görmek bu
açıdan çok önemli idi.

Halkımız bizim Amed’in dışından
geldiğimizi duyduğu zaman mutlu
oldu. Evet bunu gördük hissettik.
Kürt halkı faşizmin baskı ve terörünün
yanında aynı zamanda bir tecrit de
yaşıyor. Basın Amed’de neler ya-
şandığını göstermiyor. Ama diğer
şehirlerde neler oluyor, devrimciler,
solcular, aydınlar, bu katliamlar ve
sokağa çıkma yasakları karşısında
neler yapıyor bunları da göstermiyor.

O zaman halk diyor ki; “kimse bizim
sesimizi duymuyor. Kimse bize destek
olmuyor.”

Bu açıdan bizi batıdan gelenler
ya da Türkler olarak nitelendirdiler.
Hallac-ı Mansur’un söylediği gibi;
“Cehennem acı çektiğiniz yer değil
acı çektiğinizi kimsenin duymadığı
yerdir” Yalnız olmadıklarını yaşa-
nanları birilerinin dünyaya duyur-
duğunu bilmek, yaşanan haksızlığın
onaylanmadığını kendilerinin haklı
olduğunu haykırmak istiyorlar. Bize
böyle baktılar. Sevindiler. 

Yürüyüş:Amed’de siz hangi
mahallelere, ilçelere gittiniz?
Girdiğiniz mahallelerde du-
rum nasıldı? 

HHB: Daha çok Bağlar ilçesinde
idik.  Koşuyolu,  Ofis Kayapınar,
Yeniyol, Dağkapı, Bağcılar Mahallesi,
Hatboyu buralarda idik. 

Halk Sur’un üzerindeki baskıyı
azaltmak için şehrin genelinde ey-
lemler yapıyor. Bu belki dayanış-
manın bir yolu da olabilir. Ama şehrin
merkezi yerlerine eylemler yayılmış
durumda. Yani şehrin bir ilçesinde
sokağa çıkma yasağı adı altında bir
yıkım ve kıyım varsa şehrin bütü-
nünde bu anlaşılıyor. Bir tarafta halk
acı ve zulüm altında iken diğer yerler
umursamazca hayatına devam etmi-
yor. Şerdıl ve Şiyar’ın vurulduğu
Kaynarca’da, Bağlar ilçesinde... Bu-
ralar dar sokakların olduğu yoksul
halkın yaşadığı yerler.

Yürüyüş: Polislerle, askerin de
içinde olduğu yoğun çatışma-
lar ve günler süren bir abluka
var. Halkın sürece yaklaşımı
nasıl? Bir yandan direniş sü-
rerken bir yandan da halk
göçe zorlanıyor....

HHB: Özellikle esnaf iş yapa-
mamaktan şikayetçi. Böyle giderse

kapatıp gideceğiz diyor. Anneler so-
kağa çıkma yasağının olmadığı yer-
lerde de çocuklarını okula göndere-
miyor. Örneğin 14 Aralık’ta vurulan
Şiyar Salman kardeşini okuldan almak
için dışarıya çıkmış. 

Halk genellikle gelişigüzel bir şe-
kilde yanlarına gittiğimizde konuş-
muyor. Sorularımıza genel geçer ya
da anlaşılmaz şekilde cevap veriyorlar.
Ama tanıdık birisi ile gittiğinizde ya
da sizi tanıyıp kim olduğunuzu bil-
diklerinde konuşuyorlar. Bazı insanlar
ise hiç çekinmeden kendilerini ortaya

HHB Heyeti: “Amed Halkı AKP’nin Kendilerini Kandırdığını, 
Bu Yüzden De Bir Daha Asla AKP’ye İnanmayacaklarını Söylüyor... 

‘Ne Barışı? Bunlar Bize Düşman, Bizi Bitirmek İstiyor’ Diyorlar”

Halkın gözlemlediği bir başka şey
şu Amed’e getirilen Özel Harekat adı
altındaki birlikler emniyete bağlı değil. 

Hatta TEM şubeyi güvenlik şubeyi
falan dinlemiyorlar. Mehmet Ağar
ın eski ekibi olduğunu, bölgeyi bilen
doksanlı yıllarda burada bulunan
polisler olduğunu söylüyorlar. 

Ayrıca Arapça konuşan sakallı
kişiler de varmış. IŞID militanı ol-
duğunu düşündükleri kimeler de var.
Bunu özellikle halka korku salmak
için göstere göstere Arapça konu-
şuyorlarmış.

IŞID’çi oldukları bilinsin diye
özellikle yapıyorlarmış bunu. Yani
Suriye de ırak ta yaşanan savaşı
Amed’e de taşımış  durumdalar.

Röportaj
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koyuyorlar. Sur içinde yaşananlar bü-
tün şehri endişelendiriyor. 

Ancak halk Sur ilçesinde AKP’nin
evleri yıkmak istediğini ve Sur  yerine
yeni binalar, yollar yapmak istediğini,
sokağa çıkma yasağı ile buna fırsat
bulduğunu söylüyorlar.

Yine en çok söylenen şeylerden
biri de Sur’da silahlı bir direnişin var
olduğu ancak bunun yaşadığı toprak-
ları korumak isteyen Amed’in, Sur’un
gençleri olduğu yönünde. PKK’nin
henüz burada bir eylemliliğinin ol-
madığını söylüyorlar. 

Halk, bu silahlı direnişi meşru gö-
rüyor. Çünkü Sur’un işgal altında ol-
duğunu, halkın elektriksiz, susuz, aç,
sefil bırakıldığını bu zulmün karşısında
yapılacak tek şeyin direnmek oldu-
ğunun bilinciyle değerlendiriyorlar.
Çatışmalardan en çok şikayet edip
bitmesini isteyen bile direnişi meşru
görüyor.

Yürüyüş: Özellikle Sur, Tahir
Elçi’nin de vurulmasıyla gün-
deme gelmişti. Bugün de ablu-
kanın en yoğun olduğu, sürekli
direnişin sürdüğü bir mahalle.
Orada durum nasıl, siz içeri gi-
rebildiniz mi?

HHB: Sur ilçesinin bütününde so-
kağa çıkma yasağı yok. Ancak ola-
ğanüstü bir hal var. Sur içine girişler
polis kontrolünde. Her yerde uzun
namlulu silahları ile özel harekat ya
da TEM polisleri var. Bu civar ma-

hallede girişler kontrol altında. Sadece
orada ikamet edenler girebiliyor. Asıl
sokağa çıkma yasağının olduğu yerde
ise durum çok farklı. Anlatıldığı kadarı
ile binaların tepesine keskin nişancılar
yerleştirilmiş ve hareket eden her
şeye ateş ediyorlarmış. Komşular bir-
biriyle su alışverişini bile pet şişelere
doldurarak bahçeden bahçeye fırla-
tarak yapıyorlarmış.

Bu süre içinde bir gün sokağa çık-
ma yasağının kaldırıldığı söylense de
aslında bu bir günde mahallede dışarı
çıkmak isteyenlere imkan verilmiş.
Mahalleden içeri giriş mümkün ol-
mamış. Halkın bir bölümü direne-
memiş dışarı çıkmış. Bir kısmı ise
ihtiyaçlarını giderdikten sonra tekrar
evlerine dönmüş. 

Abluka altındaki mahallerde ka-
lanların bir kısmı çaresizlikten im-
kansızlıktan kalıyor. Ancak, bir kısmı
ise evlerini terk etmemeyi vatanlarını
terk etmemeyi yurtseverlik olarak gö-
rüyor ve direniyor. 

Yürüyüş: Yıllarca Kürt halkı,
çözüm ve barış söylemleriyle
umutlandırıldı. Bugün ise çok
ciddi bir katliam yaşanıyor.
Bölgede yaşayan halk bu süre-
ci, gelinen durumu nasıl değer-
lendiriyor?

HHB: Kesinlikle AKP’ye çok tep-
kili. AKP’ nin kendilerini kandırdığını
düşünüyor. Bu yüzden de bir daha
asla inanmayacaklarını söylüyorlar.

“Ne barışı?” diyorlar, “bunlar bize
düşman bizi tamamen bitirmek isti-
yorlar” diyorlar.

Yürüyüş: Sizin özellikle eklemek
istediğiniz, belirtmek istediğiniz
şeyler var mı?

HHB:Ailelerden biri bize özellikle
şunu duyurmanızı istiyorum dedi. “Bu-
rada yalnız bir mağduriyet yok, herkes
mağduriyetten söz ediyor. Burada aynı
zamanda bir direniş de var.’ Evet ger-
çekten Amed’de direniş var.

Halkın gözlemlediği bir başka şey
şu Amed’e getirilen Özel Harekat adı
altındaki birlikler emniyete bağlı değil.
Hatta TEM şubeyi güvenlik şubeyi
falan dinlemiyorlar. Mehmet Ağar’ın
eski ekibi olduğunu, bölgeyi bilen dok-
sanlı yıllarda burada bulunan polisler
olduğunu söylüyorlar. Ayrıca Arapça
konuşan sakallı kişiler de varmış. IŞİD
militanı olduğunu düşündükleri kimseler
de var. Bunu özellikle halka korku sal-
mak için göstere göstere Arapça konu-
şuyorlarmış. IŞID’çi oldukları bilinsin
diye özellikle yapıyorlarmış bunu. Yani
Suriye’de, Irak’ta yaşanan savaşı Amed’e
de taşımış durumdalar.

Ankara Katliamı’ndan sonra An-
tep’te konvoy yapıp yüründüğünü,
bunu bütün halkın gördüğünü anlattılar.
Hatta Antep’te ÖSO’nun üstlendiği
bir bina olduğunu bu binanın MİT ta-
rafından korunduğunu Antep halkı bi-
liyor. Bu konuda bir milletvekilinin
sorusuna da cevap verilmemiş.

Bir haftadır Amed’de olan Halk Cephesi heyeti 22
Aralık'ta Tahir Elçi’nin ailesini ziyaret etti. Tahir
Elçi’nin eşi Türkan Elçi ile sohbet edildi. 

Türkan Elçi; Kürdistan’da yaşanan katliamların ancak
halkların birlikte mücadelesi ile son bulacağını söyledi.
Tahir Elçi’nin ölümünden sonra her kesimden insanın ken-
disini ziyaret ettiğini ve bunun kendisine çok büyük bir
umut olduğunu anlatan Türkan Elçi; “oturmak, ah vah
etmek, batıya sitem etmek, çözüm değil. Kürdistan’ı insan-
lara iyi anlatmalıyız, insanlar televizyondan gördüğü
kadarını bildiği için, devletin propagandalarına inandığı
için duyarsızlar. Doğunun da batının da sorunu ve çözümü
ortak, birlikte mücadele etmeliyiz” dedi. Halk Cephesi

heyeti, “Berkin gibi, Dilek Doğan gibi Tahir
Elçi’nin de katilleri saklanıyor, hiçbir halk düş-
manının peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar
bu davanın peşinde olacağız” dedi. Bir saatlik

bir sohbetin ardından ziyaret sona erdi.

Ortak Acılara Karşı Ortak Mücadeleyi
Büyütmeli Katillerden Hesap Sormalıyız
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Halkın Hukuk Bürosu, 29
Ekim’de bir açıklama yayınlayarak,
Fransa’da onursuz arama ve hak
gasplarına karşı Açlık Grevinde olan
müvekkilleri Erdoğan Çakır üzerin-
deki baskıların kaldırılmasını ve ta-
leplerinin kabul edilmesini istedi. 

Açıklamada: “Müvekkilimiz Er-
doğan Çakır,  9 Ekim’de tutuklu ola-
rak bulunduğu Yunanistan Atina’daki
Koridallos Hapishanesi’nden Fran-
sa’daki Villepinte Hapishanesi’ne
sevk edilmiştir. Kendisini emperya-
lizme kanıtlamak isteyen Syriza hü-
kümetinin yargısı, Erdoğan Çakır’ı
Fransız emperyalizmine iade etmiştir. 

Erdoğan Çakır Villepinte Hapis-
hanesi’ne nakledildiği andan itibaren,
düşüncelerinden dolayı “özel mua-
mele” görmeye başlamıştır.  Tarihin
sonunun geldiğini ilan edenler, tarihi
ilerleten ırmağın akışını durdurabi-
leceklerini sanıyorlar!.. 

Müvekkilimiz hapishaneye geti-
rilmesiyle birlikte onursuz çıplak
arama dayatmasıyla karşılaşmıştır.
Devrimci bir tutsak olan müvekkili-
miz, bu dayatmanın politikasının he-
definin, kişiliksizleştirme olduğunu
iyi bilmektedir. 

Bu yüzden meşru bir hak olarak
direnme yolunu seçmiştir. Müvekki-
limizin bu sistematik işkenceye di-
renmesi üzerine Villepinte hapishanesi
idaresi müvekkilimizi tecrit hücresine
kapatmıştır. Erdoğan Çakır tecrit
hücresine kapatıldığı tarihten itibaren

açlık grevi direnişine başlamıştır.
Bugün itibariyle kesintisiz olarak 33
gündür açlık grevindedir.

Avrupa Birliği’nin tecriti nasıl
uyguladığını anlamak için “Yüksek
Güvenlikli Hapishaneler” tarihine
kısaca göz atmak gerekir:1900’lü
yılların başları, tüm Avrupa ve Ame-
rika kıtasında, işçi sınıfı önderliğin-
deki devrimci mücadelelerin geliştiği
bir dönem olmuştur. 

Bu süreçte egemen sınıflar, dev-
rimci tutsakları teslim alma politika
ve yöntemlerini geliştirmeye özel bir
önem vermişlerdir. Hücreler ve tecrit
uygulaması, 2. emperyalist paylaşım
savaşı döneminde, Nazi’ler sayesinde
(!) çok yaygın bir uygulama alanı
bulmuştur. Böylece tecrit uygulama
teknikleri Almanya’da geliştirilir.
1972’de başlatılan “duyumsal algı-
ların yitimi deneyleri” Almanya’daki
tecrit politikasının esasını oluşturur.

Politikanın özü şudur: 
Tutsağın hücrede-tecrit koşulla-

rında beş duyu algısını da yok ederek
düşünemez hale getirmek, onu teslim
almak! 

Stammheim tabutluğu, Mdabit
Tabutluğu, Celle Tabutluğu, Lübeck
Tabutluğu, Almanya’nın “ün” ka-
zanmış işkenceli tecrit hapishanele-
ridir. Almanya, İtalya, İrlanda, Fransa
ve birçok ülkede yüksek güvenlikli
hapishaneler, devrimci mücadeleye
karşı devreye sokulmuştur.  

Bu hapishanelerin politikala-
rının özü aynıdır: “Uyum sağla
yoksa ölürsün”, “Ya düşünce de-
ğişikliği ya ölüm”. 

Ancak Avrupa Emperyalistleri
ve ABD emperyalistleri deneyim-
lerinden kaynaklı çok iyi bilirler
ki, Amerikan tabutlukları, CIA’nın
beyin yıkama programları, Dün-
yanın Türkiye’sinde sert kayaya
çarpmıştır. 

Meşhur “beyin yıkama prog-
ramları” da, tecrit yöntemleri de,

bu sert kayaya çarpıp tuzla buz ol-
muştur. Türkiye devrimci hareketi,
hapishaneler konusunda tecrübelidir.
Hapishane direnişlerinde güçlü ge-
lenekler, kolektif yaşam örnekleri
oluşturulmuştur. Bunlar ülkemizdeki
direnişin gücüdür. 

Tecrit hapishanelerine karşı tam
7 yıl, 25 mevsim, 79 ay ölüm orucu
direnişi gerçekleştirilmiş, 122 dev-
rimci şehit düşmüş ve devlet geri
adım atmak zorunda kalmıştır. Hiç
bir direnişte, bu kadar büyük bedeller
ödeme kararlılığı yoktur. Bugün de
müvekkilimiz Erdoğan Çakır, bu di-
renişin, yaratılan geleneğin gücüyle
direnmektedir. 

Tıpkı önceki örneklerde; Gülaferit
Ünsal’da, Şadi Özbolat’ta yaşandığı
gibi Avrupa emperyalistleri devrim-
ciler karşısında yine çaresiz kala-
caktır, kazanan devrimcilerin iradesi,
Erdoğan Çakır’ın iradesi olacaktır. 

Bu direnişte müvekkilimiz Erdoğan
Çakır’ın yanındayız. Müvekkilimizin
kılına bile zarar gelmemesi için her
şeyi yapmaya hazırız.  

Fransa emperyalizmi devrimcileri
tecrit etmekten ve sistematik işken-
celerinden vazgeçmelidir. Fransa
Barolar Birliği’ni, Cedex Barosu’nu
ve Fransa’daki tüm duyarlı kamuo-
yunu Erdoğan Çakır’ın onurlu ve
haklı direnişine destek olmaya çağı-
rıyoruz” denildi. 

Halkın Hukuk Bürosu: 
“Açlık Grevi Direnişi 40’lı Günlere Ulaşan 

Müvekkilimiz Erdoğan Çakır’a Zarar Gelmemesi İçin 
Her Şeyi Yapmaya Hazırız!”

Stammheim tabutluğu, Mdabit Ta-
butluğu, Celle Tabutluğu, Lübeck Ta-
butluğu, Almanya’nın “ün” kazanmış
işkenceli tecrit hapishaneleridir. Al-
manya, İtalya, İrlanda, Fransa ve birçok
ülkede yüksek güvenlikli hapishaneler,
devrimci mücadeleye karşı devreye
sokulmuştur.  

Bu hapishanelerin politikalarının
özü aynıdır: “Uyum sağla yoksa ölür-
sün”, “Ya düşünce değişikliği ya ölüm”. 

Yürüyüş
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AKP faşizminin halka açtığı sa-
vaşta kullandığı önemli araçlardan
olan TOMA’ların üreticisi Katmerciler
ile ABD şirketi Oshkosh arasında
gizlilik anlaşması imzalandı. Oshkosh
ağır ve zırhlı araç üreticisi bir şirket. 

Şirket Kamuyu Aydınlatma Plat-
formu’na (KAP) yaptığı açıklamada
"Gelecekte oluşabilecek iş birlikte-
liklerini değerlendirmek üzere, gerekli
bilgilerin paylaşılabilmesi için... kar-
şılıklı gizlilik sözleşmesi imzalan-
mıştır" denildi.

Oshkosh, başta ABD ordusuna
olmak üzere askeri nakil araçları üre-
timi yapıyor. Şirketin 2014 yılı geliri
6.81 milyar dolar. 

Katmerciler ise TOMA ihaleleri
ile zenginleşen bir şirket. Haziran
seçimlerinden sonra borsada hisseleri
düşüp 1 Kasım’da seçimleri AKP
kazanınca en hızlı yükselen onlar
oldu. Aralık başında şirket KAP’a
yaptığı açıklamada; savunma sanayi
ve güvenlik kuvvetlerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak araç ve ekipman üretim
tesisi için Ankara’da 2 milyon dolar
tutarında yatırım planladığını açıkladı.
2016 yılının ilk çeyreğinde tesisleri
tamamlamayı planlıyorlarmış. 

Katmerciler 2014 Ekim ayında

Emniyet Genel Müdürlüğü ile 65
adet TOMA için 13.68 milyon euro
ve Kasım ayında da 50 adet TOMA
için 11.78 milyon euro olmak üzere
toplam 115 TOMA için 25.46 milyon
euroluk sözleşme imzaladı.

Katmerciler’in Oshkosh şirketi
ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile
yaptığı bu iki anlaşmaya baktığımızda
bile AKP’nin halka açtığı savaşı bü-
yüterek sürdüreceğini görebiliriz.
Haftalardır Kürdistan’ı işgal ordusu
gibi yerle bir ediyor. Kundaktaki be-
bekten yaşlılara kadar öldürüyor, kat-
lediyor. Evler, okullar, camiler, so-
kaklar harabe halinde...

Stockholm Uluslararası Barış
Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2014
yılında yapılan askeri harcamalarla
ilgili raporunu açıkladı. Türkiye, 22,6
milyar dolar ile geçen yıl en fazla
askeri harcama yapan ülkeler sırala-
masında 15. basamakta yer aldı. En
fazla silah satın alanlar listesinde de
7. Sırada. Türkiye  silah ithalatının
% 58’ini ABD’den, %13’ünü G.
Kore, %8’ini İspanya’dan yapıyor.

SIPRI’nın raporuna göre Ortado-
ğu’ya silah satışları %25 artmış. Ne-
den acaba? Sakın silah üreticisi ve
satıcısı emperyalist devletlerin Or-

tadoğu ülkelerinde başlattıkları sa-
vaşlar yüzünden olmasın.

IHS'nin Global Savunma Ticareti
Raporu'na göre dünyada savunmaya
ayrılan bütçe 2010'da 40 milyar do-
larken, bu rakamlar 2014'te 64 milyar
dolara ulaştı. Silah satan ülkelerin
en büyük pazarı Ortadoğu. Raporda
Ortadoğu'da önümüzdeki 10 yıl içinde
110 milyar dolarlık bir silah satış
pazarı olduğu belirtiliyor. Onların
pazar dedikleri yerlerin yeni savaş
bölgeleri olduğunu hiç çekinmeden
söyleyebiliriz.

Geçen yıl yapılan tüm silah
anlaşmalarının yüzde 38'ini ABD,
yüzde 18'ini Rusya gerçekleştirdi.
Üçüncü sıradaki Fransa da ek-
lendiğinde toplam anlaşmaların

yüzde 70'ine ulaşılıyor. Ortado-
ğu'yu da kapsayan Yakın Doğu
bölgesine en fazla silah satanlar
ABD ve İngiltere. ABD, işgal ettiği
Irak'la 2002-2009 arasında 5 milyar
200 milyon dolarlık silah anlaşması
yaptı. İşgal et, parçala, petrol ya-
taklarına el koy; yetmezmiş gibi
bir de silah sat.

SIPRI’nın raporundan devam ede-
lim. 2005-2009 ile 2010-2014 dö-
nemlerinde dünya genelinde kon-
vansiyonel silah ihracat hacmi yüzde
16 büyüdü. Bu dönemlerde ABD'nin
silah satışı %23 arttı ve dünya silah
pazarındaki payı %31 oldu.

ABD’nin resmi silah ticaretinden
elde ettiği gelir 23 milyar 700 milyon
dolar. Gayri resmi yollardan sağlanan
kazancı varın siz düşünün. Onu 10
milyar dolarla Rusya takip ediyor. İn-
giltere, Almanya, İtalya, İsrail, Çin,
İspanya ve Kanada dünyanın en fazla
silah ihracatı yapan 10 ülkesinin içinde
yer alıyor.

Emperyalist devletlerin silah ti-
caretinden kazandıkları paralar bile
savaş çıkartmaları için yeterli bir ne-
den. Onun için emperyalizm varol-
duğu sürece barış gelmeyecek. Ölüm-
ler durmayacak. Halklar katliamlar-
dan, açlıktan, yoksulluktan, mülte-
cilikten, savaştan kurtulmayacak. Biz
emperyalizmi yok etmediğimiz sürece
o insanlığı yok edecek!

Stockholm Uluslararası Barış Araş-
tırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2014 yılında
yapılan askeri harcamalarla ilgili rapo-
runu açıkladı. 

Türkiye, 22,6 milyar dolar ile geçen yıl
en fazla askeri harcama yapan ülkeler sı-
ralamasında 15. basamakta yer aldı. 

En fazla silah satın alanlar listesinde
de 7. sırada. Türkiye  silah ithalatının %
58’ini ABD’den, %13’ünü G. Kore, %8’ini
İspanya’dan yapıyor.

SIPRI’nın raporuna göre: Ortadoğu’ya
silah satışları %25 artmış. Neden acaba? 

IHS'nin Global Savunma Ti-
careti Raporu'na göre dünyada
savunmaya ayrılan bütçe 2010'da
40 milyar dolarken, bu rakamlar
2014'te 64 milyar dolara ulaştı. 

Silah satan ülkelerin en büyük
pazarı Ortadoğu. Raporda Orta-
doğu'da önümüzdeki 10 yıl içinde
110 milyar dolarlık bir silah satış
pazarı olduğu belirtiliyor. 

AKP İktidarında TOMA İhaleleri ile  Zenginleşen Katmerciler, ABD Ordusuna
Askeri Nakil Araçları Üreten Oshkosh’la Gizlilik Anlaşması İmzaladı

Halka Savaş Açan AKP Faşizmi, Türkiye’yi En Fazla 
Silah Satın Alan Ülkeler Sıralamasında 7. Sıraya Yükseltti
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AKP iktidarı "adaletimiz"den kor-
kuyor.  AKP iktidarı "adalet için mü-
cadele" edenlerden korkuyor.

Bunun için Halk Cephesi’nin
"Adalet İçin Ankara Yürüyüşü" ne
saldırdı. 17 kişiyi gözaltına alarak
yürüyüşü engellemeye çalıştı. Ancak
başaramadı. Saldırı ve gözaltılara rağ-
men yürüyüşe devam etmek isteyen
kitleye ikinci bir saldırı daha gerçek-
leştirerek 9 kişiyi daha gözaltına aldı. 

AKP faşizmi ‘Adalet’ten korktuğu
için tüm çaresizliğiyle saldırıyor.

Ama unuttukları bir gerçek var. Ada-
let yürüyüşünü hiçbir güç durduramaz.
Halkın adalet arayışı, adalet özlemi
durdurulamaz. 

Yine unuttuğu diğer bir gerçek de;
Cephelilerin kararlılığının ve yaratı-
cılığının önüne geçmenin, iradesini
kırmanın mümkün olmadığıdır. 

AKP’nin katil polislerinin ard arda
saldırılarına ve engelleme girişimlerine

karşı Cepheliler yürümekte kararlıy-
dılar. Mademki çıkılmıştı yola, bu
yöntemle olmuyorsa başka yollar bul-
malıydılar...  Ve yürüyüşün önünü
açacak başka yöntemler buldular. 

Faşizmin anladığı dilden konuş-
madan, dişe diş bir mücadele sergi-
lenmeden yol alamazlardı. 

Öyle de yaptılar...Israr ve kararlılığın
örneklerinden birisini sergilediler. 24
Aralık günü adalet yürüşünü engelleyen
AKP’nin Kartal İlçe Binası iki Halk
Cepheli tarafından işgal edildi.

İki Halk Cepheli AKP'nin o "çok
korunan" binalarına girdiler. "İs-
teme"nin en etkili silah olduğunu
herkese bir kez daha gösterdiler. 

AKP Kartal İlçe binasına giden
Halk Cepheliler hızlı ve kararlı dav-
ranarak başkan yardımcısının odasına
girdiler.AKP 'lilerin herhangi bir en-
gellemesine fırsat vermeden odaya
barikat kurmaya çalıştılar. O sırada

diğer Halk Cepheli de odada bulunan
halktan insanlara eylemin amacını
anlattı. Onlara "halkımız siz sakin
olun biz burayı işgal ediyoruz" diye
seslendiler.

Bir Halk Cepheli kapıyı kilitlemeye
çalışırken diğeri de pencereden kuş-
lama yaparak pankart astı.

İçeri giren AKP’liler Halk Cep-
helilere saldırarak polise teslim ettiler. 

Neye uğradıklarını şaşıran AKP ‘liler
bir yandan da kendi aralarında kavga
ediyorlardı. Burunlarının dibine kadar
gelip kendilerini güven içinde hissettikleri
binalarında işgal eylemi yapıldı diye
birbirlerine kızıp bağırıyorlardı. 

Gözaltına alınan Halk Cepheliler
daha sonra serbest bırakıldılar. 

Bir hedefe ulaşmayı istemek;
onun için mücadele ve ısrar etmek
bir Cepheli tarzıdır.

Bu tarzın hayata geçtiği her yer-
de ve her işte mutlaka sonuç alınır.

Yollarımızı Kapatmaya Çalışsalar da Biz Adalet Arayacak Yeni Bir Yol Buluruz!
İki Halk Cepheli AKP'nin O "Çok Korunan" Binasını İşgal Ettiler...
İstemenin, Kararlılığın En Etkili Silah Olduğunu

Herkese Bir Kez Daha Gösterdiler 

Liseli Dev-Genç’liler 25 Aralık tarihinde akşam 19.00
da 3001 Cadde üzerinden geçen resmi bir polis aracını
tahrip ederek mahalleden kovdular.  

Liseli Dev-Genç’lilerin şişe, taş kullandığı eylemde
polis aracı büyük hasar gördü. 

Dev-Genç'liler   "Her şey silahtır; her şey silah haline
getirilebilir" anlayışıyla hareket ederek
sonuca ulaştılar. Ayrıca Dev-Genç cüreti
ve yaratıcılığıyla örgütlenen bu eylem
polise vurup çekilme biçiminde örgütlen-
memişti. Liseli Dev-Genç’liler katil polis-
leri kovduktan sonra mahalleyi terketme-
yerek caddede beklemeye devam ettiler.
Bu arada slogan attılar. 

Bu bekleme sırasında halk düşmanı
polisler tekrar mahalleye gelme cesareti
gösteremediler. Ayrıca liselilerin bu tavrı
1 Mayıs Mahallesi halkının büyük ilgisini
çekti, halk alkışlayarak eyleme destek
verdi. 

Liseli Dev-Genç’liler Berkinler’i ekmek almaya
giderken, Günaylar’ı 15 kurşun sıkarak, Dilekler’i kendi
ailesinin yanında katleden bu halk düşmanlarının mahal-
lelerimizde kolayca dolaşamayacaklarını gösterdiler.

Yaşasın Dev-Genç! Yaşasın Dev-Genç’liler
1 Mayıs Liseli Dev-Genç

Halkın Evlatlarını Katledenler  Mahalleleri̇mi̇zde Eli̇ni̇ Kolunu Sallayarak Dolaşamayacak!
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Cepheli-ler Çayan’da Pankart Asarak Yoldan Geçen Si-vi-l Poli-s Otosunu Taradılar
"Devrimcilere, Halkın Evlatlarına Saldıran; Onları İşkencelerle

Gözaltına Alanlardan Hesap Sormaya Devam Edeceğiz”
22 Aralık günü Çayan Mahallesi’ne Cephe imzalı

pankart asıldı. Pankartta "Katleden Devletten Hesap
Soracağız/CEPHE" yazısı vardı. Pankart asma eyle-
mini gerçekleştiren Cepheliler bu sırada otobandan
geçen bir sivil polis aracına ateş ettiler.

CEPHE'liler eylemin amacının son dönemde
işkenceyle gözaltına alınan yoldaşlarının hesabını sor-
mak olduğunu söylediler.

Yine ayrıca yapılan açıklamada "Devrimcilere, hal-
kın evlatlarına saldıran; onları işkencelerle gözaltına
alanlardan hesap sormaya devam edeceğiz" denildi. 

Son dönemlerde gözaltı ve tutuklamaların gerçekleş-
mediği gün neredeyse yok. Hemen her türden demokra-
tik hak arama eylemine saldıran polis insanlarımızı yara-
layarak, işkence ederek gözaltına alıyor. Yine bir biçim-
de tutuklama bahanesi yaratılarak gözaltına alınanlar
tutuklanıyorlar. Öyle ki artık gözaltı ve tutuklama saldırısı
düzenin kendi yasalarını dahi çiğneyecek keyfilikte uygu-
lanıyor. 

Gözaltı ve tutuklama çoktandır bir işkence ve baskı
aracına dönüşmüş durumdadır. Tabi gözdağı verme;
tutuklayarak bir süre için de olsa devrimcileri mücade-
leden alıkoyma, örgütlülükleri bitirme gibi hedefleri de
var. Yoldan kaçırarak gözaltına alma da başka bir sadırı
biçimi olarak hayata geçiriliyor. Hergün derneklerde,

eylemlerde ve bilinen yerlerde bulunan insanlar özellik-
le sokaktan kaçırılarak gözaltına alınıyor.

Cepheliler "İşte tüm bu saldırılara cevap vermenin
yöntemi yine faşizmin anladığı dilden olması kaçınıl-
mazdır. Halk düşmanlarını uyarmak; mahallelerimize,
evlerimize girerlerse başlarına gelecekleri göstermek
için bu eylemi gerçekleştirdik" dediler. 

Ayrıca yoldaşlarına sahip çıkmanın, onlara gelecek
olan her tür zararın hesabının sorulacağını belirttiler.

Tüm halkımızı spor merkezimize spor yapmaya,
daha zinde ve sağlıklı bireyler olmaya davet ediyoruz.

Halk İçin Halk Yararına Ücretsiz Spor!
Spor yapmak, sağlıklı yaşamak insanın en temel

haklarından birisidir. Tıpkı yaşam, eğitim hakkı gibi.
Bugün bu haklarımız bir hak olmaktan çıkmış, bir “ay-
rıcalık” halini almıştır. Nasıl mı? Parası olan, zengin
olan bu haklardan istediği gibi faydalanabiliyor; yoksul
olan ise her türlü haktan mahrum ediliyor.

Sağlıklı bir yaşam sürmek, spor yapmak, halkımızın
en temel haklarındandır. Halkımız, parası olmadan da
sportif faaliyetlere katılabilmelidir. Bu düşünce temelinde
açtığımız spor salonumuz halkımıza ücretsiz spor hizmeti
vermektedir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki halkımız
her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır.

Spor merkezimizi halkımızla birlikte, halkımızın
emeğiyle sahiplenmesiyle açtık. Berkan Abatay-589
Spor Merkezi olarak tüm halkımızı spor merkezimize,
spor yapmaya çağırıyoruz.
HALK İÇİN HALK YARARINA ÜCRETSİZ SPOR!
ÜCRETSİZ SPOR YAPMAK HALKIN HAKKIDIR!

SAĞLIKLI YAŞAMAK HAKTIR!
ÇALIŞMA SAATLERİ:
Pazartesi: KAPALI
Diğer Günler: 08.00 – 11.00 Spor Saati
11.00 – 14.00 Öğlen arası
14.00 – 22.00 Spor Saati

Spor salonumuzun kirası ve ihtiyaçları ta-
mamen halkımız tarafından karşılanmaktadır.

Spor Salonumuzun İhtiyaç Listesi
– Tüm çeşit spor aletleri
– Temizlik malzemeleri
İletişim: 0212 238 32 42
facebook: berkanabatay589
gmail: berkanabatay589@gmail.com

Moral Üstünlük Yetmez, Fiziki Güç de Gereklidir!
BERKAN ABATAY-589 SPOR MERKEZİ
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Yürüyüş dergisi 500. sayısında sırtına
yüklendiği gerçeklerle ve halkın umuduyla
yolunu adımlamaya devam ediyor. Der-
gimizin 500. sayısı nın yemeğinde Yürüyüş
dergisi muhabirleri, derginin okurları, da-
ğıtımcılarıyla 27 Aralık akşamı yapılan
toplu dergi dağıtımının ardından Anatolia
Düğün Salonu’nda bir araya geldiler. 

Davul zurnalı halayların çekildiği ye-
mekte, Yürüyüş dergisine yapılan 3 Haziran
baskınında tutuklanan Tahsin Sağaltıcı,
500. sayının toplu dağıtımında gözaltına
alınarak tutuklanan Halk Cepheliler, İleri
Kızılaltun, Burak Demirci, Gökhan Yıl-
dırım, Çağrı Avcı, Durukan Adıyan, Elif
Ersoy, Ali Murat Işık selamlandı.

500. sayı yemeği davul zurna eşliğinde
çekilen halaylarla başladı. Genç-yaşlı, ka-
dın-erkek herkes omuz omuza halay tuttular.
Halayların ardından saygı duruşuyla prog-
ram başladı. 

Yürüyüş dergisi adına yapılan açıkla-
mada derginin şehitleri selamlandı, “Bir
tarafta geleceği karartılan, yalanla kan-
dırılan, açlıkla, yoksullukla, baskıyla sin-
dirilmeye çalışılan milyonlar. Diğer tarafta
biz aç kaldıkça semiren, semirdikçe gırt-
lağımıza daha çok sarılan burjuvalar. Bu
eskimiş, köhne düzenin üzerine Bağımsız,
demokratik, sosyalist bir Türkiye yaratma
kavgası veriyoruz.

Bu kavga, gerçeğin kavgası. Her sayı-
mızda, her satırımızda gerçekleri anlattı-
ğımız için gözaltına alınıyor, işkencelerden
geçiriliyor, tutuklanıyor, katlediliyoruz.
Her gidenin ardından bir başkası devralıyor
bu bayrağı.

Emperyalizmle, oligarşiyle savaşımız
her alanda olduğu gibi devrimci yayın
alanında da kıyasıya sürüyor…” sözleriyle
devam etti. 

Sonrasında şiirler okundu. Ve Halk
Cephesi adına yapılan açıklamada da Kür-
distan’daki saldırılara ve son 1 hafta içinde
İstanbul’da Halk Cephelilere dergi dağıtı-
mında, Hasan Ferit Mahkemesi’nde ve
Adalet yürüyüşünde yapılan saldırılara
vurgu yapıldı. 

Halk Cephesi yaptığı açıklamada Yü-
rüyüş dergisinin yıllardır halka gerçekleri
taşıdığını, hiçbir okurunun baskınlar son-
rasında acaba dergi basılacak mı düşün-

cesine kapılmadığını, her baskın sonrasında
daha çalışanları gözaltındayken, büroları
dağıtılmışken derginin çıkarıldığının altını
çizdi. Bugün Can Dündar ve Erdem Gül’ün
yaşadığı tutsaklığı, baskıyı Yürüyüş dergisi
çalışanlarının yıllardır yaşadığına dikkat
çekti. 

Ve AKP’nin faşizmine, baskılarına
karşı Halk Cephelilerin ellerinde Yürüyüş
dergisi ile halka gittiğini belirtti. “Tüm bu
baskılara, bedellere rağmen buradayız,
bu salonu doldurmuşuz. Kalbimiz Yürüyüş
dergisiyle, kalbimiz gerçeğin sesiyle, umu-
dun sesiyle atıyor. Her ne olursa olsun biz
bu yolda devam edeceğiz. Bu topraklarda,
Anadolu toprağında devrim olana kadar
mücadelemize devam edeceğiz.” sözleriyle
Halk Cephesi açıklaması sonlandırıldı.

Açıklamanın ardından tekrar halay için
davul zurna geldi ve bir yandan da yemekler
dağıtıldı. Yemekler yenilip sohbet edilirken
Yürüyüş çalışanları da türkü söylediler. 

Yemeğin ardından TAYAD adına Meh-
met Güvel konuşma yaptı. Konuşmasında
öncelikle bedenen yanımızda olmayan
Yürüyüş dergisi tutsaklarının ve tüm Özgür
Tutsakların selamını taşıdı. Mehmet Güvel
konuşmasında halkın örgütlenmesinde en
büyük gücün Yürüyüş dergisi ve 30. yılına
dayanan devrimci basın faaliyeti olduğunu
vurguladı ve bu devrim mücadelesinde
şehit düşen kahramanlarımızı selamladı.

Mehmet Güvel’in konuşmasının ar-
dından Grup Yorum Sıyrılıp Gelen şarkısı
ile çıktı sahneye. İlk şarkının ardından
Grup Yorum adına konuşan Bahar Kurt,
Yürüyüş dergisinin 500. sayısını kutladı
ve yapılan konuşmada ülkemizin içinde
bulunduğu faşizm koşullarında yaşamı
pahasına gerçekleri yalnızca Yürüyüş der-
gisinin yazdığını belirtti, hiçbir Yürüyüş
okurunun o hafta derginin çıkıp çıkmaya-
cağı yönünde kuşkusunun olmadığının
altını çizerek, “Çünkü Yürüyüş halktır, is-
tedikleri kadar bassınlar, tutuklasınlar bu
halkın elleri Yürüyüş dergisini çıkarmaya
devam edecek. Yeri gelecek kendi elleriyle,
yeri gelecek onlarca matbaada onar onar
bastıracak. Ama Yürüyüş asla susturula-
mayacak!” dedi. Sonrasında ise marşlar
ve halay türküleriyle 450 kişinin katıldığı
500. Sayı Yemeği sonlandırıldı.

Yürüyüş Dergisi 500. Sayı Kutlaması Yapıldı!
500. Sayımızda Yine Okurlarımızla, 

Tutsaklarımızla ve Dağıtımcılarımızla Birlikteyiz!

Yürüyüş
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Kürt milliyetçi hareketin bir sü-
redir kullandığı “itidalli” dilin yerini
üst perdeden tehdit dili almış görü-
nüyor. Ağzını açan bir tehdit savu-
ruyor. Fakat tüm tehditlerin ortak
noktası, hedefi aynı, “çözüm süreci”
Bir yandan iç savaş yaşanıyor diyerek
devletin katliamlarını anlatıyor öte
yandan ise iç savaşa uygun bir tavır
içine girmiyor.

Tehdit Politikası
Politikasızlığın,
Tıkanmanın Ürünüdür

"Yakında Türkiye'nin içinden ve
dışından gelen başka örgütlerle birlikte
yakında bir devrimci direniş cephesinin
kuruluşunu ilan etmeyi öngörüyoruz.
Adını veremeyeceğim bu örgütler,
Erdoğan rejimine karşı bizimle aynı
mücadeleyi paylaşıyorlar ve bizimle
birlikte mücadele edecekler" 

"Yakında Türkiye'deki Kürt kent-
lerine ek savaşçılar gönderme hak-
kını saklı tutuyoruz, zira bizim gör-
evimiz halkımızı korumak" 

“…Mevcut durumda silahlı mü-
cadeleye son vermek için hiçbir ne-
den yok. Aksine gelecek aylarda iç
savaş Türkiye'de ağırlaşacak.(…)

“Ortadoğu’da varlık gösteren
tüm güçlerle taktik ilişkilerimizin
olması ve herhangi bir tarafı tut-
madan kendi çizgimizi muhafaza
etmemiz gerekiyor. Soğuk Savaş
bitti, birbirine karşıt gibi görünen
güçlerle çıkarlarımız buluşabilir.”
(Cemil Bayık,  28.12.2015, Le
Monde Gazetesine demecinden)

“…Bu biçimde devam ederse,
artık HPG’nin de dahil olma du-
rumu söz konusu olabilir. Hare-

ketimizin yönetimi bugün bunu gün-
demine almıştır, tartışıyor. Ben bunun
için daha önce ‘Türk devleti ateşle
oynuyor dedim. Çünkü eğer bu bi-
çimde zulüm gelişir katliama dönü-
şürse, o zaman HPG de devreye gi-
rebilir.�()

“…Eğer onlar Demokratik Özerk-
liği tümden reddeder ve bunu iste-
yenleri yok etmeye kalkışırlarsa biz
de ayrılmayı düşünürüz.(…)” (Murat
Karayılan, 21.12.2015, Yeni Özgür
Politika)

Tehdit üzerine tehdit yağdırılıyor.
Direniş cephesi kuracağız, ayrılmayı
düşünürüz, ismi verilmeden Rusya’ya
yanaşırız vb. söylemleri birbirini iz-
liyor.

Oligarşinin her türlü kontrgerilla
yöntemiyle halka karşı gerçekleştir-
diği saldırı ve katliamlara karşılık

Kürt milliyetçi hareketin öncekinden
farklı bir politikası yoktur. Bir dolu
esip gürlemesine rağmen, üst perde-
den tehditler savurmasına rağmen
tüm sözlerinin dönüp dolaşıp geldiği
nokta oligarşiyle yürüttükleri “çözüm
sürecinin” yeniden başlatılmasıdır.
Bir gün Öcalan’ın üzerindeki tecrit
kalksın diyerek tehdit ediyor, bir gün
Dolmabahçe mutabakatına dönül-
mezse diyerek tehdit savuruyor, başka
bir gün özyönetim kabul edilmezse
diye tehdit ediyor. Uzlaşmaktan, dü-
zene dönmekten ve silahlı mücadeleyi
terk etmekten başka bir politikası
yoktur.  

Sözlerin hükmünü çoktan yitirdiği,
halkın her gün katledildiği, Kürdistan
kentlerinin yerle bir edilerek Kürt
halkının göç yollarına düşürüldüğü
bir noktadayız. Bu noktada sözlerin
değil pratiğin ağırlığı bir anlam taşır.
En büyük sözü bile söylesen bunun
gereğini yerine getirmiyorsan o sözün
zerre kadar ağırlığı olmaz. Kürt mil-
liyetçi hareketin bugünkü durumu
da budur. Koca koca sözler ediliyor,
tehditler savruluyor ama öte yandan
ise bunun gereğini yerine getirecek
tek bir adım atılmıyor.

İç Savaş Üzerine
Söylenen Sözlerin 
Altı Boştur

Kürt milliyetçi hareketin
tehditlerin dışında bir süredir
diline doladığı bir diğer söz
de iç savaştır. Kürdistan’da
yaşananın iç savaş olduğunu
söylüyor ve dahası Viet-
nam’a benzeterek sonunun
da Vietnam gibi bir zaferle
noktalanacağını söylüyorlar.
Yani bunu da bir tehdit olarak
dile getiriyorlar. İç savaş ta-
nımının da içini boşaltan
Kürt milliyetçileri hem ya-
şananı iç savaş olarak de-
ğerlendirip hem de bunun
gereğini yerine getirecek
adımları atmadıklarını söy-
lüyorlar. 

“Bir çatışma durumuna sa-
vaş ya da iç savaş diyebilmek
için nelerin olması gerektiğine
baktığımızda şu anda Cizre’de,

Kürt Halkının Kurtuluşu 
Oligarşiyi İç Savaş Tehditleriyle 

Masaya İknadan Değil, 
Oligarşiye Karşı Savaşmaktan Geçer!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Kürdistan’da halk katlediliyor, ülke
yerle bir ediliyor ve Karayılan bunu
iç savaş olarak da değerlendiriyor
ama öte yandan ise askeri güçlerini
devreye sokmadığını açıklıyor bir ma-
rifetmiş gibi. Hem de aynı konuşmanın
bir yerinde ‘halkın koruyucusu’ ol-
duklarını söylediği halde. 

Nasıl koruyucusunuz ki halk kat-
ledilirken halkı sadece kendi olanak-
larıyla ve sınırlarıyla başbaşa bırakı-
yorsunuz? 

Ve bu nasıl bir iç savaştır ki iç savaşın
iki tarafından biri olduğunu söyleyen,
olması gereken bir güç karşı gücün
saldırıları karşısında sadece izleyici
oluyor ve tehditten öteye geçmiyor?
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Silopi’de, Sur’da, Nusaybin’de, Ker-
boran’da bir savaşın yaşandığı açıkça
görülür. Tank kullanılıyor mu, evet;
top kullanılıyor mu, evet; roket kulla-
nılıyor mu, evet; Kobra helikopterleri
kullanılıyor mu, evet; keşif uçağı kul-
lanılıyor mu, evet. Yani bir savaşta
kullanılabilecek bütün silahlar kulla-
nılıyor. Şehirler tarumar ediliyor. Şu
an Sur’da binaları yıka yıka ilerlemek
istiyorlar. Koskoca uluslararası bir
yol olan İpek Yolu bir haftadır kapa-
tılmış bulunuyor. Kendi memurlarını
Cizre ve Silopi’den çekmiş bulunu-
yorlar. Yani bir savaş var ve bu savaş
kendi halkına karşı veriliyor. O zaman
bu bir iç savaştır.” (Murat Karayılan)

İç savaşı bu sığlıkla ele alıp açık-
layan Karayılan iç savaşın gerçekte
karşılıklı güçlerin bir çatışması ve
irade dayatması anlamına geldiğini
bilmez mi? Elbette bilir ama onun
amacı karşısındaki güce güç dayat-
ması değildir. O sadece iç savaşla
korkutup tehdit etme amacını taşı-
maktadır. Çünkü bu sözlerinin arka-
sından iç savaşın gereğine uygun bir
hareket tarzı belirlemek yerine, güç-
lerini sahaya sürmediğini anlatıyor.
Yani hala makul ve uzlaşılabilir bir
güç olduğunu ispata çalışıyor. Şöyle
diyor Karayılan:

“…HPG’nin resmi bölük ve ta-
kımları şehre inmemiştir; böyle bir
karar da yoktur.�  Fakat bu noktada
uyarı yapıyoruz: Bu biçimde devam
ederse, artık HPG’nin de dahil olma
durumu söz konusu olabilir. Hareke-
timizin yönetimi bugün bunu günde-
mine almıştır; tartışıyor. Ben bunun
için daha önce ‘Türk devleti ateşle
oynuyor dedim. Çünkü eğer bu biçimde
zulüm gelişir katliama dönüşürse, o
zaman HPG de devreye girebilir”

Kürdistan’da halk katlediliyor, ülke
yerle bir ediliyor ve Karayılan bunu
iç savaş olarak da değerlendiriyor ama
öte yandan ise askeri güçlerini devreye
sokmadığını açıklıyor bir marifetmiş
gibi. Hem de aynı konuşmanın bir
yerinde “halkın koruyucusu olduklarını
söylediği halde. Nasıl koruyucusunuz
ki halk katledilirken halkı sadece kendi
olanaklarıyla ve sınırlarıyla başbaşa
bırakıyorsunuz? Ve bu nasıl bir iç sa-
vaştır ki iç savaşın iki tarafından biri

olduğunu söyleyen, olması
gereken bir güç karşı gücün
saldırıları karşısında sadece
izleyici oluyor ve tehditten
öteye geçmiyor?  Bu bakış
açısı ve yaklaşımla mı Kür-
distanı kurtaracaksınız?

“Halkın direnişini kıra-
mayınca 1960’lı yıllarda Vi-
etnam halkının direnişini kı-
ramayan generallerin “daha
fazla asker, daha fazla, uçak,
daha fazla silah, daha fazla
bomba istedikleri bilinmek-
tedir. Sarayın faşist çeteleri
de halkın direnişini kırama-
yınca daha fazla asker, daha
fazla silah demektedirler.
Tabii ki sonuç Vietnam’da
ne olduysa Kürdistan'da da
o olacaktır.” diyor Cemil Bayık. Yine
aynı tehdit diliyle. Vietnam’da em-
peryalistler daha fazla askeri güç yığarak
sonuç almak istediler, evet, doğru.
Ama orada direnen Vietkong da aynı
kararlılık ve direnişle cevap verdi. Asla
geri adım atmadı, uzlaşmadı. Sonuna
kadar savaşı sürdürerek ve direnişi
tüm halka yayıp halkın katılımını da
sağlayarak güçlendirdi. Bir marifetmiş
gibi gerilla güçlerini halkın direnişinin
dışında tutmadı. Halkın saldırıya uğ-
radığı yerde gerilla halkla birlikte
halkın direnişini ve savaşı büyüterek
düşmana cevap verdi. Zafer de böyle
kazanıldı. Düşmanla uzlaşarak değil,
düşmanı dize getirerek kazanıldı.

Kürt milliyetçileri ise direnişi ve
savaşı büyütmek yerine sadece kuru
tehditlerle uzlaşmacı bakış açısıyla
sonuç almaya çalışmaktadır.

Kürt milliyetçi hareket savaşı bü-
yütmek ve halka güvenip halkın sa-
vaşını örgütlemek yerine Türkiye de-
mokratik güçlerinin kendilerini des-
teklememesinin, Türk halkının des-
teğinin olmamasının, Batı vb. diyerek
emperyalist güçlerin desteğinin ol-
mamasının bu sonuçları yarattığından
şikayetleniyor. Yine sorunu kendi dı-
şında arıyor.  Herkesi suçlayıp bir
kez bile kendi politikalarına ya da
politikasızlıklarına dönüp bakmıyorlar. 

Ben Türkiye ve dünya demokratik
güçlerini harekete geçirmek için ne
yapmalıydım, neyi eksik bıraktım

diye düşünmüyor. Bu güçlerin benden
uzak durmasının benden kaynaklanan
bir nedeni yok mudur diye sormuyor.
Emperyalist güçlerle bu güçleri aynı
kefeye koymanın tarihsel ve siyasal
olarak mümkün olamayacağı gerçeğine
ısrarla neden gözlerini kapattığına
bakmıyor. Kendi içinde sürekli tutar-
sızlık içeren ve uçtan uca savrulabilen
politikalarına hiç bakmıyor.

Sonuç Olarak Kürt 
Milliyetçi Hareket;

1- Tehditler savurma üzerine kur-
duğu politikasıyla aslında tam bir
politikasızlık bataklığı içinde yüz-
düğünü göstermektedir.

2- Oligarşinin katliamları ve sal-
dırıları karşısında savrulan tehditlerin
tek amacı devleti yeniden uzlaşma
masasına çekmektir. Her tehdidin ön-
cesinde söylenenler de bunu gösteriyor.
Dolmabahçe mutabakatına dönülmez-
se... Öcalanın tecriti kaldırılmazsa..
özyönetim kabul edilmezse.. vb. söz-
lerin devamına tehditler eklenerek
gerçekte amaçlananın uzlaşmak ve
düzene dönmek olduğu açıkça ortaya
konulmaktadır.

3- İç savaş yaşanıyor denilmek-
tedir. Bunun doğru bir temele dayanıp
dayanmaması bir yana iç savaş ya-
şandığı koşullarda taraflardan biri
tüm güçlerini savaş alanına sürmüşse
diğer gücün bundan geri kalması

Kürt milliyetçi hareket savaşı
büyütmek ve halka güvenip halkın
savaşını örgütlemek yerine Türkiye
demokratik güçlerinin kendilerini
desteklememesinin, Türk halkının
desteğinin olmamasının, Batı vb.
diyerek emperyalist güçlerin des-
teğinin olmamasının bu sonuçları
yarattığından şikayetleniyor. 

Yine sorunu kendi dışında arıyor.
Herkesi suçlayıp bir kez bile kendi
politikalarına ya da politikasızlık-
larına dönüp bakmıyorlar. 

Yürüyüş
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zaten teslimiyet anlamına gelir. Savaş
düşman güçlerin birbirlerine irade-
lerini kabul ettirmesi üzerine yürür.
Kürt milliyetçi hareket devletin tüm
güçleriyle iradesini dayattığı koşul-
larda güçlerini sahaya sürmemiş ol-
makla övünmektedir.

4- Kürt milliyetçi hareket için iç
savaş da bir tehdit aracı olmanın öte-
sinde bir anlam taşımamaktadır. Ama

buna rağmen Vietnam benzetmeleri
yapılmaktadır. Bu şekilde hareket eder-
seniz sonunuz Vietnam gibi olur de-
nilmektedir. Oysa Vietnam’da uzlaşan
bir güç yoktur. Tersine savaşan ve sa-
vaşarak sonuç almaya çalışan bir güç
vardır. Ki savaşı zaferle sonuçlandıran
da bu savaşçı iradeleri olmuştur.

5- Kürt milliyetçi hareketin uz-
laşmacı politikası tehditlerle, düşmana

sürekli uzlaşma mesajları vererek
Kürt halkının kurtuluşunu getirmez.
Kürt halkının kurtuluşu iç savaş teh-
ditleri ile gelmeyecektir. Kürt halkının
kurtuluşu emperyalizme ve oligarşiye
karşı halkın savaşını örgütleyerek
gerçekleşecektir. Oligarşinin halka
karşı yürüttüğü karşı devrimci savaşı
devrimci savaşla cevaplayarak ger-
çekleşecektir. 

Geçtiğimiz hafta içinde AKP parlamento içindeki
siyasi partilerle anayasa değişikliği görüşmeleri için
görüşeceğini açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
diğer parti başkanlarıyla görüşmeye ilişkin randevular
alındı. Bundan sonra takvimin işlemesi beklenirken
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in sözlerinin ardından AKP
sert bir çıkışla görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Sırrı
Süreyya Önder sadece Kürdistan’daki katliamlara dikkati
çekerek buna bir çözüm bulunmasını isteyen sözler
ediyor. Şöyle diyor:

“Bölgedeki çatışma halinin halkın temel yaşam hak-
kından vazgeçtim, nefes alma hakkını, kayıplarını def-
netme hakkını tanımadan bizi ziyaret ederse kaçak
çayını içer gider.”

Bu sözlere karşılık AKP ve Başbakan oldukça sert
bir üslupla ve azarlayarak görüşmeleri iptal ettiklerini
açıkladılar. Nezaketsizlik, dil ve üslup bozukluğu üzerine
azarlandı. HDP’nin düzene uyumlu hale gelmediği,
haddini bilmediği biraz daha siyasi nezakete uygun
davranması gerektiği üzerine bir dolu sözler edildi.
HDP’nin yeterince düzene entegre olmadığı söylendi. 

Buna karşılık HDP’lilerin açıklamaları ise aynı sert-
likten oldukça uzaktır. Görünüşü sert olsa da içeriği ta-
mamen uzlaşmacı olan açıklamalar birbirini izledi.
AKP dize geleceksiniz çağrılarıyla ortalığı ayağa kal-
dırmaya çalışırken HDP’lilerin sözlerine bakalım:

“Görünen o ki görüşmemek için bir bahane aranı-
yordu. Üslup gerekçesi sadece basit bir gerekçe yapıl-
dı.”

“Biz işimize bakıyoruz bizim derdimiz çözümdür.
Her konuda çözüm için mücadele ediyoruz. Biz AKP
ile var olmadık, AKP ile de bitmeyiz. Bizim meşrutiye-
timizin kaynağı AKP filan değildir.” (Selahattin De-
mirtaş)

"Sayın Başbakan'ın tüm siyasi partilerden randevu
talep etmesi umutları bir kez daha yeşertmişti. Fakat
dün itibariyle, HDP ile yapacağı görüşmeyi iptal etme-
sinin, son derece yanlış bir tutum olduğunu düşünüyo-
rum... Her şeyin masada çözülebileceğine inanıyorum"

(Pervin Buldan)
“Tam da bir müzakere ve diyalog kanalının açıl-

masının çok ihtiyacı olan dönemlerden geçiyoruz...
Özellikle görüşmenin olacağına dair haberler basına
düştükten sonra gerek bölgede gerek Türkiye genelinde
ciddi bir takım beklentiler dile getirilmeye başlanmıştı.
Belli ki AKP ve başbakan bu beklentilerin ve umutların
yeşermesinden bile rahatsızlar.” (İdris Baluken)

“Henüz geri dönüş imkansız değilken; demokratik
çözümleri hep beraber araştıralım. Bedelini bizler
hergün hayatımızla ödüyoruz. Bu had bildirme laflarını
bir kenara bırakın. En iyi bildiğimiz iş zindanlarda
yatmak, direnmek; burdan size ekmek çıkmaz." (Sırrı
Süreyya Önder)

Halk katlediliyor, Kürdistan yerle bir ediliyor ve
AKP hizaya çekmek için fırça atıyor. Ancak HDP’lilerin
barış ve uzlaşma dışında bir politikaları da bulunmuyor. 

AKP ile neyi görüşeceğiz, görüşmek için zaten bir
neden bulunmuyor demiyorlar. AKP katliamcı faşist
bir partidir şeklinde açıklamalar yapmalarına rağmen
hala daha AKP’den çare bekliyor, umut arayışı içine
giriyorlar. Halkı katleden böyle bir güçle görüşmeye
büyük misyonlar biçiyorlar. 

İşte bu nedenledir ki AKP en küçük bir çıkışa bile
haddini bildirebilme rahatlığıyla hareket edebiliyor.
Siyasi nezaketten vb. dem vurabiliyor. Kendi katliam-
cılığını bu yaklaşımların ardına çok rahat gizleyebiliyor,
kendini ağırdan satabiliyor. Çünkü karşısındaki gücün
hiçbir ağırlığı kalmadığını, olmadığını biliyor. Bu güç
kendi ağırlığını kendisi yok eden bir güçtür. Halka gü-
venmek yerine emperyalistlere, AKP’ye güvenen ve
onlarla birlikte sorunlara çözüm bulacağı düşüncesine
giren bir gücün ciddiye alınacak bir yanı yoktur. 

AKP de bunu yapıyor. HDP’yi ciddiye almıyor,
azarlıyor ve tam denetim altına almak için siyasi nezaket
öğretmeye soyunuyor. Bu sonucu yaratan HDP’nin
kendisidir. 

AKP Biat Etmeyi Dayatıyor! 
HDP, AKP İle Uzlaşmaktan Başka Politika Üretemiyor!

3 Ocak
2016

Yürüyüş

Sayı: 502

2 5HALK CEPHESİ HEYETİ AMED VE SURUÇ’TA



Ülkemizde Gençlik

AKP iktidarı katleder, aç bırakır,
yakar, yıkar, işten atar yetmez mem-
leketinden eder. Katlettiği bebekleri-
miz daha yaşına girmemiştir. Dünya-
ya gözlerini açalı 35 gün olmuştur.
Ama fark etmez. Kan deryası üzerin-
de dikilen iktidarını sağlamlaştırmak
için katiller ne 35 günlük bebeği tanır
ne de 15'inde bir fidan olanları. Ve sen
bunlara karşı adalet istersen, direnir-
sen, ya katledilirsin ya tutsak edilirsin.
Yani bir şekliyle bunun bedelini öder-
sin. Fakat bu mücadele bitmez, kat-
ledildikçe çoğalan, kırılamaz bir halk-
tır Anadolu halkları. 

AKP faşizminin tek bir muhalif
sese dahi tahammülü yoktur. Burjuva
demokrasisini bile uygulayamayacak bir
acziyetin içerisindedir. Öğretmenleri
işten atar, bebekleri katleder, öğrenci-
leri okulundan uzaklaştırdığı yetmez
yüzlercesini tutsak eder, halkı gaza ve
kana boğar... Yine de durmaz. Çünkü
öyle bir korku salmıştır ki onu şairin
dediği gibi “benzemez hiçbir şeye vata-
nını satanların korkusu”... 

Geçtiğimiz haftalarda bu anlat-
tıklarımızın bir örneği İstanbul Özye-
ğin Üniversitesinde yaşandı. AKP
iktidarı için katletmek serbest, katle-
dilenleri anmak suçtur. 

Bunun içindir ki Ankara Katlia-
mı’nı protesto eden ve katledilen
çocukları anan öğrenciler hakkında
soruşturma başlattılar. Açılan soruş-
turmada öğrencilerin açtığı 'HAYAT
KISA KATİL UZUN' yazılı pankart
gerekçe gösterilerek 2 öğrencinin
yüzde yüzlük bursu kesildi. 

Eyleme katılan diğer öğrencilere
ise kınama ve uyarı cezaları verildi. Ve
bursları kesilen öğrenciler bu durum-
da katil AKP iktidarına bir de borçlu
duruma düştüler. İki öğrenci hırsız
AKP'ye altı bin ile yirmi bin lira ara-
sında para ödemek zorunda. 

Üniversitelerdeki eylemleri engel-
lemek için her türlü saldırıya hazır olan
AKP'nin karşısında ancak örgütlü
olursak durabiliriz. Tepeden tırnağa,
savcısından, rektörüne bir uyum için-
de öğrencilere karşı saldırıyı örgütle-
yen bir iktidar var karşımızda. Aynı
bütünlükte karşılarında yer almalıyız. 

Afiş asan arkadaşlarımızı tutukla-
yan, açıklamaya katılan arkadaşlarımızı
cezalandıran bir yönetimin olduğu
yerde faşizme karşı demokrasi müca-
delesini daha da büyütmeliyiz. Demo-
kratik haklarımız için direnmeliyiz. 

Gençlik adalet mücadelesinin dina-
mit fitilidir ve AKP de bu ülkede ada-

letsizliğin en bariz sembolüdür.
AKP'nin gençlikten korkusu buradan
gelmektedir. Bunun için gençliğin her
eylemine saldırıp gözaltına alıyor, üni-
versiteleri karakollara çeviriyor. AKP
iktidarı, parayı verenin çaldığı düdük
gibi bir iktidardır. Bir yerde eskiyecektir
ve tarihin çöplüğünde nihayetinde
yerini alacaktır. Elbette onu bu çöplü-
ğe atacak olan da gençliktir. 

Gençliği örgütlemek, devrimi
örgütlemektir. Gençlik doğası gereği
sahip olduğu atılgan, yaratıcı ve feda-
kar yanlarıyla yarattığı değerler ile sus-
kunluğu bozandır. 

Örgütlü bir yapıya sahip gençlik,
her dönem egemenlerin korkulu rüya-
sı olmuştur. Mahir Çayan'ın söyledi-
ği gibi gençlik ''devrimci yığınların
politik bilince ulaşmadıkları yarı
sömürge bir ülkede, bağımsızlık müca-
delesinde toplumun devrimci sınıf
ve tabakalarını harekete geçiren bir
dinamit fitilidir.'' 

Dev-Genç'liler AKP iktidarının kor-
kulu rüyası olmayı, gençliği örgütlemeyi
ve düzenin karşısına dikmeyi kendine
bir görev bilmiştir. Bu görevi onlara son
90 gün içinde katledilen 44 çocuk ver-
miştir. Bu görev ona Berkin için adalet
isteyen Şafaklar’dan mirastır.

GGençlik Federasyonu’ndan

Baskılarla, Cezalarla, Tutuklamalarla 
Gençliğin Adalet Mücadelesini Engelleyemezsiniz!

Taleplerimizi Haykırmaya 
Devam Edeceğiz!

Dev-Genç’liler 17 Aralık’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Fakültesi Bomonti Kampüsünde gençliğin taleplerini haykırdı.
Okulda “Bağımsız Türkiye, Demokratik Üniversite İstiyoruz”
ve “Tutsak Öğrencilere Özgürlük İstiyoruz” yazılı 30 tane afiş
yapıldı. Ayrıca okulda,19-22 Aralık Katliamı ile ilgili yazılama
yapıldı.

***

Mimar Sinan Üniversitesinde Dev-Genç
Çalışmaları Baskılara Rağmen Sürüyor!

Dev-Genç’liler 24 Aralık’ta Mimar Sinan Üniversite-
si’nde 19 Aralık 2000 Katliamı’yla ilgili sinevizyon gös-
terimi yaptılar. Kantin ve yemekhane konuşmalarında 19

Aralık 2000’de 28 devrimci tutsağın katledildiği ve dev-
letin katliamlarına her gün yenilerini eklediği söylendi.
Konuşmalarda Kürdistan’da devletin halka karşı yaptığı kat-
liamlarda 35 günlük bebeklerin,  daha anne karnında doğ-
mamış bebeklerin katledildiği anlatıldı. 

Bu katliamlara karşı Dev-Genç saflarında mücadele
etmeye çağrı yapıldı. Yapılan konuşmaların sonunda
öğrenciler konuşma yapan Dev-Genç’lileri alkışlayarak des-
tek verdiler. 

Konuşmalarda aynı zamanda Mimar Sinan Üniversi-
tesi’nde tutuklanan 9 Dev-Genç’liyi sahiplenmek için 5
Ocak’taki mahkemeye de çağrı yapıldı. Okulun içine ve kan-
tine katliamı anlatan Dev-Genç imzalı küçük kağıtlar ve
A4 kağıtları asıldı.

Yürüyüş
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Liseliyiz Biz

5 Ocak Berkin'in doğum günü.
Katil AKP'nin polislerinin ellerinden

çıkan gaz bombasıyla katledilmeseydi
5 Ocak’ta 17 yaşında olacaktı. Ama
15'inde kaldı. 15'inde 16 kiloda topra-
ğa verdik Berkin'i.

Bizimle beraber olacağı, çalışmala-
rımıza katılacağı günleri çaldı ondan fa-
şizm. Ailesinden çaldı, halkından çal-
dı, bizden çaldı Berkin'i.

Vurulalı 2,5 yıl olacak neredeyse.
Halen daha içimizi yakıyor. Bu yangını
hesap sormak dışında hiçbir şey söndü-
remeyecek. Katillerini affetmeyeceğiz.
Unutmayacağız Berkin'i ve katillerini.

Berkin'i katlettiklerine pişman ettik
düşmanı.

Yetmez! Katillerini istiyoruz biz.
Adaletin sağlanmasını istiyoruz. Ada-
leti biz sağlayacağız. Mahkemelerden
adalet çıkmayacağını gördük. Berkin'i
vuran katiller hala ellerini kollarını
sallayarak geziyorlar. 

Yeni insanlar katletmeye, işkence et-
meye devam ediyorlar. Sözde onları bul-
mak ve yargılamakla görevli olanlar kat-
liamlarına ortak oluyorlar. "Emri ben
verdim" diyen katil, sarayında yeni
Berkinler’in katliamının emirlerini ve-
riyor. 

Ve Berkin her gün soruyor bize
"Katillerim aranızda. Ne yapacaksın
adalet için. Hesabımı sormak için ne ya-
pabilirsin?" diye. 

Bu yüzden Berkin'in doğum gü-
nünde bir kez daha söz veriyoruz ona.
Adalet sağlanana, katiller bulunana
kadar durmayacağız. Suskunlukla kar-
şılamayacağız bu günleri. Berkin için
katliam emrini verenler yataklarında ra-
hat uyuyamayacak. 

Her tanıştığımız yeni insanda, her ör-
gütlediğimiz insanda onun katiline bir
adım daha yaklaşacağımızın bilinciyle
gençliğe, liselilere gitmeye devam ede-
ceğiz. Yeni Berkinler örgütlemeye de-
vam edeceğiz. Örgütlenmek hesap sor-

maktır çünkü. Örgütlenmek için öne
çıkacağız, daha büyük görevlere aday
olacağız. Biz Liseli Dev-Genç’lileriz,
Berkin'in yoldaşlarıyız. Berkin'in
yoldaşı olmamızın getirdiği manevi
bir zorunluluktur bu. Berkin'e vefa
borcumuzdur bu.

Unutmayalım ki; Berkin'i yaratan
bu halk, içinden daha nice Berkinler
çıkaracaktır. Berkin'in hesabını soran
nice Şafaklar, Bahtiyarlar çıkara-
caktır. Bunu biliyoruz. 

Çünkü Berkin gibi erken büyü-
yoruz. Yaşadığımız adaletsizlikler,
faşizm erken büyütüyor bizi. Ama
halkın içinden yeni Berkinler, Şa-
faklar, Bahtiyarlar kendiliğinden çık-
mayacak. 

Biz çalışmalarımızı ne kadar di-
siplinli, planlı, programlı yaparsak o
kadar iyi sonuçlar alacağız. Yoksa
Berkin olabilecek arkadaşlarımız
yozlaşmanın batağına da batabilir, gi-
dip faşist örgütlenmelere de katılabilir.
Buna izin vermemeliyiz. Berkin için
bir adım öne çıkalım. Savaşı büyü-
telim. Savaşı büyütmek, ne iş yapı-
yorsak o işi daha iyi yapmaktır. 

Bugün liseli gençliği biz örgütle-
mezsek düzen örgütler. Biz örgüt-
lendikçe düşman cephesi daralır. Biz
kendimizi büyüttükçe düşmanın kor-
kuları daha da büyüyecektir. Bu ka-
dar basittir mücadelenin doğası. 

Bu halkın gençleri Berkin gibi
olmalıdır. Yüzünde fuları, elinde sa-
panıyla katillerden hesap soracak
yüreğe sahip olmalıdır her biri. Ber-
kin gibi 14 yaşında halkın kurtuluş
mücadelesinin içinde olmalıdır. 

Bu gençliği örgütleyebilecek,
gençliğe umut olabilecek tek örgüt
Dev-Genç’tir. Berkin'in yoldaşları
olarak bizim de görevimiz bir adım
daha öne çıkmak ve daha fazla ör-
gütlenmektir. 

ÖRGÜTLENMEK HESAP SORMAKTIR! 
BERKİN'İN HESABINI 

DAHA FAZLA ÖRGÜTLENEREK SORACAĞIZ!
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“O sözler ki; kalbimizin üstünde 

dolu bir tabanca gibi 

ölüp ölesiye taşırız 

O sözler ki; bir kere 

çıkmıştır ağzımızdan 

uğrunda asılırız”

Atilla İlhan

Farklı yer ve zamanlarda, insanlar
belli konular üzerine söz verebilirler.
Bir konu üzerine birini inandırmak için
de olabilir bu sözler, bir işin yapıla-
cağına dair teminat vermek için de. 

Devrimciler de söz verirler. Kav-
gada düşenlerin ardından yeminler
ederler, mitinglerde, grevlerde, iş-
gallerde, konserlerde kavganın birçok
anında ve alanında andlar içer, sözler
verirler. 

Verilen her söz; sosyalizm bayra-
ğını daha da yukarı kaldırmak için ya-
şamlarını ortaya koyan kahraman şe-
hitlerimizin hesabını sormak içindir.
Kundaktaki bebeklerimizden aksakallı
dedelerimize kadar zulüm gören, kat-
ledilen, açlık ve yoksulluğa mah-
kum edilen halkımızın hesabını sor-
mak içindir. 

Dahası Dev-Genç’lilerin sözü;
Komutan Rızalar’ın, Elif, Şafak,
Bahtiyarlar’ın gözünü arkada bırak-
mamak içindir. 

Şimdi aşağıda yazdığımız sözlerin
her biri, Anadolu İhtilalinin öncüsü
Dev-Genç’lilerin, Dayımızın başu-
cunda ömürleri boyunca unutmaya-
cakları sözleridir. 

Verilen bu sözler şairin de dediği
gibi, ‘bir kere çıkmıştır ağzımızdan
uğrunda asılırız’. İşte bu kadar nettir
Dev-Genç’lilerin sözü. 

Ve son olarak diyoruz ki; son sö-
zümüz söylenmedi daha! 

Son sözümüzü Elif’in elindeki
çeliğin hasıyla, Şafak’ın halk düş-
manlarına baktığı Cephe gözleriyle,
Bahtiyar’ın yoldaş sıcaklığındaki gü-

lüşüyle söyleyeceğiz. 

And olsun ki Dünyayı Bir Kez De
Türkiye’den Sarsacağız!

“Nefesimin sonuna kadar hep
devrimci saflarda olacağıma ve hep
mücadelenin bir ucundan tutacağı-
ma söz veriyorum.”

“Umudun adını kulaktan kulağa
sokaktan sokağa , şehirden şehire ya-
yıp umudun adını büyüteceğime bu
yolda hiç sapmadan kararlı bir şe-
kilde ilerleyeceğime söz veriyorum.” 

“Dünyayı bir kez de Türkiye’den
sarsacağız sözünü şiar edineceğime
karamsarlığa her düştüğümde bu
sözü hatırlayacağıma ve halkımıza
bu iddiayı taşıyacağıma and içe-
rim.” 

“Devrim yolundan asla ve asla
sapmayacağım.” 

“Bir süre mücadeleden uzak kal-
mak zorunda kaldım ama artık ne
olursa olsun mücadeleden asla uzak
durmayacağıma ve mücadele içinde
daha da yükseleceğime dair söz ve-
riyorum.”

“Söz verdik sana, sen rahat uyu
düşünü gerçek kılacağız ve savaşa-
cağız.” 

“ Hayatımda her ne olursa olsun
düzene dönmeyip devrimciliğimi ge-
liştirip, kaygılarımı korkularımı ye-
nip devrimcileşeceğim.” 

“Bizim öğretmenimizdir. Bizler
Dev-Genç’liler Dayımızın öğrenci-
leriyiz. Onun ve şehitlerimizin açtığı
yolda sapmadan devam edeceğim.” 

“Kendisinin bir sözünden etkile-
nerek söylediğim hainlikle kahra-
manlık arasında ince bir çizgi var-
dır sözüdür. Hainlerden olmayaca-
ğıma söz veriyorum.”

“Devrim yolundan asla dönme-
yeceğim” 

“Benim hayatım boyunca yan-
lışlarım olmuştu elbette, fakat bu

yanlışları asgariye indireceğime ba-
şarabilirsem tamamen bitireceğime
yaptığım ve yapacağım hiçbir eyle-
mi halktan kopuk ve halka zarar ve-
recek bir eylem olmayacağına söz ve-
ririm.” 

“Devrim yolunda hayatım bo-
yunca yürüyeceğime ve her ne olur-
sa olsun benle yürüyen yoldaşlarımı
asla bırakmayacağıma and olsun.” 

“Mahirler’den, Dayı’dan öğren-
diğimi uygulayacağıma, mücadele-
den bir adım dahi geri adım atma-
yacağıma and içerim.” 

“Yaşamım boyunca mücadele
içinde olacağıma söz veriyorum.” 

“Direnmeyen çürür; çürümeye
karşı içte ve dışta kendimi donata-
cağım,  kimsenin bize adaletsiz de-
memesi için elimden geleni yapaca-
ğım.” 

“Dayıya sözüm olsun, yaşamım
boyunca her ne koşulda olursa olsun
bu mücadeleyi sürdüreceğim.” 

“Kavgayı büyüteceğim kavgayı
sürdüreceğim, bayrağımızı daima
en yükseklere taşıyacağım . Zafere
kadar daima çürümeden direnerek
bu kavganın neferi olacağım.”

“Senin öğrettiğin yolda devrim yü-
rüyüşümüzü sürdüreceğime söz veri-
yorum.” 

“Dayı yattığın yerde huzurla yat,
gözün arkada kalmasın senin gibi
nice şehit olmak için bekleyen kınalı
kuzular var. Sana söz veriyorum
bıraktığın mirası son nefese taşıya-
cağım.”

“Bizim yoksul halkımıza, ayağı
çıplak gezen çocuklara, İbrahim (Çu-
hadar) abilere, Erdal (Dalgıç) abi-
lere, saçı beyazlamış amcalara, ni-
nelere ve Dayımıza bir sözümüz var: 

Devrim sözü. Dünyayı bir kez de
Türkiye’den sarsacağımıza, bu sözü
tutacağımıza söz veriyoruz.”

ANADOLU KAVGAMIZIN CAN DAMARIDIR!
Dev-Genç’liler Düşlerimizi Gerçek Kılacak,Dev-Genç’liler Düşlerimizi Gerçek Kılacak,
Anadolu İhtilalini Gerçekleştirecekler!Anadolu İhtilalini Gerçekleştirecekler!
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Bir öğretmenin söylediği bu sözler,
çok sık duyduğumuz bir durumu özet-
liyor aslında. 65 öğretmen, aynı kurumda
çalışıyor, aynı öğrencileri eğitmeye uğ-
raşıyor ancak birbirini sokakta görse
tanımayacak kadar yabancılar. Oysa ne
kadar da benzer hayatlara sahipler. Aynı
sorunları yaşıyor, aynı baskılara maruz
kalıyor, düzenin çarkları arasında ezil-
memek adına benzer fedakarlıkları ya-
pıyor ancak bunları en iyi anlayacak
olanlarla, meslektaşlarıyla paylaşacak
ortam bulamıyorlar.

Peki nasıl bu denli yabancılaşıyor
eğitim emekçileri birbirlerine. Eğitim
sisteminin bir okuldan çok fabrikaya
benzetmeye çalıştığı kurumlara şöyle
bir bakmak yeterli bu soruyu cevap-
lamak için. Nitelik olarak hiçbir şey
vermeyen, içi boş müfredatlarla öğ-
retmeyi değil, öğretmemeyi sağlayan
derslerin sayıları sürekli arttırılıyor.
Bir kurumda bu kadar fazla dersi ve-
rebilmek için okullar sabahçı, öğleci
diye ayrılıyor. 

Sabahın çok erken saatlerinden
akşamın geç vakitlerine kadar öğren-
ciler ve öğretmenler bir dersten di-
ğerine koşuşturup duruyorlar. 

Zamana karşı verilen bu yarış es-
nasında hem öğrencilerin hem öğret-
menlerin dinlenmesi, ihtiyaçlarını kar-
şılayabilmesi, sosyalleşebilmesi için
tek vakit olan teneffüsler de yalnızca
5 dakikaya indiriliyor. Bu 5 dakika
içinde okullara bir göz atacak olursak,
öğretmenlerin bu çok kısıtlı süreyi de
kendilerine dayatılan hiçbir amaca hiz-
met etmeyen angarya evrak işleriyle
geçirdiğini görebiliriz. 

Sonuç olarak ortaya çıkan tablo,
birbirini tanımayan, en yakınında olup
her gün gördüğü insanların hayatlarına
dair hiçbir fikri olmayan, kendine,
meslektaşlarına ve doğal olarak da
mesleğine yabancılaşan öğretmenler
ve ders yoğunluğundan hiçbir şey
öğrenme fırsatı bulamayan öğrenci-
lerdir.

Peki bilimsel olarak bu ders yo-
ğunluğunun ve dinlenme eksikliğinin
verimsiz olduğu  çok açıkken bu koş-
turmacanın nedeni ne? 

İlk cümlede söylediğimiz durum
bunun ipuçlarını veriyor aslında. İkti-
darın sözcüleri her fırsatta emeğimizi
aşağılarken ve iş güvencemizi kaldırıp
bizleri kölece koşullara mahkum edecek
değişikliklere hazırlanırken, birbirimizi
tanımıyor oluşumuz tam da iktidarın
istediği durumu yaratıyor. Eğitim emek-
çilerini birbirine yabancılaştıran bu uy-
gulamalar tam da amaçlarına hizmet
ediyor. Neden mi? 

*Birbiriyle vakit geçiremeyen eğitim
emekçileri arasında bir dostluk ilişkisi
gelişemez. Yerine, tam da kapitalist
sistemin istediği rekabete dayalı çalışma
şartları geliştirmek kolaydır.

*Meslektaşlarıyla sohbet etme ola-
nağı bulamayan eğitim emekçileri, so-
runlarını paylaşma fırsatı bulamaya-
cağından bireyselleşecektir. 

*Benzer koşullarda yaşayıp benzer
sorunlara maruz kalan emekçiler, bir
araya geldiklerinde sorunlarını payla-
şacak ve bu sorunlarına çözüm araya-
caklardır.  Bu da örgütlenmeyi berabe-
rinde getireceğinden engellenmeye ça-
lışılan bir durumdur. 

*Dersler arası koşuşturma ve za-
manla yarış, hem eğitimcilerin hem
öğrencilerin üreteceği, düşüneceği
vakti de çaldığından sorgulamayan,
düşünmeyen emekçiler yaratmak için
de gereken zemini hazırlamaktadır.

Kamu emekçileri olarak saldırıların
çok yoğun yaşandığı bir dönemden
geçmekteyiz. Bu  saldırılara da ancak
ve ancak birlikte mücadele edersek
karşı durabiliriz. Bunun için en yakını-
mızdan, çalıştığımız okuldan başlamalı,
bizlerle aynı sorunları yaşayan eğitim
emekçileriyle bir araya gelmeliyiz. 

Okullarımız sabahçı, öğleci diye
ayrılsa, teneffüs saatlerimiz 5 dakikaya
indirilse, angarya işlerle tüm boş za-
manımız doldurulmaya çalışılsa da ön-
celiğimiz, eğitim emekçileriyle bir araya
gelmek olmalıdır. Meslektaşlarımızı ta-
nımalı, yaşadığı problemlerle ilgilenmeli,
aramızdaki yabancılaşmaya izin ver-
memeliyiz. Ve elbette meclislerde ör-
gütlenerek, sorunlarımıza birlikte çö-
zümler üretmeli, küçük veya büyük
yaşadığımız her sorunu ortaklaştırarak
ortak mücadele yöntemleri geliştirme-
liyiz. Tek tek değil, birlikte güçlüyüz
ve gücümüzü büyütmek, sorunlarımızı
çözmek için meclis örgütlenmesini bir
an evvel hayata geçirmeliyiz.

AKP iktidarının ve işbirlikçi okul
yönetimlerinin öğretmenleri biraraya
getirmeyen, ayrıştıran, kamu emek-
çileri arasındaki her türlü dayanış-
manın önünü kesen politikalarını boşa
çıkaralım. Dayanışma bizim en önemli
silahımızdır. Bundan vazgeçmeyelim.
Biraraya gelelim. Örgütlenelim. Gü-
cümüzü büyütelim.

“Okulumda 65 Öğretmen Çalışıyor;

Bunların Yarısından
Fazlasını Görmedim”

25 Aralık’ta, 9 Ocak günü HFG Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nde yapılacak olan “Birleşelim
Örgütlenelim Haklarımızı Kazanalım” kurultayı için Kamu
Emekçileri Cephesi Gazi Mahallesi’nde afiş çalışması
yaptı. Şair Abay Lisesi, İstiklal ve Zübeyde Hanım okulu

civarında, duraklarda ve mahallenin merkezi yerlerine afiş
asıldı. Şair Abay Lisesi’nde öğretmenler odasına girilerek
konuşma yapıldı ve kurultaya çağrı yapıldı, davetiye bro-
şürü dağıtıldı. Ayrıca Zübeyde Hanım Okulu’nda da dave-
tiye broşürleri dağıtıldı.

Haklarımızı Kazanmak İçin, Birleşmeli, Örgütlenmeliyiz
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1-) Komite Nedir? 
Komiteler, herhangi bir alandaki,

birimdeki örgütlenmeyi ve faaliyetleri,
daha iradi hale getirmek üzere oluş-
turulmuş, planlama yapmak, politika
ve karar üretmek, kolektivizmi hayata
geçirmek, disiplin ve denetimi sağ-
lamak üzere, kendi alanı içinde yö-
netim misyonunu üstlenen yapılardır.

Komiteler, üretimi  ve yaratıcılı-
ğı artırır. Boşlukta ve belirsiz bir
şey bırakmaz.

Komite, kolektivizmin somutlan-
dığı birimlerdir. En az iki ve daha faz-
la kişiden oluşur. Çalışma alanların-
da ve bölgelerde tek insana dayalı iliş-
kiler ve yönetim tarzı doğru değildir.
Her alan, birim yada çalışmanın bir
komitesi olmalıdır. 

Komite kurmak için ideal, eğitil-
miş ve hazır insanlar aramak doğru
değildir. Var olan insanlarımızın en
ileri olanlarıyla bir komite kurmak ge-
rekir. Eksikleri de olsa bir komite her
zaman bireysel çalışma tarzına tercih
edilmelidir. Aynı zamanda komiteler
bir anlamda bizim “kadro yetiştiren
okullarımızdır” Bu okulların pratik sü-
recinde insanlarımız öğrenirler; so-
rumluluk alırlar ve eğitilirler. 

Komiteleri üçe
ayırabiliriz;

Bir: Bir örgütün en üstten en alta
kadar tüm çalışma alanlarında, bi-
rimlerinde yönetim organı olarak va-
rolan komiteler. Bu komiteler örgü-
tün değişmez bir parçası olarak sürekli
ve kalıcıdırlar.

İki: İkinci tür komiteler, taban ör-
gütlenmesi olarak kurulan, kurulma-

sı hedeflenen Halk Ko-
miteleri’dir.

Üç: Geçici, dönem-
sel, belli bir alana veya
konuya yönelik oluştu-
rulan komiteler.

2-) Kolektivizm
Nedir? Neden
Önemlidir? 

Kollektivizm, komi-
teye hayat veren ideo-

lojik güçtür. Salt bir kavram
değil, bir mekanizmadır. Kelime an-
lamı “ortaklaşa, ortaklaşacılık” de-
mektir. Birlikte hareket etmek, birlikte
yapmak, birlikte üretmektir. 

İki birden, üç ikiden büyüktür.
Kollektivizm bu yanıyla kapitalizm
karşısında sosyalizmin gücüdür. Kol-
lektivizm sosyalizm; bireysel çalışma
ise kapitalizm demektir.

Biz bireylerin üstün yetenekleri-
ne değil emeğe inanırız. 

Bizim ölçümüz “yetenek”, “deha”
“süper zeka” değil...”kollektivizm”dir.
Kollektivizm her türlü bireysel beceri
ve “zeka” dan üstündür. Çünkü on-
larca yüzlerce örgütlü insanın birle-
şen bilgisidir; becerisidir; pratikten çı-
kan bilgisidir. Onlarca, yüzlerce, bin-
lerce insanın birleşen, beynidir.  

Kollektivizmi işletmek, işlevli ol-
ması için ısrar etmek ve emek vermek
zorundayız. Kollektivizm, aklımızı,
tecrübelerimizi yeteneklerimizi bir-
leştirmemiz demektir. 

Ancak böyle daha güçlü oluruz.
Ancak böyle daha az hata yaparız. 

Kolektivizmin işlemediği bir ko-
mite, bürokratlaşmış, düzen kurumu
olmuş demektir. Bu nedenle bizim
için çok önemlidir. Binlerce beynin
aynı hedef için çalıştığını, binlerce yü-
reğin aynı hedefe ulaşmak için attığını
düşünelim. Bu çok büyük bir güçtür.
Biz işte bu gücü açığa çıkarmak isti-
yoruz. 

1990 Ağustos’unda yayınlanan
“Yolun Neresindeyiz?” broşüründe
yer alan “Hareketimizin geleceğini
belirleyen olay kollektif örgütlülük-
te ısrar ve siyasi pratiğin yükseltil-
mesi” tespiti komite çalışmasına ver-
diğimiz önemi de gösterir.

3-) Kolektivizm Neden
Gereklidir? 
Birincisi örgütlülüğün ve müca-

delenin gelişmesi gibi pratik bir ne-
denle gereklidir. Kolektivizm ve ko-
miteler, kadrolaşmanın en iyi koşul-
larda en hızlı biçimde gelişeceği bir
ortamı sunar. 

İkincisi, ideolojiktir. Devrimciler
açısından doğal bir tercih ve zorun-
luluktur. Kollektif işleyiş, hareketin
sorunlarının çözümüne, ihtiyaçlarının
karşılamasına tüm kadroları, taraf-
tarları katmanın yegane yoludur. Ko-
lektif işleyiş kurulmadığında herke-
sin sorunlara vakıf olması, sorunları
içinde hissetmesi sağlanamaz. Ko-
lektivizm, bir örgüt gerçeğinde, “ben”i
“biz” yapan harçtır. İnsanlar bu me-
kanizma, bu anlayış içinde örgütle bü-
tünleşirler. 

Genç, deneyimsiz bir çok insan,
tek başına fazla bir şey yapamaya-
cakken, komiteyle bir çok işi yapar
hale gelir. Burada ne sihir var, ne bir
olağanüstülük. 

Keramet, bir, örgüt olmanın, ör-
gütlenmenin, iki, komite olmanın
getirdiği sorumluluk duygusunun,
üç, kollektivizmin gücündedir.

Halkı örgütlemenin esası halkla
kuracağımız komitelerdir.  

Mücadelenin özü daha fazla ko-
mite kurmaktır. Komiteler halkın her
kesimini mücadeleye katar. Halkı
mücadele içinde eğitir. Hayatın ve
mücadelenin sorunların çözer. Da-
yanışmayı sağlar.

4-) Bir Komite Nasıl 
Belirlenir?
Öncelikle komitede yer alabilecek

kadrolar, kadro adayları varolan in-
sanlar arasından seçilir. O çalışma ala-
nında bulunan, mücadele etme isteği
taşıyan herkes komite üyesi olabilir.
“İdeal”, “hazır” insan yoktur. Herkes
eğitilebilir, herkes gelişebilir. Komi-
te seçiminde esas olan budur. Ter-
cihleri devrimden yana olan insanlarla
çalışmak, belirleyici ölçü olarak bunu
kabul etmek gerekir.

Yine yapılacak işlere göre “dö-
nemsel” olarak seçilen komitelerde de
var olan insanlarla komiteleşmeye gi-

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!

SORUDA

KOMİTE ÇALIŞMASI

10
BilgiBilgi

güçtürgüçtür

Yürüyüş

3 Ocak
2016

Sayı: 502

KÜRT HALKI YALNIZ DEĞİLDİR!3 0



dilir. Konser komiteleri eylem komi-
teleri gibi... Halk savaşacak; devrimi
kitleler yapacaktır. O halde varolan
herkes bulunduğu yerde ve yaptığı işte
sorumluluk alabilir. Komiteleşmeye
uygun insan olmaması, komiteleş-
mekten kaçmanın en çok kullanılan
gerekçesidir. “Uygun insan” hiçbir za-
man olmayacaktır. “Eğitilecek in-
san” vardır.

5-) Komite Nasıl İşler?
Öncelikle komite düzenli olarak

toplantı yapmalıdır.
Toplantı komitenin kollektivizmi

hayata geçireceği öncelikli aracıdır.
Toplantılarda işlerin denetimi yapılır;
politika üretilir, önümüzdeki sürecin
programı çıkarılır. Ayrıca eğitim ya-
pılır. Her komitenin bir siyasi so-
rumlusu  olmalıdır. Komite karar
alırken üyeleri arasında bir görüş
ayrılığı olursa ve ikna yoluyla karar
çıkmazsa, siyasi sorumlunun kararı-
na uyulur. Komite arasında bir görev
bölüşümü yapılır. Bunları tamamla-
dığımızda, komiteleşmede asgari bir
adım atmış ve kolektivizm için ilk ze-
mini yaratmış oluruz. 

6-) Komite Kurarken
Karşılaştığımız Sorunlar 
Nelerdir?
İnsanlara güvenmeme, yeni in-

sanların varolan sorumlulukları ya-
pamayacakları yada eksik yapacak-
larını düşünme; kollektivizmi işlet-
meme; bireysel karar alma ve uygu-
lama alışkanlıkları... Sıkça karşılaşı-
labilen sorunlardır.

Bunlar bireyci düşüncenin, ben bi-
lirimciliğin, kendiliğindenci çalışma
tarzının sonuçlarıdır. Yine komite
çalıştırmak, komite üyelerini geliş-
tirmek emek ister. Emekten kaçınmak
da bir başka sorun olarak karşımıza
çıkabilir.  Bunun yerine bireysel ola-
rak hızla karar almak ve uygulamak
tercih edilebilir. Görünüşte bu çalış-
ma tarzı daha çabuk sonuç alabiliyor
gibi görünse de aslında öyle değildir.
Komiteyi sürece katmak daha hızlı iş
yapmayı sağlar. İnsanları eğittiği için
komiteyi yani örgütü kalıcılaştırır ve
daha çok insanla iş örgütlendiği için

hata yapma ihtimali azalır.
Yani sonuç almak mümkün
hale gelir. 

7-) Komitede
Kolektivizme Nasıl
Hayat Vereceğiz? 

-Kolektivizm bilgiyi
paylaşmaktır. Gelişmeleri,
düşünceleri paylaşmadır. 

-Tüm üyeler kolektiviz-
mi işletmeyi kendi sorum-
luluğu olarak kabul etmeli-
dir. 

-Birbirimizi eğitmeliyiz. Eğitim
sosyalizmin ve devrimin değerleridir,
eleştiri-özeleştiridir, dersler çıkar-
maktır. 

-“Kapitalist” bir işbölümü değil,
bütüne hakim bir işbölümü olmalıdır.
Bütünün sorunlarına, gidişatına tüm
üyeler hakim olmalıdır. 

-Kollektivizm görünüşteki kural-
larıyla değil üretimde-hayatta yöne-
tirken, çalışma örgütlerken ortaya
konulmalıdır. Devrimci mücadele-
nin başarısı üretimde ve çalışmada
kollektif alışkanlıkların ne derece
benimsendiğiyle ilişkilidir. 

8-) Bir Komitede
Kolektivizm Olmazsa

Ne Olur? 
-Sorunlar zamanında görülmez

ve sorunların üzerine kolektif bir şe-
kilde gidilemez. Çözümsüzlük olur. 

-Liberal bir çalışma tarzı hayat bu-
lur. Kolektif bir denetim ve hesap sor-
ma mekanizması olmayınca herkes
birbirini idare eder. 

-“Bireyci düşünceler” kolektiviz-
me karşı kendi bireysel tarzını daya-
tır. 

-Disiplin yoktur. 
-Eleştiriye kapalılık hakim olur. 
-Kadrolaşma ve örgütlenme sağ-

lanamaz. 
-Örgüt o çalışma alan yada böl-

gede kalıcılaşmaz, örgüt büyümez.
-Üretkenlik artmaz. 

9-) Kolektivizm Komiteye
Başka Neler Sağlar? 

Sorunlar üzerinde ayrıntılı düşü-
nülmediğinde yanlış sonuçlara vara

biliriz. Bu da bizi pasifleştirir.
Sonuç alamamaya, sorun çözeme-
meye götürür. Kollektif çalışma ve ko-
miteyle birlikte çalışma anlayışı so-
runlar karşısında bizi daha donanım-
lı ve güçlü kılar. Kollektif düşünmek
ve üretmek birbirimizden sorumlu ol-
maktır. Eksik yada fazla, doğru yada
yanlış ne varsa kendimizin kabul
edeceğiz

Komite birbirimizin eksiklerini
tamamlamaktır. Birisi olayları, olgu-
ları gereğinden fazla abartabilir, bir di-
ğeri küçümseyebilir, biri aşırı koru-
macı davranabilir, diğeri halkın ve
yoldaşlarının güvenliğini gözetmeyen
bir yaklaşım gösteriyor olabilir....
Kolektivizm bir yerde bütün bunları
tamamlayan, törpüleyip devrimci bir
çizgiye oturtan mekanizmadır. Dev-
rimin yükü bireyin kaldıramayacağı
kadar ağırdır, bu yük ancak kolekti-
vizmin birleşip güç verdiği omuzlar-
da kaldırılabilir. 

10-) Komitelerde
Kollektivizmi İşletmek 

İçin Ne yapacağız?
- Öncelikle komitede yeterli bil-

gi paylaşımı yapılmalıdır.
- Hesapsız bir yoldaşlık ilişkisi ku-

rulmalıdır.
- İşleyen, pratiğe denk düşen bir iş

bölümü yapmalıyız.
- Her konuda birbirimizle ger-

çekten görüş alışverişinde bulunma-
lı, birbirimizin düşüncelerine ihti-
yaç duymalıyız. 

- Komite önünde hesap alıp ver-
meyi, eleştiri-özeleştiriyi  esas alma-
lıyız.

Halkı örgütlemenin esası halk-
la kuracağımız komitelerdir.
Mücadenin özü daha fazla

komite kurmaktır. Komiteler
halkın her kesimini

mücadeleye katar. Halkı
mücadele içinde eğitir. Hayatın

ve mücadelenin sorunların
çözer. Dayanışmayı sağlar.
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2015’i geride bıraktık. Dostlarımızla, yoldaşlarımızla
yeni bir yıla girmenin heyecanını paylaştık. Heyecan-
lanmanın doğal bir yanı var. Çünkü yeni başlangıçlar,
içinde umudu, merakı barındırır. Devrimcilerin yüzü ise
her zaman yeni, gelişmekte olana dönüktür.  Belki de en
çok devrimciler heyecanlanır.

Bir günü, bir yeri, bir yılı yeni kılan, bizi heyecanlandıran
ise gelen günün eskisinden farklı olacağını düşünmemizdir.
Bir gün öncekinin tekrarı olacaksa, bir başarısızlık yeni
günde aynen tekrarlanacaksa, aynı kısır tartışmaların
içinde boğulacaksak, önümüze çıkan engelleri aynı ne-
denlerle aşamayacaksak neden heyecanlanalım ki? Bazen
ne kendimizi, ne çevremizi değiştiririz yine de boşu
boşuna bir şeylerin değişmesini bekleriz. Yeni bir yılın
başlangıcı muhasebe yapmanın ve önümüze hedef koymanın
tam sırasıdır. 

2016’dan beklentilerimiz var, yerimizde saymayacağız.
Örgütlenerek, savaşarak, her an önümüze koyduğumuz
hedefe ulaşmak için çalışarak bütün Anadolu’yu ağ gibi
öreceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Elbette yenilenerek. Bir
söz var: geleceğin ne kadar güçlü kurulacağı geçmişin
özeleştirisinde saklıdır. Yenilenmemiz özeleştirel olmamıza,
eleştirilere kulak vermemize bağlı. Geçmişin değerlen-
dirmesini ne kadar iyi yaparsak ileriye doğru o kadar
büyük adım atmış oluruz. Böylece örgütlenme sorunumuzu
çözeriz, adım atarız, yanlışlarımızı tekrarlamayız. 

Yapılmayan iş, örgütlenmeyen faaliyetlerde genelde
sorun bizdedir. Koşullar hiçbir zaman bizim lehimize
olmayacaktır. Her gün sorumluluklarımız azalacağına
artacaktır. Bu gerçeği bilerek mücadele ettiğimiz için
dönüp kendimize, çalışma, düşünme ve yaşam tarzımıza
bakmak durumundayız.

Çalışma tarzımızda bizi hantallaştıran, örgüt gibi
hareket etmekten alıkoyan yanlarımızı terk etmeliyiz.
Bazen bir işe saplanıp kalıyoruz. Günün 24 saatini o işe
ayırdığımız için değil. Zaten bütün çabamızla bir hedefe,
bir işe yoğunlaşsak mutlaka sonuç alırız. Genelde adım
atmadan uygun koşulların oluşmasını bekliyoruz. Bek-
lediğimiz bize söz vermiş biri olabiliyor, gelmiyorsa
kendi başımıza yapacağımızı da yapmıyoruz. Veya en
başta kendimiz yaparak örnek olmamız, nasıl yapılacağını
göstermemiz gereken yerde bir başkasından istiyoruz.
Bu arada zaman geçip gidiyor. Geriye dönüp bakıyoruz
ki, ne tür gerekçeler sunarsak sunalım, hiç adım atmamışız.
Bazen de önceliklerimizi, hangi konuda ne sonuç alaca-
ğımızı belirlemeden, program yapmadan her yere koştu-
ruyoruz. Bir işi sonuna kadar götürmüyoruz, el atılan

ama sonuçlandırılmayan işler sonunda yine emeğimiz
ve zamanımız heba oluyor. 

Düşünce tarzımızda bizi engelleyen, sınırlayan ne
varsa bulup ortaya çıkarmalı, doğru düşünmeyi öğren-
meliyiz. Sonuç alıcı düşünmeli, bir işi sonuç almadan
bırakmamalıyız. Bir yöntem sonuç vermedi mi, bir başka
yöntem denemeliyiz. Bu konuda birilerinin bizi yönlen-
dirmesini beklemeden hızlı ve alternatifli düşünmeliyiz.
Olmayan, örgütlenmeyen işlerde nedenini bulmak için
soru sormalıyız. Bir kampanya örgütlenmedi, bir kitap
okunmadı, bir eyleme gidilmedi… Neden diye sormalıyız.
Sormazsak öğrenemeyiz ve yanlışlar, eksikler tekrarlanır
durur. Kendimizde, alanımızda, yoldaşlarımızda varolan
sorunun ortaya çıkması korkutmamalı bizi. Sorun demek
çözüm için kafa yormak, yanlış demek doğruyu ortaya
koymaktır. Çünkü sorunu doğru bir şekilde ortaya koy-
duğumuzda çözümü de buluruz. Sorunun tam olarak ne-
reden kaynaklandığını bile bilmezken çözümün yakınından
bile geçemeyiz. Ne diyor ustalarımız çelişkiyi bulan
çözer, çözen savaşır, savaşan kazanır. Emek harcamaktan
kaçınmamalıyız.

Yaşam tarzımızı gözden geçirmeliyiz. Her gün genç
yaşlı onlarca insanın katledildiği bir ülkenin hedefe kilit-
lenmiş, iktidara aday devrimcileri olarak yaşamımızı dev-
rimcileştirmeliyiz. Bunları yapmadığımızda kendi koşul-
larımız bize hep farklı gelecektir. Denedik ama olmuyor,
yaptık ama değişmiyor, buralar böyle… diye diye iyi ni-
yetlerle çıktığımız devrim yolunda bir süre sonra umudumuz
umutsuzluğa, inancımız inançsızlığa dönüşecektir.  Yaşam
tarzımızı nasıl devrimcileştireceğiz? 

En başta kendimizi eğiteceğiz, öğrenmeyi sürekli
hale getireceğiz.

Devrimci disipline sahip olacağız. Örgütlü ve kanımıza
susamış bir düşmana karşı mücadele ettiğimizin, savaş-
tığımızın bilinciyle ilkeler ve kurallar koymaktır devrimci
disiplin. Neyi niçin yaptığını bilmek, başkasının uyarmasını
beklemeden iç disiplini sağlamaktır. 

Yaptığımız her şeyi, karşılaştığımız her olayı, konuş-
tuğumuz her insanı ciddiye alacağız. 

Kendimize, alanımıza, insanlara dair hedef
koyacağız.Yeni yılın bizim, heyecanımızın ilk günkü gibi
olması, umudumuzun büyümesi için cüretle çalışma tar-
zımızı, düşünce tarzımızı, yaşam tarzımızı özeleştirel bir
gözle inceleyip devrimcileştireceğiz. O zaman yeni yıl
öncekinden farklı olacaktır. Yapacağımız çok şey var. 

Unutmayalım ki, çaresiz ve çözümsüz hiçbir şey
yoktur.

2016’dan Beklentilerimiz Var, Umutlarımız Var!
Yerimizde Saymayacağız. Örgütlenerek, Savaşarak,

Önümüze Koyduğumuz Hedefe Ulaşmak İçin Çalışarak 

Bütün Anadolu’yu 
Ağ Gibi Öreceğiz!AANN AADDOOLLUU   CCEEPPHHEESS İİ
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ABD İşbirlikçileştirdiği, Kendi
Kültürüyle Eğittiği Afgan
Ordusunun Kadın ve Çocuklara
yönelik Taciz ve Tecavüzünü
“Afgan Kültürünün Parçası”
Diyerek Savunuyor!

Hayatın her alanında karşımıza
çıkan yozlaşma sorunu, ülkemiz ve
dünya halklarının bugünü ve gele-
ceği açısından ciddi bir tehdit ve
tehlike oluşturmaktadır. 

Emperyalizm halkları yozlaştır-
mak için her türlü ahlaksızlığı yap-
makta ve bu amaç için tüm araçları
kullanmaktadır. Emperyalizm gitti-
ği her yere yoz, sapık anlayışını da
beraberinde götürüyor. Bugün dün-
yanın dört bir yanında emperyalist
sömürünün, işgalin ekonomik, poli-
tik, kültürel bağımlılığın ve saldır-
ganlığın arttığı günümüzde yozlaş-
ma da buna paralel bir şekilde
derinleşerek ve yayılarak büyüyor,
büyütülüyor. Nesnel koşulların öte-
sinde halklara yönelik olarak
emperyalizm tarafından bilinçli,
iradi, planlı ve sistemli yozlaştırma
saldırıları söz konusudur.

ABD emperyalizmi, 2001 yılın-
da Afganistan’ı işgal etti. O günden
bu yana Afganistan’ın yer altı, yer
üstü zenginliklerini çalmaya devam
ediyor. Bununla da kalmayıp işgal
ordusu ve oluşturduğu işbirlikçi
orduyla halkın kanını döküp kadın-
lara, kızlara ve hatta erkek çocukla-
ra bile tecavüz ediyor. Bir de utan-
madan bu ahlaksızlığı “Afgan kül-
türünün parçası” diyerek savunu-
yor. Emperyalizmin çürümüşlüğü
işte bu kadar iğrenç boyutlara var-
mıştır. 

“Afganistan’da görev yapan
Amerikalı askerlerden, müttefik
Afgan askerleri ile polislerin ger-
çekleştirdiği çocuk tecavüzlerini
görmezden gelmeleri istendi. New
York Times gazetesinde yer alan

habere göre Amerikalı komutanlar
bunun “Afgan kültürünün bir
parçası” olduğunu düşünüyor.
Gazete haberini Amerikalı bir aske-
rin tanıklığına dayandırdı.”
(22.09.2015 Birgün)

İlgili haberde çocuk tecavüzleri-
nin, komutan kademesinde yaygın
olduğunu, Afganistan’da her yıl
ortalama 400 kadının ve bunun yüz-
lerce kat üstünde çocuğun tecavüze
uğradığı da belirtiliyor. Bu rakamlar
resmidir. Ancak gerçek rakam
bunun çok üzerindedir. Sapıklığın
ahlaksızlığın adına, “halkın kültü-
rü” diyerek halkları sapık ve ahlak-
sızlıkla eş anlamlı kılıyorlar bu
namussuz halk düşmanları.

Irak işgalinde Ebu Gureyp
Hapishanesi’nde kadın ve erkek
Amerikalı gardiyan askerlerin tut-
saklara yaptıkları ahlaksızlıkları
taciz ve tecavüzler unutulmadı. 

Binlerce Iraklı kadın ve kıza
tecavüz edildi. Bu ahlaksızlığı
kabullenmeyen Iraklı kadın ve kız-
lar intihar ettiler. İşte ülkelere
“özgürlük, barış, demokrasi” getir-
mek için ülkeleri işgal eden emper-
yalistlerin halklara yaşattıkları
budur. Ve bu olaylar işgal orduları-
nın olduğu tüm topraklarda yaşan-
maktadır.     

Yakın tarihte Obama’nın bir
Latin Amerika gezisinde tüm koru-
malarının uyuşturucu ve fuhuş
alemi yaptıkları ile ilgili haberler
Amerika ve dünya basınında yer
almıştı. İşte çürüyen emperyalizmin
hali ortadadır. 

Ülkeleri işgal ediyorlar, o ülke-
lerin yer altı- yer üstü zenginlikleri-
ni çalıyorlar, halkları katlediyorlar.
Onların tarihlerini, kültürlerini,
geleceklerini, inançlarını yok edi-
yor, yozlaştırıyorlar. Sorun yalnızca
bu tekil olay sorunu değildir. Bir
bütün olarak emperyalizmin yozlaş-

tırma politikası ile halkları kişilik-
sizleştirme politikasıdır. 

Emperyalizm yozlaştırmayı,
tarihte eşi görülmedik bir biçimde
değişik amaç ve yöntemlerle tüm
dünya halklarını kapsayacak geniş-
likte ve derinlikte saldırgan bir poli-
tikaya dönüştürmüştür. Yozlaştırma
politikası bugün dünyanın birçok
ülkesinde emperyalizmin elindeki
en güçlü ve en etkili silahlardan biri
olarak kullanılıyor. Bu silah kitlele-
ri canlı ele geçirmenin, toplumsal
yaşamı değiştirip kendisine göre
biçimlendirmenin en etkili aracıdır.
Kitleleri uyuşturup, pasifleştirip
duyarsızlaştırma çabası içindedirler.
Bugün Hollanda’da uyuşturucu kul-
lanımı ve satışı yasaldır. Yasal ola-
rak uyuşturucu satılan kafeler var-
dır. 

Fuhuş yasal koruma altındadır.
Avrupa’nın  belli şehirleri fuhuş
merkezi haline gelmiştir.  Bu ahlak-
sız, sapıklar halklara bir şey vere-
mezler. Onlar gittikleri her yere pis-
liklerini ve hastalıklarını taşırlar.
Vietnam’da Fransız ve Amerikalı
askerlerin Vietnam halkına yaptık-
ları ahlaksızlıklar hala hafızalarda
bilinir. Emperyalizm çürümüştür ve
gittiği her yere bu çürümüşlüğünü
de taşımaktadır. Bugün ülkemizdeki
yozlaşmanın kaynağı da emperya-
lizmdir. 

Fuhuşun, kumarın, uyuşturucu-
nun yaygınlaşması emperyalizm ve
işbirlikçilerinin denetimi dahilinde,
çeteler ve polis koruması, kollaması
ile yapılmaktadır.

Onurumuz, namusumuz, vatanı-
mız, halkımız için, değerlerimiz
için emperyalizme, bu sapık çürü-
müş düzenlerine ve işbirlikçilerine
karşı mücadele etmeliyiz.

Kavgayı büyütecek, emperya-
lizmin kurbanı değil celladı
olacağız.

EMPERYALİZM 
ÇÜRÜMÜŞ VE YOZLAŞMIŞ

BİR SİSTEMDİR
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İşine Geri Dönmek İçin Direnen
DİSK Genel-İş İşçisi Oya Baydak
ile Röportajı Yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Öncelikle direniş
hakkında kısa bir özet yaparak
bilgi verebilir misiniz?

Oya Baydak: Direnişimizin 170
li günlerine yaklaşmaktayız. 13 Ara-
lık’ta dayanışma amaçlı düzenlediğimiz
etkinliğimizde Grup Yorum ve bizler
polisin yoğun saldırısına uğradık. Et-
kinliğimiz polis tarafından iki gün bo-
yunca terörize edildi. Grup Yorum
üyeleri ile birlikte 5 arkadaşımız göz-
altına alındı. Polis, direniş çadırıma
ve pankartlarımıza saldırdı ve parçaladı.
Polisin bu saldırısı ile 13 Temmuz’da
direnişime, bana ve devrimci arka-
daşlara, avukatlarıma linç saldırısında
bulunan DİSK ve Genel-İş sendika-
cılarının tavrı aynıydı. O gün GE-
NEL-İŞ Sendikasının şu anki Başkanı
Remzi Çalışkan da linç için gelen
sendikalılara “süpürün bunları” emrini
veriyordu, 13 Aralık’ta polis amiri de
“süpürün” emri ile bize saldırdı.

14 Aralık’ta polis saldırısı sonrası
parçalanan çadırımın yerine yeni ça-
dırımı kurarak direnişimi sürdürmeye
devam ediyorum. 

Yürüyüş: Sizi hangi gerekçeyle
işten atmışlardı ? İşten atılma
gerekçenizde ne yazıyordu ?

Oya Baydak: Çalıştığım Genel-
İş Sendikasında bu konuda,  benimle
hiçbir sendikacı muhatap olmadı,
konuşmadı, uyarmadı. 

Sendikaya gönderilen bir tebligat
postacı tarafından bana verildi. 28
Haziran tarihli tebligatta “30 Hazi-
ran’dan itibaren iş akdimin sonlan-
dırıldığı “ yazıyordu.

DİSK ve o dönemin Genel Baş-
kanı Kani Beko ile şu anda Genel-İş
Başkanı olan ve o tarihte Genel-İş
Genel Sekreteri olan Remzi Çalışkan
imzasını taşıyan yazının içeriğinde
“yönetim kurulunun aldığı karar ile

iş akdiniz sonlandırıl-
mıştır. Muhasebeyi
arayıp bilgi alabilirsi-
niz. “ yazıyordu.

Ne bir gerekçe , ne
de bir açıklama yoktu.
Sosyal –İş üyesiydim.
Usül gereği benim iş
aktim sonlandırılma-
dan sendikama da so-
rulmamış ve bilgi ve-
rilmemişti. Sosyal-İş
ben direnişe başladık-
tan 6 gün sonra yine
benim aramam ile bilgi sahibi oldu.

Yürüyüş: İşten atılma
gerekçeniz  olarak emekli
olduğunuz söylendi ve
hala bu söyleniyor?
Buna ne diyorsunuz? 

Oya Baydak: Bana gönderilen
yazıda iş aktimin fesihinin kesilme-
sinin nedeni olarak hiçbir gerekçe
gösterilmemişti.

Ben 2010 yılında Genel-İş Sen-
dikasında işe başlamıştım. İşe girdi-
ğimde zaten emekliydim. İşe alın-
mamın nedeni ise sendikanın neden
olduğu 23 yıllık bir emek mağduri-
yetinin sonucuydu.

1988 senesinde Eminönü Beledi-
yesinde çalışmaya başladım. İlk bir
yıl içinde sendika üyesi olmuştum.
Eminönü ve Fatih Belediyeleri bir-
leştiğinde tüm personelin Fatih Bele-
diyesine aktarılması sonucunda tüm
çalışanlara ama özellikle de kadın
işçi arkadaşlara uygulanan baskı , yıl-
dırma, taciz uygulamaları ile Eminönü
Belediyesinden gelen memur ve işçi
arkadaşların çoğu emekliliğe zorlandı.
Bende emekliliğe zorlanan işçiler-
dendim. Bu baskılardan dolayı sen-
dikaya başvurdum. Genel-İş sendi-
kasının avukatı Fatih Belediyesine
benim adıma bir dilekçe yazarak noter
kanalıyla gönderdi.Baskılar devam
ediyordu.Yine sendikanın avukatı ikin-
ci kez noterden yazı gönderdi. Fatih

Belediyesi bunun üzerine disiplin ku-
rulu kararı ile iş aktimi sonlandırdı.

Ben belediye tarafından zorla işten
atıldım. Çünkü Eminönü Belediyesi
çalışanlarının çoğu örgütlü işçilerdi.
Yeni belediye yönetimi AKP’liydi.
Belediye Başkanı bugün de Başkan
olan Mustafa Demir’di. Asıl atılma
nedenim ise sendikal anlamda bilinçli
bir işçi olmamdı.Çünkü ben 1988’den
itibaren sendikal mücadelede, eylem-
lerde, hak mücadelesinde, direnişlerde,
grevlerde hep yer aldım. Şube yöneti-
minde yapabildiğim kadar görevler
aldım sendika için çalıştım. 

Belediyeden atıldığımda uğradı-
ğım bu adaletsiz uygulamalar karşı-
sında işime geri dönmek istiyordum.
Bunun için sendikama güveniyordum
ve onların alacağı karara güvenerek
hareket ettim. Sendika yöneticileri
fiili direniş yerine hukuk yoluyla
hak arama yolunu tercih ettiler. Asıl
olarak da AKP’li Belediye yönetimini
karşılarına almak istemediler. Beni
de hukuk yolu ile işe geri dönebile-
ceğime kesin gözüyle baktıklarını
söyleyerek ikna ettiler.

Ancak sonuç öyle olmadı. İşe
dönüş davasını sendikanın avukatı
kaybetti. Mahkeme Belediye yöneti-
minin lehine “haklı fesih “kararı verdi.
Bu karar ile birlikte hem işe geri dö-
nüşüm ortadan kalktı hem de 23 yıllık
kıdem tazminatını alabilmemin önü
hukuken kesilmiş oldu. Yani iki kat
mağduriyet ile karşı karşıyaydım. 

Röportaj

DİSK Genel-İŞ İşçisi Oya Baydak, 
İşi İçin Direnmeye Devam Ediyor!

Yürüyüş
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İşe dönüş davası kaybedilmişti.
Direnmek istedim. Ancak sendikacılar
“Artık zaman geçti. Başarılı olama-
yız” dediler. Ekonomik olarak da
mağduriyet yaşadığım için  emekliliğe
başvuru yaptım.

İşten atılalı 13 ay olmuştu. Mah-
keme de kaybedilmişti. Başta bu du-
rumdan sendikacılar sorumlulardı.
Çünkü onlarla bu kararları aldık
ancak mağdur olan ben oldum. Bu
arada sendikada eleman açığı doğunca
çalışmak için başvuruda bulundum. 

Türkiye koşullarında emeklilik
maaşı ile ev geçindirmenin mümkün
olmadığı ortadadır. Yoksulluk sını-
rında emekli maaşı alan bizler maa-
lesef ikinci işte çalışmak zorunda
kalıyoruz. Bu durumda olan milyon-
larca emekliden biri de benim. Üstelik
23 yıllık birikmiş kıdem tazminatımı
da alamayınca geçinebilmek için ça-
lışmak zorundaydım.

Ve 2010 senesinde Genel- İş Sen-
dikası Avrupa Bölge Başkanlığında
işe başladım.

Sendikada temizlik ve çay hiz-
metinde bulunuyordum. İşten atılana
kadarda bu işi yapıyordum.

Yürüyüş: Sendikanın işten
atma gerekçesi olarak bir başka
iddiası ise sizin sendikaya gelen
işçilere çay vermediğiniz,
hor gördüğünüz ve
kötü davrandığınız söyleniyor.
Buna ne diyorsunuz ?

Oya Baydak: Benim işten atıl-
mamda sendika yöneticileri imzası bu-
lunan Kani Beko ve Remzi Çalışkan
tarafından bana hiçbir gerekçe göste-
rilmediğini yukarda belirtmiştim. Kaldı
ki ne sözlü ne de yazılı bir uyarı,
eleştiri, gerekçe vb. gibi yapılmadı. 

Eminönü Be-
lediyesinde de
çöp ve temizlik
işlerinde çalıştım.
Park ve Bahçeler-
de park temizliği
yaptım. Ben 29
senemi emeğimle
kazandım, işçi-
yim. İşçi olmamın
gerektirdiği her
hizmeti onurumla

ve namusumla yaptım.Hiç bir işten
gocunmadım. Hayatımı emekçilikle
kazandım. Bundan da onur duyuyorum.
Bu bana bunu gerekçe gösterenler ta-
rafından yapılmış bir hakarettir.  İfti-
radır.

İşten atmalarını gerektirecek hiçbir
haklı neden olmadığı için bu tip
çirkin saldırılar yapmaktadırlar. Linç
saldırısına zemin hazırlarken, insanları
bana karşı kışkırtmak için bu gerek-
çeler ortaya atılmıştır. Ben işimi kü-
çümseseydim emekli maaşıma razı
olur çalışmazdım. Bugünde işim için
bu kadar zorluğu, saldırıyı, hakareti
göze almazdım. Emeğin ve alınterinin
bir değer olduğuna inanan ve bunu
yaşayarak saygı duyan bir insanım.
Benim için benim ne düşündüğüm
ve ne yaptığım önemlidir. Haklıyım
ve emeğime saldıran herkese, her
şeye karşı direneceğim.

Yürüyüş: O zaman sizin
işten atılmanızın
asıl nedeni sizce nedir ?

Oya Baydak: Asıl neden çok
açıktır. Benim bu şekilde işten atıl-
mamda, direnişime saldırılması da
tamamen tasfiyenin bir sonucudur.
Neyin tasfiyesi diyeceksiniz. Sendi-
kalar bugün işçi sınıfının mücadelesini
geliştiren mevziler olmaktan çok
uzaktır. Diğer işyerlerinden bir farkı
kalmamıştır. Adeta patron-işçi ilişkisi
yöneticiler, üyeler ve çalışanlar ara-
sında kurulmuştur.

Benim yerime yönetimden biri-
lerinin tanıdığı istediği başka birisi
işe alınmak istenmiştir. Bu onlar için
ne kadar önemlidir ben bilemem ama
bir sendikacının asla yapmaması ge-
reken bir davranıştır. Bunu ancak

bir egemen bir işçiye yapar çünkü
onun sınıfının gereğidir bu. Kendisine
işçi diyenler, hele hele devrimciyim,
yurtseverim diyenlerin asla kabul et-
memesi gereken bir durumdur benim
yaşadığım. Bu da sendikaların ve
bunları yöneten anlayışların sınıftan
ne derece uzaklaştığının, emeğe ve
emekçiye ne derece yabancılaştığının
bir göstergesidir.

Yürüyüş: Kaç yıldır  Genel-İş
sendikasının çalışanısınız?
Daha önce nerelerde
çalışıyordunuz?

Oya Baydak: 2010 senesinden
Haziran 2015 senesine kadar Genel-
İş sendikasında temizlik, çay hiz-
metinde çalışmaktaydım.

Eminönü Belediyesi’ne başlama-
dan önce 3 ay kadar tezgahtarlık
yaptım. Sonrasında 5 ay kadar özel
bir şirkette işçi olarak çalıştım.

1988 senesinde Eminönü Bele-
diyesinde işçi olarak işe başladım.
2009 senesine kadar da Fatih Bele-
diyesi’nde çalıştım.

Yürüyüş: Direniş boyunca
neler yaşadınız? Bundan
da bahsedermisiniz?
Linç saldırısına uğramıştınız
örneğin. Yeni tehditler
oluyor musunuz?

Oya Baydak: Direniş boyunca
patronların işçilere, polislerin hak
arama ve adalet mücadelesi veren
devrimcilere, halka uyguladığı tüm
saldırıları neredeyse yaşadım.

Direnişime başladığım anda Ge-
nel-İş Sendikası yöneticileri ve DİSK
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve
arkadaşlarının saldırısı, tacizi, iftirası,
ayak oyunları, yalan ve entrikaları
ve  yok saymalarıyla karşılaştım.

Devamında bu durum fiili saldı-
rıya dönüştü. Hepinizin bildiği gibi
13 Temmuz’da Genel-İş Sendikası,
DİSK Başkanı Kani Beko, DİSK
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun bir-
likte organize ettiği ve kendi taban-
larını, yandaşlarını Diyarbakır, İzmir,
Ankara, Mersin ve İstanbul’dan 4
otobüs toplayarak getirdikleri bir linç
saldırısı gerçekleşti. Bu saldırının
emrini beni işten atan Remzi Çalışkan
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“SÜPÜRÜN BUNLARI” diyerek
verdi. Saldırı karşısında benimle bir-
likte yanımda Devrimci İşçi Hare-
keti’nden arkadaşlar, Şişli Belediye
işçilerinden bazıları ve ÇHD avu-
katları vardı. Toplam 15 kişi kadardık.
Onlar ise 300 kişi ile geldiler. Ve
saldırdılar. Saldırı sırasında ben ve
arkadaşlarımdan bir çoğu yaralandı.
Hakarete uğradı. Bir arkadaşımız yü-
züne atılan yumrukla yaralandı. Yüz
kemikleri kırıldı. 

Polis gibi azgınca saldırdılar. Kar-
şılarında sanki düşman vardı öyle
kindar öyle öfkeli saldırdılar.

Oysa işi için direnen bir işçiydim.
Bu sendikacıları patronların, belediye
başkanlarının karşısında çiçekler su-
narken, ceketlerini saygıdan iliklerken
onlarca kez gördüm. Patronlara saygı
ve sevgi gösterenler devrimcilere ve
bana bu şekilde saldırdılar. 

LİNÇ saldırısı sonrası yoğun
olarak teşhir olmalarına rağmen,
taciz, hakaret, yıldırma ve tehditlere
devam ettiler. 

Ağustos ayında DİSK’e silahlı
adam gönderdiler. Kani Beko’nun
odasında 1 saat kadar oturan kişi
çıkarken bana ve arkadaşlarıma
silahını göstererek çıktı. Aynı günün
akşamı bu kişi facebook hesabımdan
tehdit etti. Bugüne kadar sosyal med-
ya üzerinden, sendikaya girip çıkarken
bir çok küfür, hakaret ve tehditle
karşılaştım.

Ekim ayında Ankarada gerçekleşen
Genel-İş genel kuruluna protesto için
gittiğimizde ise  Remzi Çalışkan’ın
başını çektiği yönetimin polise şikayeti
ile polis saldırısına uğradık. Bize polis
saldırdıktan sonra Genel-İş yöneticileri
polise yemek ikram ettiler. Bense
saldırıda fenalaştığım için hastaneye
kaldırılmıştım.

DİSK Başkanlar Kurulu’nda bir
önceki kurulda aldıkları karar gereği
oluşturulan direnişle ilgili çözüm
komisyonunun raporu benim hak-
lılığım doğrultusunda olduğu için
kabul edilmedi ve hatta bu rapor or-
tadan kaldırılmak istendi. Çünkü ra-
porda benim haksız yere işten
atıldığım ve bu durumun giderilmesi
gerektiği yönünde görüş belirtilmişti.

Eylül ayındaki DİSK Başkanlar

Kurulunda bu rapor yok sayılarak
direnişimi bırakıp DİSK’ten gitmem
için süre verildi. Uyarıldım. Yeni
linç saldırısının çağrısı yapıldı. DİSK
yönetimi de direnişime saldırıyordu.
Ancak kararlılığım karşısında bu
saldırıyı gerçekleştiremediler.

Her gün sosyal medya üzerinden
twitter ve facebook hesaplarından
bu sendikacılar tarafından tehdit
ediliyorum, hakaretler ediliyor ve
kışkırtıcı saldırılarda bulunuluyor.

13 Aralık’ta düzenlediğimiz
dayanışma gecesinde Grup Yorum’a
ve bizlere polis saldırısı olmadan
önce bu sosyal medyadan adeta saldırı
emri veriliyordu. Genel-İş
Sendikası’nda sözde eğitim daire
başkanlığıda yapmış olan Hüseyin
Yaman isimli sendikacı “bu bir iş-
galdir. Bu sahte tiyatroya bir son
vermek gerekir” diye çağrılar yaptı.

Arzu Çerkezoğlu ise başından
itibaren yalan ve entrika ile DKÖ leri
yanılttı, kandırdı. Kendisini adeta
mağdur durumuna düşürerek başından
itibaren bu saldırıların ve işten atıl-
mamın sorumlusu olduğunu gizlemeye
çalıştı. Halkı ve işçileri yanılttı. Oysa
işten atılmam dahil ki çünkü benim
yerime Genel-İş’te işe alınmak istenen
Arzu Çerkezoğlu’nun yönetimindeki
Dev Sağlık-İş üyesi bir işçidir.

Yani Arzu Çerkezoğlu ve yönetimi
Genel-İş’te kadrolaşma çabasındadır.
İşçi sınıfının tabandan örgütlenmesi
ve mücadelesi ile var olmak, örgütlen-
mek yerine sendikalarda yönetimler
devlet işleyişini esas alarak kadro-
laşma yolunu seçmektedirler. Bu da
sendikaların sınıfın çıkarını değil,
yöneticilerin çıkarını esas aldığının
en tipik göstergesidir. 

Arzu Çerkezoğlu ve Genel-İş
yönetimi ile paralel olan diğer DKÖ
lerin yöneticileri de onları destekle-
mekten geri durmamış bir emekçinin
işiyle oynayarak siyaset yapmayı,
sendikacılık yapmayı esas edin-
mişlerdir. Bu büyük bir acizliktir.

Yürüyüş: Şu anda direnişin
geldiği aşamadan
bahseder misiniz ? 

Oya Baydak: Direnişin başladığı
8 Temmuz 2015’ten bugüne tüm

kararlılığımla direnmeye devam edi-
yorum. Bugüne kadar DİSK önünde
ve içinde devam eden direnişimde
direnişimi besleyen birçok eylemde
bulunduk. Direnişimi en başından
beri Devrimci İşçi Hareketi ile birlikte
sürdürüyoruz.

Bugüne kadar taleplerimle ilgili
sendikacılardan çözüm anlamında
hiçbir adım atılmadı. Aksine sürekli
kışkırtıcı, taciz eden, hakaret eden,
özel hayatıma kadar ahlaki olarak
da saldıran pozisyonda oldular.

Ama ben haklıyım. Ciddi bir hak-
sızlıkla karşı karşıyayım. İşimi is-
tiyorum. Ve sendikacılar tarafından
onurum çok kırıldı. İŞİM VE ONU-
RUM İÇİN SONUNA KADAR
DİRENMEKTE KARARLIYIM.

Yürüyüş: Sizin talebiniz nedir?
Oya Baydak: Talebim TÜM

HAKLARIMLA İŞİME GERİ AL-
INMAM.

Yürüyüş: Sorunun çözümü
için atılan bir adım var mı?

Oya Baydak: Sendikacıların bu
konuda attıkları hiçbir adım yok. Beni
işe alacak onlar. Bu anlamda onların
adım atması yarattıkları bu hukuksu-
zluğa son vermeleri gerekmektedir.
Başta Remzi Çalışkan ve Kani Beko
olmak üzere tüm Genel-İş Sendikası
yöneticileri bu durumun sorum-
lusudurlar. Sorunun çözümü de onlar-
dadır.  Bense işim için haklılığımı so-
nuna kadar direnişimle savunacağım.
Böyle düşünmeseydim tüm saldırılar
karşısında 170 gün direniyor olmazdım.

Yürüyüş
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Tarihimiz, 46 yıl boyunca kazandığı
tecrübe ve deneyimlerle doludur. Savaş
keskin; yol ise uzundur. Bekleyecek
zamanımız yoktur o yüzden.
Savaşçılarımız ise bu zamana kadar
yeni yol ve yöntemler bularak yeni
gelenekler eklediler sayfalarımıza.
Ancak böyle düşmanı alt edebilirdik.

Gerçek olan şudur ki güçlü olan
halktır. Ancak halkın ab-ı hayat suyun-
dan içenler ölümsüzleşebilir. Yoksa
diğer türlüsü halka ihanet etmek olur-
du. Marksizm-Leninizm ustaları, dev-
rim önderleri halkın yaratıcılığından
yararlanarak dünyada bir çığır açtılar.
Bizler ise onlardan öğrendiklerimizle
asla dogmatik olana sarılmadık ve
diyalektik materyalizmin doğrultu-
sunda devrime hep bir adım  daha
yaklaştık.

Geleneklerimizi
Nasıl Oluşturduk?

Devrimci hareketin tarihinde ilk
gelenekleri Mahirler’le yarattık.
Onların bu gelenekleri devrimci
savaşımızda köşe taşları oldu.
Değerlerimize sıkıca sarıldık. O
dönemdeki bütün eylemlerde halkın
zarar görmemesi için büyük özen
gösterdik. 

Yine eylemlerde her zaman militan
ve yaratıcı olundu. İsrail Başkonsolosu
Efraim Elrom cezalandırılarak enter-
nasyonalizmin örneği sergilendi. Ve
Kızıldere Manifestosu... Mahirler
düşman karşısında "teslim ol" çağrı-
larına çatışarak cevap verdiler ve
"Biz buraya dönmeye değil, ölmeye
geldik" diyerek kurtuluşun yolunu
gösterdiler. O zamandan beri teslim
olmamak bizim geleneğimizdir. 

Savaşçılarımız Nasıl
Yeni Gelenekler Yarattı?

Marksizm-Leninizm kılavuzluğu
sayesinde çelikten iradelere sahip

olduk ve ideolojik netliğimizi koru-
duk. Küçük büyük; kadın-erkek dem-
den her yaştan, her meslekten, her
inançtan insanımızın savaşçı olabi-
leceğini ispatladık.

Yer Çiftehavuzlar... Tarih 16-17
Nisan 1992... Devrimci Sol bayrağı
dalgalandırılır. Bayrak demek umut
demekti. Bayrak demek inanç demek-
ti; bayrak demek teslim olmamanın
adı demekti. Çiftehavuzlar önemli
dönemeçlerden biriydi. THKP-C'den
gelen teslim olmama geleneği bir
daha hiç silinmemecesine tarih say-
falarına yazıldı. Böyle okudu böyle
bildi halkımız ve halkın bu onurlu
evlatlarına sahip çıktı.

Bağcılar direnişi ise destan niteliği
taşıyordu. Bin kişilik düşman güçleri
karşısında sadece üç yürek vardı:
Hüseyin Arslan, Güner Şar, Özlem
Kılıç. 4 Ağustos 1994’te şehit düştüler.
O yıllarda sosyalizmin inancının nefer-
leri oldular. Ekip komutanı Hüseyin
Arslan halkın umudu Devrimci Sol'un
bayrağını düşmana meydan okuyarak

balkona astı ve zafer işareti yapıp geri
dönerken vuruldu. 

Ve diğer savaşçılar umudun adını
duvara nakşettiler; tilililer çekerek
ölümsüzleştiler. 

Adı Cem Güler'di. Nam-ı diğer
General Cem. Küçük yaşta doğruları
sevdası bellemişti. Yılmaz bir savaşçı
olarak dağlardaki yerini aldı. Yaşı
küçüktü ama yüreği büyüktü. Kadir
Güven ve Devrim Aslan Güler'le
birlikteydi düşman tarafından kuşa-
tıldıklarında. Çatışmanın sonunda
umudun adını kanıyla taşın üzerine
yazarak şehit düştü.

Elif Sultan Kalşen, elinde silahı,
çapraz koşusuyla aslında devrim koşu-
sunu tamamlıyordu ve hedef netti.
Bu ülke pisliklerden temizlenecekti.

Elif Sultan Kalşen tekrar düş-
manın karşısına yoldaşlarının hesa-
bını sormak için çıktı. Hem de kuşa-
ğında Cephe bayrağıyla her anına
kadar zaferi bize müjdeliyordu.
Çünkü katil sürüsü, Elif Sultan
Kalşen karşısında kaçacak delik ara-

mıştı. Bizim gücümüz buydu işte.
Elif Sultan Kalşen'in taşıdığı bayrak
yoldaşlarının elinde ve mirasına sahip
çıkılıyor.

Kuşkusuz çok sayıda geleneğimiz
yaratıldı ve yaratılmaya da devam
edecek. Çünkü her geçen gün yeni-
leniyoruz. Savaşçılarımız şehitleri-
mizin "yoldaşlar bizi aşın" sesine
kulak vererek onların düşünü ger-
çekleştirmek için savaşıyorlar.
Geleneklerimiz savaşçılarımıza güç
katıyor, yıkılmaz bir kale gibi
Anadolu'nun bağrında yer alıyor.

"Kurtuluşa Kadar Savaş" diyen
Mahirler çoğalarak bugünlere geldiler.
Ve bizim ülke ve dünya halklarına
sözümüz var. Elimizde silahımız,
dilimizde sloganlarımızla zafer bizim
olacak!

Ezilen halklara bin selam olsun!

"Kurtuluşa Kadar Savaş" Diyen Mahirler Çoğalarak Bugünlere Geldiler!
ve Bizim Ülke ve Dünya Halklarına Sözümüz Var! 

Elimizde Silahımız, Dilimizde Sloganlarımızla Zafer Bizim Olacak!

SAVAŞ HER SÜREÇTE YENİ GELENEKLER OLUŞTURUR

Gerçek olan şudur ki güçlü olan
halktır. Ancak halkın ab-ı hayat
suyundan içenler ölümsüzleşebilir.
Yoksa diğer türlüsü halka ihanet
etmek olurdu. 

Marksizm-Leninizm ustaları, dev-
rim önderleri halkın yaratıcılığından
yararlanarak dünyada bir çığır açtı-
lar. 

Bizler ise onlardan öğrendikleri-
mizle asla dogmatik olana sarılmadık
ve diyalektik materyalizmin doğ-
rultusunda devrime hep bir adım
daha yaklaştık.

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

Sava
ş ve 

Biz
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“İşkenceyi 'bir'e aldılar İzmir'de
Kantar Polis Karakolu'nda Cumhuri-
yet'in ortaya çıkardığı işkence görün-
tülerine karşı savcılık harekete geçti.
'Balık istifi' yere yatırılıp üzerinde te-
pinen polisler arasında yalnızca 'tek'
bir kişi hakkında 'işlem' yapıldı...  Ge-
çen yıl Gezi'nin yıldönümünde, İzmir
Kantar Polis Karakolu'nda yaşanan
işkence görüntüleri, ilk kez, gazetemiz
ve cumhuriyet.com.tr'de yayınlanmıştı.
Duyarlı çevrelerde büyük yankı uyan-
dıran görüntülerin ardından İzmir Va-
liliği, tek bir polis üzerine odaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Gö-
rüntülerdeki kabul edilmeyecek fiil
içerisindeki polis memuru hakkında
emniyet teşkilatı disiplin tüzüğünün
ilgili maddesince işlem yapılması ge-
rektiği sonucuna ulaşılmış ve disiplin
cezası, ilgili görevliye tecziye edilmiştir.
denildi.” ( Cumhuriyet Gazetesi ) 

Polisin yaptığı işkencelerden bir
tanesi daha görüntülerle belgelendi.
Yapılan işkence görüntülerle belgeli
olmasına rağmen sadece bir polise
soruşturma açıldı. Eğer görüntüler
olmasaydı bir polise bile dava açıl-
maz, tam tersi işkence görenlere
dava açılarak ceza verilirdi. Bu gö-
rüntülerde işkence görenlerin tama-
mına açılmış dava bulunmaktadır.

Haziran Ayaklanması’ndan sonra
halktan korkan, yönetememe krizi
büyüyen AKP işkence ve katliamlarını
her geçen gün arttırmaktadır. Yapılan
baskı ve katliamlarına her geçen gün
yeni şekillerle devam etmektedir.  

Günay ÖZARSLAN misafir kal-
dığı evde 15 kurşunla katledildi.

Dilek Doğan ailesinin gözü
önünde katledildi. 

Dilan Kortak ve son olarak  İs-
tanbul’da iki kadın devrimci katle-
dildi. Kürdistan’da tanklarla, suikast
silahlarıyla her gün insanlarımız kat-
lediliyor. Sokaktan insanlar kaçırı-
larak, kafasına silah dayanarak iş-
birlikçiliğe zorlanıyor. 

Çocuklar birer ikişer öldürülüyor.
Hamile kadınlar öldürülüyor.  

Halka karşı suçlar,  her geçen gün

değişik şekillerde devam edi-
yor. Tüm bunlar göstermek-
tedir ki; AKP halka karşı sa-
vaşını büyütüyor ve büyüte-
cek. Çünkü yönetememe kri-
zini ancak katliamlar yaparak
aşabileceğini düşünüyor.

İşkenceci AKP, yeni katliam ve
kontgerilla yöntemleri kullanıyor. 

En son DİSK’in önünde Oya
Baydak’a destek için yapılan şenlikte
Güvenlik Şube Amirinin kar mas-
kesiyle şenliği düzenleyenler ve avu-
katlarla  konuşmaya gelmesi de yeni
polis uygulamasıdır.  Polis amiri kor-
kudan ve cellatlığından kar maskesi
takarak geliyor. Söylediği de şudur:
“ Grup Yorum çıkarsa izin vermeyiz,
diğer konularda  sorun yok. Grup
Yorum kesinlikle çıkamaz.” 

Grup Yorum’dan korkuyorlar.
Halktan korkuyorlar. Grup Yorum’dan
korkmalarının ve hedef almalarının
nedeni, Grup Yorum’un halkın ya-
rattığı önemli bir değer olmasıdır.
Eğer ki “halkın yarattığı önemli de-
ğerleri yok edersek, halkın korkusunu
daha da büyütürsek, halkı böyle
teslim alırız’ diye düşünüyorlar. Yap-
tıklarının doğruluğuna kendileri de
inanmıyor. Bundan dolayı kar mas-
keleriyle geliyorlar. Grup Yorum bü-
yüdükçe kar maskeleri de katilleri
kurtaramayacak. 

Bilindiği gibi idam kararlarını ye-
rine getiren cellatlar yüzlerini kapatırlar.
Bunun nedeni korkularını ve kendilerini
toplumdan gizlemek içindir. Cellatlar
halk tarafından sevilmeyen, toplumda
yeri olmayan kimselerdir. Cesaretlerini
maskenin yüzlerini gizlemesinden alır-
lar. Yoksa korkaktırlar. Çirkindirler.
Kendilerinin yüzlerinden korkarlar.
Korkularından yüzlerini kar maske-
lerini takarak, bilinmezlikten güç alarak
katliam yaparlar.

Katliamlarının en önemli cellatları
polislerdir. Onlar da cellatlıklarının
farkında, ondan dolayı kar maskesi
takarak yüzlerini kapatıyorlar. İş-
kencelerini büyüttükçe yüzlerini daha
fazla da kapatacaklar.

Bugün  eli kanlı katillerinin içinde
kar maskesi takanların artması boşuna
değildir. Korkuları büyük. Korkuları
halk. Korktukça her yerde kar maske-
siyle dolaşacaklar. Bugünler de yakındır.  

Yargı tüm katliamlar yaşanırken
ne yapıyor? Görevini, yani katilleri
korumak görevini; Dilek Doğan’ın
katillerini serbest bırakıyor. Basit bir
hakaretten halkı tutukluyor. AKP ne
derse onu yapıyor.

Kar maskesini hakim ve savcıların
takması da yakındır. Bunun zeminini
oluşturdular. Nasıl ki, her dosyaya
gizlilik kararı veriyorlarsa, gizli ta-
nıklıkla cezalar veriyorlarsa, kar mas-
kesi de takarlar. 

Savaş büyüdükçe savcılar da, ha-
kimler de, katliamlara karar verenler
de kar maskesi takacaktır. Bunun
örnekleri dünyada mevcuttur. Peru
‘da hakimler ve savcılar halkın kar-
şına kar maskesi takarak çıktılar. Bi-
zim ülkemizdeki  hakim ve savcılar
için de bugünler uzak değil.

Sonuç Olarak:
1. Faşizmin  halka karşı korkusu

büyüdükçe, faşizm halka karşı daha
fazla saldırarak katliamlarını artırır.

2. Korkuları büyüdükçe yaptığı
katliamları daha fazla gizler.

3. Gizledikçe daha fazla kar mas-
kesi takarak demokrasi, hukuk yala-
nından daha da uzaklaşır. Halka karşı
suçları her geçen gün artar.  

4. Katillerin halka karşı suçları
arttıkça,  buna karşı bizler halkın
adaletini büyüttükçe, halkın adalet
açlığı giderilir.

5. Halkın adalet açlığını gidermek
için; katiller kar maskeleriyle ada-
letsizliklerini büyüttükçe, bizler kızıl
maskelerimizle halkın adaletini bü-
yütmeliyiz.

DİSK’in Önünde Oya Baydak’a Destek İçin Yapılan Şenlikte  Güvenlik Şube Amiri 
Şenliği Düzenleyenler ve Avukatlarla  Konuşmaya Kar Maskesiyle Geldi.

Taktıkları Kar Maskeleri Korkunun Göstergesidir!
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Rusya ile Türkiye arasındaki ça-
tışma büyüyor. AKP iktidarı emper-
yalizme uşaklığın bedelini ödüyor.
Rusya ile yaşanan uçak düşürme ola-
yının ardından gelen ekonomik, ticari
yaptırımlar, zaten var olan ve geliş-
tirilme adımları atılan AKP ile İsrail
ilişkilerini, görüşmeleri ve anlaşmaları
hızlandırdı. 

Ajanslar tarafından Türkiye ve
İsrail temsilcilerin üstünde anlaştık-
larını ilan ettiği ama Türkiye Dışişleri
Bakanının “Henüz bir anlaşma yok.
Üstünde konuşuyoruz’ diyerek inkar
ettiği beş maddelik taslağın maddeleri
şunlar:

1 - Mavi Marmara gemisine ya-
pılan ve 10 Türk vatandaşının yaşa-
mını yitirdiği baskınla ilgili olarak
İsrail, Türkiye’ye 20 milyon dolar
ödeyecek. Para, hayatını kaybeden
ya da yaralananların ailelerine veril-
mesi için özel bir fona devredilecek.

2 - Türkiye ve İsrail ilişkileri nor-
malleşecek, geri çekilen büyükelçiler
yeniden gönderilecek.

3 - Türkiye baskını, gerçekleştiren
İsrail askerlerine açtığı davalardan
vazgeçecek. Karar, TBMM’den kanun
olarak geçirilecek.

4 - Hamas’ın askeri kanadının
önemli isimlerinden, İsrail’in asker-
lerinin kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili
suçladığı Salih el Aruri Türkiye’den
sınır dışı edilecek. Hamas’ın Türki-
ye’deki aktiviteleri sınırlandırılacak.

5 - Anlaşma imzalandığı andan
itibaren Türkiye ve İsrail gaz arama
çalışmalarında işbirliği yapmayı, Tür-
kiye, İsrail gazı almayı ve Avrupa’ya
İsrail gazının taşınması için boru
hattı inşasını kabul edecek.

Bugün İsrail ile yeni ve daha
güçlü ticari ve ekonomik ilişkiler
anlaşması yapan, diplomatik ilişkileri
geliştirme kararlarına imza atan Er-
doğan Başbakanken, “İsrail dünyada
barışı tehdit eden bir ülkedir, Orta-
doğu’da barışı tehdit eden bir ülkedir.
Dolayısıyla da Türkiye olarak biz
kendimiz bir defa, şahsen ben bu

görevde bulunduğum
sürece, hiç bir zaman
İsrail ile olumlu bir şey
düşünemem” diyordu. 

Yine AKP Genel
Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, “Kuşkusuz,� İs-
rail�devleti ve�İsrail�hal-
kı,� Türkiye'nin dos-
tudur. Şimdiye kadar
ki eleştirilerimiz,�İs-
rail�hükümetinin aşırı
davranışlarına, meş-
ru görmediğimiz dav-
ranışlarına dönük-
tür” diyerek İsrail
devletinin varlığını
ve yaptıklarını meş-
rulaştırmaktadır.  

Hayır, asla İsrail
devleti Türkiye halklarının dostu de-
ğildir. İşgalci, katliamcı, gayrımeşru
bir devlet halkların dostu olamaz.
Sizin gibi işbirlikçi riyakarlarla dost
olduğu ise kesindir. 

Geçmişten beri İsrail ile ekono-
mik, ticari, teknik, askeri alanlarda
süren işbirlikleri de bugün yaptıkları
anlaşmalar da, AKP faşizminin ri-
yak’rlığının, yalancılığının, emper-
yalizmle işbirlikçiliğinin ve suç or-
taklığının kanıtıdır. 

İsrailin katliamcılığı, Filistin hal-
kına yaptığı zulüm ve katliamlar or-
tadayken ve Filistin kuşatma altında
tutulmaya devam ederken şimdi ne
oldu, ne değişti de “İsraille ilişkiler
normale dönecek” deniliyor. 

Diğer yandan Amerikan işbirlik-
çilerinin her zaman İsrail ile ilişkileri
normal olmuştur. İsrail’e karşı “One
minut" vb. çıkışları halkın gözünü
boyamak içindir. İşbirlikçiliklerini,
katliam ortaklıklarını gizlemek için-
dir.

AKP faşizmi, 14 yıllık iktidarı bo-
yunca bir yandan İsrail ile ekonomik,
askeri, teknoloji alanında ilişkilerini
sürdürmüş diğer yandan da Filistin’e
sahip çıkıyormuş gibi yapmış, “Filistin

davasının savunucusu, Filistin halkının
dostu” gözükmeye çalışmıştır. 

Filistin halkının acılarını ve ül-
kemiz ve Ortadoğu halklarının duy-
gularını istismar etmiştir. 

AKP, iktidara geldiği günden bu
yana, genel olarak Ortadoğu’da özel
olarak da işgalci İsrail’in saldırganlığı
ve Filistin halkının haklı direnişi kar-
şısında çifte standartlı, ikiyüzlü bir
politika izlemiştir. Çünkü AKP’nin
ipleri hep ABD emperyalizminin
elinde olmuştur. Abd işbirlikçisi ol-
mak israilin de dostu olmayı bera-
berinde getirir. 

Sonuç olarak:
1-  AKP’nin İsrail’e kafa tutması

göstermeliktir. Türkiye ve Ortado-
ğu’da Müslüman halkların gözlerini
boyamaya yöneliktir.  

2- AKP, ABD’nin işbirlikçisidir.
dolayısıyla ne İsrail’e tavır alabilir
ne de halkların lehine bir politikası
olabilir. 

3- AKP yalancı, ikiyüzlü karak-
terini İsrail ile ilişkilerde en açık
şekliyle ortaya koymuştur. AKP Fi-
listin’in dostu olamaz. Filistin’in ve
dünya halklarının gerçek dostu dev-
rimcilerdir.

Erdoğan’ın Ortadoğu ve Dünya Barışını Tehdit Eden Ülke Dediği İsrail ile
Ekonomik, Siyasi, Ticari İlişkileri Geliştiren Yeni Anlaşmalar İmzalayan 

AKP Faşizminin, İkiyüzlülüğü ve Riyakarlığı
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Çeteciler Serbest, 
Devrimcilere 
Ağır Cezalar

Mafya, kapitalizmin gayrımeşru
çocuğudur. Devletin kendisi mafyadır.
Bütün mafya örgütleri, çeteciler bu
hırsız, kirli, katliamcı düzenin devam
etmesi için devletin beslediği, işbirliği
yaptığı, koruduğu, kolladığı örgüt-
lenmelerdir. Sadece küçük çapta bir-
kaç olayı örnek vermek bile bu çok
bildik doğrunun görülmesini sağlar. 

Çeteci Sedat Şahin'in kardeşi  Ve-
dat Şahin bir süre önce İstanbul’da
öldürülmüştü. Bu olayın ardından
Sedat Şahin’in karşı gruba yönelik
eylem hazırlığı içinde olduğu gerek-
çesiyle hakkında yakalama kararı çı-
kartıldı ve aranmaya başlandı. Sedat
Şahin hakkında yakalama emri çı-
kartılmasından bir süre sonra İstanbul
Çağlayan Adliyesi’ne giderek mah-
kemede ifade verdi ve serbest bıra-
kıldı. 

Serbest bırakılmasından birkaç
gün sonra arabasından yakalanan si-
lahlar nedeniyle 7 arkadaşı ile birlikte
gözaltına alındı. Arabasında yapılan
aramada 7 ruhsatsız tabanca, bu ta-
bancalara ait 7 jarjör ve 150 mermi
ele geçirildi. Hakkında sadece 6136
sayılı silah kanununa muhalefet su-
çundan soruşturma açıldı ve arka-
daşları ile birlikte serbest bırakıldı-
lar.

Sedat Şahin'in kim olduğu, bir
eylem hazırlığı içersinde olduğu ve
icrai faaliyetlerine başladığı bilin-
mesine rağmen serbest bırakıldı.
Oysa aynı şey hak ve özgürlük mü-
cadelesi veren kişinin başına gelmiş
olsaydı.. Yıllarca hapishanede tutsak
kalmış olacaktı. Bırakın silah taşıması,
bilgisayarında silah resmi bulunan
devrimciler bile sırf bu gerekçe ile
tutuklanırlar. 

Söz konusu devrimciler olunca

"Bilgisayarında silahın
varsa gerçekte de vardır,
o silahla sen eylem ya-
pacaksın" gibi uyduruk
gerekçeler yaratabilecek
kadar düşmanca tavırla
saldırmaktadırlar. Fakat
bu adi, aşağılık, halk
düşmanı çeteler olunca
kıllarına dokunmuyorlar.
Serbest dolaşabiliyorlar.
Sedat Şahin ve çetesi
bu olaydan ötürü en faz-
la para cezası ile ceza-
landırılacaklardır.

AKP’nin Bakanları,
Mafyacıları Onur Ödülü
Vererek Akladı

Faşist, mafyacı Sedat Peker devlet
tarafından sürekli korunan mafyacı-
lardan bir tanesidir. 90’lı yıllardan
beri mafyacı kimliği ve işlediği suçlar
bilinir. Hakkında davalar açılır, yar-
gılanır çok kısa bir süre hapiste kalır
ama sonrasında tahliye olur ve aklanır.
1997 yılında tehditle tahsilat yapmak,
zorla alıkoymak, adam öldürmeye
azmettirmek ve benzeri suçlardan
arandı, 1998’de yine dava açıldı. Bu
dosyalardan sadece 8 ay 29 gün ha-
piste kaldı. 2005 yılında kaçakçılıktan
İstanbul'da yargılandığında 14 yıl 5
ay hapis cezası almıştı. İzmir’de ise
örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşun-
lama, yaralama, hürriyeti tehdit, yağ-
ma ve sahte kimlik kullanma suçu
ile yargılandı. Ergenekon davasından
ise 10 yıl ceza aldı. Bu kadar çok
ceza almasına ve yargılanmasına rağ-
men kısa süre tutuklu kaldıktan sonra
serbest bırakıldı.

Tahliye olduktan hemen sonra
Tayyip'in talimatları ile çalışmaya
başladı. Örneğin Suriye’deki Bayır-
bucak Türkmenlerine 4 TIR dolusu
yardım gönderdi. "Teröre lanet" mi-
tingleri düzenledi. Bu mitingte, “Ade-

ta dünyanın şahdamarları kesilmiş-
çesine oluk oluk hepsinin kanlarını
akıtacağız. Nehirler dolusu kanları
aktıkları zaman anlayacaklar’ diyerek
halkı tehdit etmiş, faşist saldırılarda
yer alacağını ilan etmişti.

Bu çalışmaları da daha sonra Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde
düzenlenen Dünya Karapapak Türk-
leri 1. Kurultayı ve Kültür Etkinlik-
lerinde "Türklük Hakanı" ünvanı ile
ödüllendirildi. Çete lideri Sedat Peker,
Ardahan Üniversitesi Rektörü Ra-
mazan Korkmaz ve Eski Kültür Ba-
kanı Yalçın Topçu İstanbul’da dü-
zenlenen bir organizasyonda aynı
karedeydiler. 

Seçim hükümetinde Kültür ve
Turizm Bakanı olarak görev yapan
Yalçın Topçu, Susurluk kazası ile
devlet, siyaset ve mafya ilişkilerin
içinde yer alan faşist mafya lideri
Abdullah Çatlı’nın mezarını da ziyaret
etmişti. 

Devletin Mafya ile 
İlişkisinin Resmi, 
Oflu  İsmail'in 
Cenazesindedir

Oflular olarak bilinen faşist mafya
grubunun lideri İsmail Hacısüleyma-
noğlu'nun 24 Aralıkta yapılan cenaze
törenine eski Çevre ve Şehircilik Ba-

Eski Bakanlar, Milletvekilleri, AKP İktidarının Yağmayı ve Talanı Birlikte Yaptıkları
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, Mafya Liderleri... Hepsi Birarada...

Mafyacı Oflu  İsmail'in Cenazesi 
Devletin Mafya ile İlişkisinin Resmidir
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kanı Erdoğan Bayraktar ve DYP-SHP
koalisyonu döneminde Devlet Bakan-
lığı yapan Cavit Çağlar, AKP'ye ya-
kınlığıyla bilinen İsmail Türüt, 7 Ha-
ziran seçimlerinde Bağımsız Millet-
vekili Adayı olan şarkıcı Metin Şentürk
de  katıldı. Cenazeye Sedat Peker ve
Fatih Bucak ise çelenk gönderdi. 

İsmail Hacısüleymanoğlu’nun
1977 yılından beri mafyacılığı bi-
linmektedir. 1977'de Hollanda'da He-
lena isimli gemide yakalanan 3.7 ton
esrarın sahibiydi. Faşist parti MHP'yi
besledi. Uyuşturucu ve silah kaçak-
çılığı işleri ile uğraştığı biliniyordu.
Oflu İsmail, Sedat Peker, Sedat Şahin
en bilinen çeteciler ve mafyacılar
sürekli devlet adamları ile işbirliği
içerisindedirler. Birbirinin aile dost-
larıdırlar. 

Bunları da açıklamada çekinmez-
ler. İsmail Hacısüleymanoğlu'nun ce-
nazesine katılan eski bakanlardan
Cavit Çağlar yaptığı açıklamada, Ha-
cısüleymanoğlu'nın iyi bir dost ve
insan olduğunu söylemiş. Eski Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar da, Hacısüleymanoğlu'nun hem
yakın dostu, hem de hemşehrisi ol-
duğunu aktarmış ve  "Sevdiğimiz bir

kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet
eylesin. Eşe, dosta garibana faydaları
vardı. Üzgünüz" demiş.

Devrimcilere Tecritte
Hergün Ceza,
Mafyacılara Her Şey
Serbest!

Mafyacılar, çeteciler tutuklandı-
ğında da, hapishanelerde herkesin
kaldığı gibi kalmazlar. Onlara özel
odalar tahsis edilir, hizmetlileri olur,
hapishane yönetimi bile onların em-
rindedir. Örneğin Alaattin Çakıcı,
hükümlü sıfatıyla hapishanededir...
Ama herhangi birisi gibi hapis yat-
mıyordur. Daha özel uygulamalara
ve ayrıcalıklara sahiptir.  Yanında
ona hizmet edecek adamları vardır.

O, ne yaparsa yapsın disiplin ce-
zası uygulanmaz, keyfince davranır,
tehditlerine, suçlarına devam eder
ama cezalandırılmaz. Örneğin Te-
kirdağ Hapishanesi’nde kaldığında
ikinci müdürü  ve bir gardiyanı feci
şekilde döverek kaburgalarını kır-
masına rağmen hakkında herhangi
bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

Aynı hapishane devrimci tutsak-

lara işkenceler yapıyor, keyfi disiplin
cezaları ile infazlarını yakıyordu. Ai-
lelerin çocukları ile görüşmeleri en-
gellenmeye çalışılıyordu.. 

Bu mafyacıların bir güce sahip
oldukları için baş edemediklerini
yada işledikleri suçlar konusunda
delil elde etmedikleri söylenir. Hepsi
yalandır. Bütün işlerini açıktan dev-
letin bilgisi ve onayı ile yaparlar.
Devlet kaçakcılık, dolandırıcılık,
uyuşturu işinden payını alır. Onlar
da işini yaparlar. İhtiyaç olduğunda
devlet ile birlikte halka karşı katli-
amlar düzenlerler, devletin kontgerilla
ihtiyacını karşılamış olurlar. Faşist
bir sistemde iktidar baskı ve şiddetini
sadece yasalara sığınarak yapmaz,
böyle çete hareketlerine de ihtiyaç
duyar. Bu nedenle de elinin altında
tutar ve Sedat Peker'in açıkladığı
gibi istedikleri zaman talimatları ye-
rine getirmeye hazırlanırlar. 

Dolayısıyla çetecilere ve mafya-
cılarla mücadele etmek, halka karşı
işledikleri suçların hesabını sormak
devletin değil halkın yapacağı bir
iştir. Mafyacıları ve çetecileri de te-
mizleyecek olan halkın örgütlü gücü
ve mücadelesi olacaktır.

Kırıklar Hapishanesi’nde yaşanan
keyfi uygulamalar baskılar devam
ediyor. Özgür Tutsakların çizdiği
yeni yıl takvimlerine, 19-22 Aralık
2000 Katliamı ile ilgili hazırla-
dıkları kartlara ve mektuplara el
konuldu. 

Tutsaklar hazırladıkları tak-
vim örneğini çoğaltılıp kendi-
lerine verilmesi için görüşe gi-
den ailelere verdiler.  50 adet
çoğaltılan takvimler bir sonraki
hafta  tutsaklara iletilmek
üzere idareye teslim edildi.
Ancak idare takvimleri tut-
saklara vermedi. Tutsaklar
slogan atarak bu durumu
protesto etti.

Aileler hapishane ida-
resi ile görüştüler. İdare ya-

pılan görüşmede “takvimlerin değerlen-

dirmeden geçeceğini” söyledi. Aileler ise
idareye "o takvimler buradan dışarı çıkarken
sakıncalı değildi. Çoğaltılıp gelince mi sa-
kıncalı oldular" diye sordular.

Görüş bittikten sonra tutsaklar hücre-
lerine gitmedi. Müdürle görüşünceye kadar
da gitmeyeceklerini söyleyip “Keyfi Uy-
gulamalara Son, Baskılar Bizi Yıldıramaz”
diye slogan attılar. Tutsaklar, "haftalardır
kapı dövüyoruz, slogan atıyoruz yanıt ala-
mıyoruz. Müdürle görüşmeden hücrelere
dönmeyeceğiz" dediler.

Tutsakların direnmesi sonucu müdür gö-
rüşmeyi kabul etti.  Müdür ve tutsaklar
konuyu görüştüler. Bir süre sonra görevli
gardiyan ailelerin yanına gelerek takvim ve
“kartların infaz hâkimliğinde olduğunu, karara
göre ya iade ya da imha edileceğini, tutsaklara
sonucun tebliğ edileceğini” söyledi.

Kırıklar Hapishanesi’nde henüz sorun
çözülmüş değil.

Tutsakların Yeni Yıl Takvimi ‘Sakıncalı’ Bulunup Engellendi!
““Keyfi Uygulamalara Son, Baskılar Bizi Yıldıramaz”
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Erdoğanlar’ın paravan vakfı TÜR-
GEV ile Milli Eğitim Bakanlığı ara-
sında Kasım ayında bir anlaşma ya-
pıldığı ortaya çıktı. Devletin maden-
lerini, dağlarını, nehirlerini arsalarını
talan ve yağmalamak yetmedi. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın olanaklarını da
kendi ekonomik, siyasi çıkarlarının
hizmetine açtılar.

İmzalanan protokol gereği öğren-
cilere sosyal, kültürel, sportif, mesleki
ve teknik kurslar düzenlenecek. İh-
tiyaç durumunda MEB’in kurum ve
kuruluşları kullanılacak. Öğretmenleri
MEB görevlendirecek. Tabii ki maaş,
ek ders vb. ücretleri MEB ödeyecek.
TÜRGEV’in tek yükümlülüğü öğ-
rencilerin kurslara katılımını sağlamak
ve kitap, ders notu vb. eğitim mater-
yallerini temin etmek.

Böylesi bir ayrıcalık bugüne kadar
kimseye tanınmış değil. Ve ayrıca-
lıklar bunlarla da sınırlı değil. Pro-
tokolun 11. maddesinde “Protokol
tarafları bu protokol dışında eğitim
alanında ortak projeler geliştirip uy-
gulayabilir” cümlesi yer alıyor. Böyle
bir cümlenin anlamı Milli Eğitimin
kapılarını sonuna kadar ve sınırsız
biçimde TÜRGEV’e açmaktır. 

Protokol 3 yıl geçerli. “Süre biti-
minde veya fesih halinde devam
eden kursların tamamlanması sağla-
nır.” denilerek ek süre kazandırıl-
mış.

Bir ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı
o ülkenin gençlerini eğitmek için
neden bir vakfa ihtiyaç duyar? Ve o
vakıf hangi kriterlere göre seçilir? 

Her iki sorunun ve bu konuda
sorulabilecek bütün soruların tek bir
cevabı var. O vakıf ülkemiz faşist
yönetiminin temsilcisi Tayyip Erdo-
ğan’ın ailesine aittir. Ve patronlardan

alınan rüşvet, kamu arazi-
lerinin yağmalanması gibi
akçeli konularda paravan
görevi görür. Diğer önemli
görevi ise pırıl pırıl genç-
lerimizi gerici, faşist eği-
timleriyle güdümlerine ala-
rak yozlaştırmak, böylece
iktidarlarını daim kılmaktır. 

Vakıf yoluyla mülkiye-
tin devamlılığını sağlamak
Osmanlı’nın icadıdır. Olası
kamulaştırmalara karşı mallarını,
mülklerini korumak ve devamlılığını
sağlayabilmek, hayır işi adı altında
her türlü  rüşvet işini rahatlıkla yü-
rütmek, devletin olanaklarını kullan-
mak için ihtiyaç duymuştu Saray
adamları, kadınları. Böylece mülk-
lerini korurken aynı zamanda sosyal
itibarlarını arttırırlardı. Bir taşla iki
kuş. Pek övündükleri atalarını taklit
ediyor Erdoğan sülalesi.

TÜRGEV 26.09.2011 tarihinde
bakanlar kurulu kararıyla 'vergi mua-
fiyet statüsü' kazanmış. İzin almadan
bağış toplayabilir, katma değer, ve-
raset ve intikal, emlak, gümrük ver-
gilerinden, tapu işlemlerindeki tescil
işlemlerinde muaf. Resmi plaka ala-
bilir, devlet protokolünde kendisine
yer verilir. Korunması gerekli taşın-
maz kültür ve tabiat varlıklarnı kul-
lanma hakkı verilebilir. Bilal Erdo-
ğan’ın gittiği yerlerde MEB Bakanı
gibi karşılanması boşuna değil.

17 Aralık yolsuzluk soruşturma-
larında TÜRGEV hakkında yer alan
bilgilere göre İstanbul'dan Tekirdağ'a,
Şanlıurfa'dan Tokat'a, Adıyaman'dan
Kütahya'ya kadar birçok bölgede
kamu arazileri vakıf adına tahsis et-
tirilmiş ve patronlardan arazi, bina
veya nakit bağış toplanmış.

TÜRGEV’e yapılan bağışlarla il-
gili verilen bir soru önergesine Bülent
Arınç:  “27 Şubat 2008 tarihinden
2012 yılına kadar muhtelif gerçek
ve tüzel kişilerce yapılan yurtiçi bağış
ve yardımlar 29 milyon 666 bin 533
TL, yurtdışı bağış ve yardımlar 99
milyon 999 bin 990 Amerikan Do-
ları’dır” cevabını verdi. 

Ve sonra yurdışı bağışının gerçekte
200 milyon dolar olduğu, 100 mil-
yonunun daha sonra dolaylı yollardan
gönderildiği ortaya çıktı. Bağışı yapan
yabancı değildi. Ünlü Sevda Tepe-
si’nin sahibi Suudi Kralı tarafından,
araziye imar izni verilmeden iki ay
önce yapılmıştı.

Bağış yapanların arasında Ali
Ağaoğlu’ndan, halka küfür ede ede
en büyük ihaleleri almaya devam
eden Cengiz İnşaat’a kadar  bir çok
patron, şirket  var. 

Onların neyin karşığında TÜR-
GEV’e bağışta bulunduğu, aldıkları
ihaleleri ne için aldıkları ve TÜR-
GEV’in ne için, kimin için kurulduğu
gün gibi ortada. Olan onların çıkar-
larına kurban edilen ve zehirleriyle
zehirlenen gençlerimize oluyor. Hayat
boşluk bırakmaz, bırakmıyor. Unut-
mayalım ki bizim doldurmadığımız
her yerde onlar olacak.

Erdoğanlar’ın Vurgun Tezgahı TÜRGEV ile Milli Eğitim Bakanlığı Anlaşma İmzaladı

Halkın Madenlerini, Dağlarını, Nehirlerini, 
Yağmalamak Yetmedi!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Olanaklarını da
TÜRGEV İçin Yağmalayacaklar!...



Asalaklığın, sömürünün, ahlak-
sızlığın olmadığı bir yaşam için... 

Adalet için, eşitlik için, kardeşlik
için, onur ve namus için çıktık yola... 

Çocuklarımız açlıktan ölmesin
diye, cahil kalıp köle olmasın diye,
kimse kimseye el açmasın diye... 

Bu dünyayı, böyle bir ülkeyi hep
birlikte kuracağız. Bunun için sava-
şıyoruz. Bunun için ölüyor ve öldü-
rüyoruz. 

Devrimciler bu halkın en temiz,
en onurlu evlatlarıdır. 

Devrimciler halkın kurtuluşu için
mücadeleyi kendi hayatlarından, ken-
di rahatlarından geçerek tercih et-
mişlerdir. 

Halkı için ölmeyi göze alanları
halkımız da gözbebeği gibi koruma-
lıdır. 

Devrimciler halkın kendi öz ev-
latlarıdır. 

Halktan çalınanları halka geri ve-
recek olan DEVRİM'e şehitlerimizle,
gazilerimizle, tutsaklarımızla yürü-
yoruz. 

Çayan Mahallesi'nin her bir tuğ-
lasında, harcında Cephelilerin emeği,
alınteri vardır. Ne yaratılan değerle-
rimizin, ne de mahallemizin üzerinde
hiçbir çetenin tepinmesine izin ver-
medik, vermeyeceğiz. 

Bilindiği gibi Ergün GÜN, Cephe
Milisleri tarafından cezalandırılmıştı. 

Ergün Gün önce para ve pis çı-
karları uğruna Çayan Mahallesi’ni
kullanmak istemiştir. 

Devrimcilerin halkla oluşturduğu
hukuku ve iradeyi çiğnemiştir. 

Devrimci bir kuruma silahla sal-
dırmıştır. 

İki devrimciyi kurşunlarla bacak-
larından yaralamıştır. 

Belinde silah gezerek yanındaki
silahlı çetelerle birlikte yolda gördüğü
devrimcileri ve devrimcilerin dost-
larını öldürmekle tehdit etmiştir. 

Suçlarını nasıl büyüttüğüne tüm
Çayan Halkı tanık olmuştur. 

Bu yanıyla sürecin nasıl yürütül-
düğünü ve bir adamın adım adım
nasıl çürüdüğünü görmeyen kalma-
mıştır. 

Hayatta her şeyin bir özeleştirisi
vardır. İhanet ve işbirliği dışında. 

Ergün Gün de, işlediği suçların
bilincinde halkın adaletine teslim
olup hesap vermek yerine suçlarını
büyütmeyi tercih etmiştir. Bu sonu
kendisi hazırlamıştır. 

Çürüyene de Çürütene de 
İzin Vermeyeceğiz 

Her şey bu kadar açık, gerçekler
bu kadar berrakken böyle bir adama
sahip çıkmak da çürümeye ortak ol-

maktır. 
Bizim halkımıza anlatamayaca-

ğımız hiçbir şey, cevaplayamayaca-
ğımız hiçbir soru yoktur. Dostları-
mızdan sohbetimizi esirgemeyiz asla. 

Ancak düşmanın ekmeğine yağ
sürecek, devrimcileri hedef haline,
düşman saldırılarına açık hale geti-
recek her türlü söz ve davranışı düş-
man faaliyeti olarak görür, bu kap-
samda mücadele ederiz. 

Uyarıyoruz! 
Kimse polis faaliyeti yürütme-

melidir. Dostluğumuzun netliği kadar
bu tür faaliyetlere karşı tutumumuz
da nettir. 

İnternetten devrimcilerin ismini
teşhir ederek hedef göstermek suçtur. 

Gerçeklerin üzerini dedikodularla,
çarpıtmalarla gizlemeye çalışmak
suçtur. 

Bize yöneltilen ve art niyetli ol-
mayan her sorunun cevabı vardır. 

Ancak dedikodu ve karaçalmaların
da bir cevabı olacaktır. 

Devrimci bir eylemi kan davası
haline getirme yanlışına kimse düş-
memelidir. 

ONURLU VE EMEKÇİ HAL-
KIMIZIN YERİ DEVRİMCİLERİN
YANIDIR!

HERKES BU SAVAŞTA YERİNİ
ALMALIDIR!

MAHALLELERİMİZDE ÇETE-
LERE DE, ÇETELERİN  MEŞRU-
LAŞTIRILMASINA DA İZİN VER-
MEYECEĞİZ! 

ÇAYAN HALK CEPHESİ 

ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR

DEVRİMCİLERE,  DEVRİMCİ KURUMLARA VE 
HALKA SALDIRAN ÇETELERDEN 
HESAP SORMAK MEŞRUDUR! 

KİMSE CAN BEDELİ YARATILAN 
DEĞERLERİMİZİN ÜZERİNDE TEPİNEMEZ!... 

HİÇ KİMSE DEVRİMCİ BİR EYLEMİ KARALAYAMAZ, 

ÇETECİLERİ  MASUMLAŞTIRIP 
MEŞRULAŞTIRAMAZ! 
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Ülkemizde Gençlik

�� Bizim Arkamızda Koca Bir Halk Var, 
Ya Sizin?

Antep’te 27 Aralık günü Dev-Genç’li-
ler Tutsak Dev-Genç’liler için Düztepe
Mahallesi’nde 30 adet afiş yapıştırdı. Ka-
til polisler afişleri sökmeye çalışınca
Dev-Genç’liler polislere “afişleri engel-
leyemeyeceklerini, tekrar yapacaklarını”
söylediler. Bunun üzerine kimlik kontrolü
bahanesiyle polis Dev-Genç’lileri göz-

altına almaya çalıştı ve Antep Özgürlükler Derneği’nin
önüne polis yığmaya kalktı. Halkın sahiplenmesi nede-
niyle saldıramayan katiller geri dönmek zorunda kaldılar.

� Antep’te Tutsak Dev-Genç Standına 
Polis Saldırısı

30 Aralık’ta Antep’te Dev-Genç’lilerin “Tutsak Dev-
Genç’liler Serbest Bırakılsın” kampanyası çerçevesinde
açtığı standa katil, işkenceci polis tarafından saldırı
oldu. Çalışmaya katılan 4 Dev-Genç’linin isimleri; Emi-
ne Kaya, Mehmet Yaşar, Uğur Ümmetoğlu, Mikail…

� Gözaltılar Bizi Yıldıramaz! 
Arkadaşımızı Derhal Serbest Bırakın!

Isparta Dev-Genç’li Mehmet Emin Kahveci 28 Ara-
lık’ta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştiri-
len Roboski Eylemine yapılan saldırıya karşı devrimci ku-
rumlara verdiği destek esnasında gözaltına alındı. Ispar-
ta Dev – Genç’liler, arkadaşları Mehmet Emin Kahveci’nin
keyfi bir şekilde gözaltına alınmasını protesto eden bir açık-
lama yapıp, derhal serbest bırakılmasını istediler.

� Biz Düşmanın Korkulu Rüyası,
Halkın Umuduyuz!

Dev-Genç’liler 27 Aralık’ta Ege Kültür Sanat Merkezi
Derneğinde bir araya geldi. Hep birlikte yemekler yenil-
di, ardından Dev-Genç tarihi hakkında bir konuşma ya-
pıldı. Dev-Genç’in 46 yıldır verdiği anti - faşist, anti - em-
peryalist mücadeleden bahsedildi. Daha sonra Dev-Genç
46. Yıl görüntüleri izlendi. Ardından İzmir’deki 6 Kasım
boykotunu anlatan bir skeç canlandırıldı. Skeçten sonra
Tutsak Dev- Genç’lilerden gelen bir mektup okundu ve
Dev- Genç’lilere mektup yazıldı. 16 kişinin katıldığı prog-
ram türküler ve halaylarla bitirildi. 

� Direnerek Şehit Düşenler, 
Teslim Olmayanlar 
Yolumuzu Aydınlatıyor

Kars’ta 22 Aralık’ta Dev-Genç’liler tarafından “Direniş,
Ölüm ve Yaşam Metris” belgeselinin gösterimi yapıldı.
Gösterimin ardından belgeselin yönetmeni Oya Aslan ile
söyleşi yapıldı. Gösterime yaklaşık 120 kişi katıldı. Sinema
salonunun girişine bir adet “19 Aralık Katliamı Kürdis-
tan’da Devam Ediyor- Hesabını Soracağız! Dev-Genç”
ozaliti ve Dev-Genç flamaları asıldı.

� İstediğiniz Kadar 
Baskı Kurmaya  Çalışın, 
Bizleri Teslim Alamayacaksınız!

24 Aralık’ta Liseli Dev-Genç’liler İkitelli Gülten
Özaydın Lisesi’nde öğrencilere 3 adet Yürüyüş dergisi ulaş-
tırdı, 9 adet Öğrenci Meclisleri ili ilgili anket çalışması yap-
tı. Okulun çevresine ve bahçe duvarlarına 20 adet Yürü-
yüş dergisinin 500. sayısının bildirisini astı. Ardından 25
adet “İdare Baskısına Son”, “Parasız Eğitim İstiyoruz”,
“Berkin İçin Adalet İstiyoruz”, “Not Tehdidine Son!” Öğ-
renci Meclisleri imzalı yazılamalar yaptı. Öğrencilere Öğ-
renci Meclislerinin işlevinden ve neler yaptıkları anlatıl-
dı. Öğrenciler Öğrenci Meclisi çalışmasını olumlu karşı-
ladı okulda yaşadıkları sorunları anlattı. Bu çalışmalara ta-
hammül edemeyen okul idaresi okula polis çağırdı. Polis
okulun çevresinde çalışma yapan Liseli Dev-Genç’lilere
kimlik sordu. Karşılığında polise kimliklerini soran 3 Li-
seli Dev-Genç’li işkenceyle gözaltına alındı. Bununla il-
gili yapılan açıklamada şunlara değinildi; “Parasız eğitim
istemek suç değildir. Katil devlet çocukları katlettiği yet-
miyormuş gibi okullarda eğitim sistemiyle düşünmeyen,
araştırmayan, sorgulamayan bir gençlik yaratmak istiyor
ve bu eğitim sistemine karşı gelen 15-16-17 yaşındaki ço-
cukları gözaltına alıyor, işkence yapıyor. İstediğiniz kadar
baskı kurmaya çalışın bu  politikalarınızla bizleri teslim
alamayacaksınız”.

� Dev - Genç’liler 
Kürt Halkının Yanındadır
Katliamlara Sessiz Kalmadı, 
Kalmayacak!

18 Aralık’ta Dev-Genç’liler Ankara İdilcan Kültür Mer-
kezi’nde bir araya geldi. Verilen yemeğin ardından genç-
lerle Kürdistan’da yaşanan katliamlar tartışıldı. Son ya-
şanan tutuklanmalar üzerine öğrencilerin bu konuya
gösterdikleri duyarlılığı, üniversitelerde neler yapılabileceği
üzerine konuşuldu. Ardından Dev-Genç’in 46. Yıl videosu
hep birlikte izlendi. Hafta boyunca üniversite ve liseler-
de yapılacaklar hakkında konuşuldu. 11 kişinin katıldığı
program türkülerle sona erdi. 

� Savaş Moralle Yürür, 
Eğitim ile Ustalaşılır

Antalya Dev-Genç’liler 26 Aralık’ta bir ailenin evin-
de toplandı. Programın başında programın, o güne emek
harcayanlara motivasyon amaçlı olduğu anlatıldı. Herkes
kendinden bir şey kattı. Kimi türkü söyledi, kimi şiir oku-
du, kimi deneyimlerini aktardı. “Kadife Tenli Zamanla-
ra” şiiri okundu. Daha sonra Dev-Genç’in 46. yıl görün-
tüleri izlendi. Sonra da “Yoldaşlarımızı ne kadar tanıyo-
ruz?” sorusunu cevaplayan bir oyun ve “Her şey birbiri-
ne bağlıdır” düşüncesini eğitici ve eğlendirici şekilde ele
alan bir oyun daha oynandı. Programa 11 kişi katıldı. 3
saat süren programın sonunda gece sonlandırıldı.
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Ülkemizde Gençlik

29 Aralık’ta Dersim Yeraltı Çarşısı üzerinde, 11 ay içe-
risinde keyfi bir şekilde 19 defa gözaltına alınan Neslihan
Albayrak için adalet istendi. İlk olarak halka yaşanan bu
adaletsizlikle ilgili bildiri dağıtıldı. Ardından “Yaşasın Dev-
Genç Yaşasın Dev-Genç’liler, Adalet İstiyoruz, Baskılar
Gözaltılar Bizi Yıldıramaz” sloganlarıyla basın açıklaması
başladı. Basın açıklamasını okuyan Neslihan Albayrak
“AKP bugün Kürdistan’da onlarca insanı katletmeye de-
vam ediyor. Bu katliamlarda 3 aylık bebekler var. Evet,
bugün ben AKP iktidarının yaptığı katliamlara karşı se-
simi çıkarttığım için keyfi bir şekilde 19 kez gözaltına alın-
dım. Peki, gözaltına alınma nedenlerim neydi? Yürüyüş
dergisi dağıtmak, tutsak Dev-Genç’liler için adalet iste-
mek, 15 kurşunla evinde katledilen Günay Özarslan’ı, aynı
şekilde evinde annesinin, babasının gözleri önünde kat-
ledilen Dilek Doğan’ı halka anlatmak.” dedi. Açıklama-
nın ardından sesli olarak, “Dersim’de bir genç kız ada-
letsizliklere karşı olduğu için, mücadele ettiği için defa-
larca kez gözaltına alındı. AKP kızlarımızı, oğullarımızı
uyuşturucu ve fuhuş batağına sürüklemeye çalışıyor.

Bunlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz” şeklinde
ajitasyon çekildi. Basın açıklamasında 2 liseliyle tanışıl-
dı. Açıklamaya toplamda 7 kişi katıldı. Atılan sloganla-
rın ardından açıklama sonlandırıldı.

Liseli Dev-Genç’liler İstan-
bul Bağcılar’da Yunus Emre Li-
sesi’nde öğrencilerle okulun so-
runlarıyla ilgili sohbet ettiler.
Okulun içine 4 tane  “Berkin El-
van”, “Berkin İçin Adalet İstiyo-
ruz! Liseli Dev-Genç ”, “Parasız
Eğitim İstiyoruz!- Liseli Dev-
Genç” imzalı yazılamalar yapıl-
dı. 

Osmangazi Lisesi’nde öğren-
cilerle okuldaki sorunlarla ilgili
sohbet edildi. 4 tane Yürüyüş
dergisi verildi. Ayrıca 2 tane De-
mokratik Lise Programı kitabı
verildi. Öğrencilere düzenin eği-
tim sisteminin amacının düşün-
meyen, sorgulamayan bir gençlik
yaratmak olduğu ve bu sisteme
karşı demokratik lise için müca-
dele vermek gerektiği anlatıldı. 

Ayrıca Düzen Çürütür Devrim
Yaşatır kitabı verildi. Okulun içi-
ne 10 adet yazılama yapıldı. Bar-
baros Lisesi’nde 1 tane Yürüyüş
dergisi dağıtıldı. Öğrencilere Yü-
rüyüş Dergisi tanıtıldı. Bir liseli ile

sohbet edildi. Yine dergi dağıtı-
mında öğrencilerle sohbet edildi.
Okulun çevresine 1 tane ‘”Berkin
Elvan” yazılaması yapıldı.

Liseli Öğrenci
Meclisleri Büyüdükçe
Umut Büyüyor
Gazi: 28 Aralık’ta Liseli Dev-
Genç’liler Gazi Ticaret Meslek Li-
sesi’nde Öğrenci Meclislerini ge-
nişletmek ve yaymak için toplantı
düzenledi. Yapılan toplantıda öğ-
renci meclislerinin alınan karar-
ları ve daha önce yaşanan çalış-
malardan örnek verildi.

İkitelli: 29 Aralık’ta Liseli Dev-
Genç’liler İkitelli Gülten Özaydın
Lisesi’nde Öğrenci Meclisleri ile
ilgili anket yaptı. Liseli Dev-
Genç’liler lise öğrencilerine, öğ-
renci meclislerini ve parasız, bi-
limsel, demokratik eğitim müca-
delesini anlattı. Bununla birlikte
öğrencilere Yürüyüş dergisi da-
ğıtıldı.

LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER 
GENÇLİĞE UMUT TAŞIYOR!

5 Ocak’ta 
Berkin Elvan 
17 Yaşında!

28 Aralık’ta, Dersim’de
Liseli Dev-Genç’liler
Gazik Mahallesi’nde
bulunan Atatürk Ana-
dolu Lisesi’nde ça-
lışma yaptı.  Liseli
Dev-Genç’liler sı-
nıf konuşmaları ya-
parak liselilere ”Ber-
kin’in doğum günü
için neler yapabiliriz?”
sorusunu sordular. 

Yapılan sınıf konuşma-
larında “Arkadaşlar bildiğiniz gibi 5 Ocak
Berkin’in doğum günü. Berkin yaşasay-
dı bizlerin yaşında olacaktı. Ancak bugün
sokaklarımızda uzun namlulu silahlarla ci-
rit atan katil polisler tarafından katledildi.
Son süreçte Kürdistan’da tıpkı Berkin gibi
onlarca çocuk katledildi. Hatta 6 aylık be-
bekler yüzleri parçalanarak öldürüldü.
Bundan dolayı 5 Ocak günü bizim, lise-
lilerin hesap sorma günü olacaktır” de-
nildi.Toplamda 5 sınıf gezildi ve yeni li-
selilerle tanışıldı.

Dersim’de Neslihan Albayrak İçin 
Adalet İstendi!

3 Ocak
2016
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Sanat hayatta gerçeğe dair ne varsa
bunu söz ile, müzik ile, şiir ile, fotoğraf
ile dile getirmektir. Sanat ile gerçekleri
halk tarafından daha anlaşılır hale ge-
tirmek estetik bir halde sunmaktır.
Söylenemeyen gerçekleri mizahi bir
şekilde de söyleyebilmektir. 

Bir türküyü dinlediğimizde bir halk
kahramanıyla ilgili, deriz ki “demek
ki olay böyle olmuş, Hekimoğlu Ünye
Fatsa arası vurulmuş” yani gerçekleri
o türküden öğreniriz. Picasso’nun halk
katliamını çizimleriyle anlattığı “Gu-
ernica” tablosu gibi.  Buna pekçok ör-
nek eklenebilir.

Fotoğraf sanatçılığı tarihe bir belge
bırakmaktır. Evrende var olan nesnelerin
anlık görüntülerinin ışığın etkisi kul-
lanılmak suretiyle ve bir cihaz (fotoğraf
makinesi) aracılığı ile kayda alınmış
halidir. Halkımızın sosyolojik, coğrafi,
ekonomik ve kültürel ortamının ger-
çekliğini sunar. Doğada bizim göre-
mediğimiz güzellikleri o makinayla
çeken eller sayesinde öğreniriz.

Nereden geldik bu konuya derseniz.
Ara Güler, bir süre önce Tayyip Erdo-
ğan’ın fotoğraflarını çekti.

Türkiye’de fotoğraf sanatçılığında
“duayen” olarak bilinen Ara Güler
Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını çekti.
Ara Güler kendini demokrat olarak
niteleyen bir kişi. Gidip bir halk düş-
manının, faşist bir Cumhurbaşkanının
fotoğrafını çekiyor. Elbette tepkilere

yol açtı bu. Ara Güler de tepkilere ce-
vaben “siz serserileri mi çekecektim
dedi”. Ara Güler soytarıyı, bir halk
düşmanını çekmeyi tercih etti. 

Bir fotoğraf sanatçısı Erdoğan’ın
fotoğrafını çekemez mi peki? Tabii
ki çeker. Nasıl bir oyuncu Hitler’i
canlandırabilirse Ara Güler de Tayyip
Erdoğan’ın fotoğrafını çekebilir

Ama bu ayrımdaki net çizgi şudur;
sanatçı doğruları halka estetik bir yolla,
halkın duygularına ve beynine aktarır.
Ara Güler ise sahte aile tabloları, sahte
gülüşler, sahte mimikler aktardı halka.
Fotoğraflarda torunlarıyla ne kadar
mutlu, güleryüzlü neredeyse “sevimli”
bir Cumhurbaşkanı çizdi halka. Mesele
tam da buradadır işte. Sanatçı Hitler’i
canlandırabilir ama onu bir faşist
olarak mı, yoksa bir vatansever ro-
mantik olarak mı yansıtıyor budur
önemli olan. Eğer bir faşisti, vatan-
sever olarak ya da bir aile babası
olarak gösterirsen yada en azından Er-
doğan’ın faşist ve halk düşmanı yüzünü
tanıtmıyorsan bu sanat değildir. Olsa
olsa  tarihe sahte belge bırakmaktır. Ara
Güler de sahte belgeler bırakmıştır Er-
doğanla ilgili tarihe.

“O bir sanatçı, adam işini yapıyor”
diyerek sanat adına böyle onursuzluklar
meşrulaştırılamaz. Bu bir tercihtir. 

Gerçek fotoğrafçılık ayaklanma sı-
rasında Emine Teyze’yi,  Güler Zere’nin

tabutu başında bekleyen Dilek Doğanı’ı
kocaman gözleriyle çekmektir. Emine
Teyze sapanıyla direnmiş; Güler Zere
direnişiyle hasta tutsakların sembolü ola-
rak şehit düşmüştür. 

Emine Teyze’nin sapanı bir halkın
direnişini, Dilek’in koca gözlerindeki
öfke ve hüzün sahiplenmeyi anlatır. 

İşte bu fotoğrafları çekenler tarihe
gerçek belgeler sunanlardır.  Ara Güler
ise tarihe sahte belgeler bırakmıştır.

Ara Güler Tarihe Sahte Bir 
Fotoğraf Belgesi Bıraktı...

Zazaca Derslerimiz Başladı
Dersim Haklar Derneği’nde 20 Ara-

lık’ta Zazaca kursunun 2. dersi verildi.
Derste Zazaca alfabesi ve kuralları tekrar
edildi. 

Ek olarak günlük konuşmada kulla-
nılan kelimeler ve cümleler öğretildi.
Yaklaşık bir buçuk saat süren kursa top-
lamda yedi kişi katıldı.  

Zazaca kursun üçüncü dersi görüldü.
24 Aralık'ta olan kursta zamirler, isimlerin
çoğullaştırılması ve gramatik cinsiyet
üzerinde duruldu. Yaklaşık bir buçuk
saat süren kursa on kişi katıldı.

İlişkilerimiz, Yoldaşlık 
İlişkisi Temelindedir

Gazi Mahallesi’nde 26 Aralık’ta
her Cumartesi akşamı yapılan ateş
başı sohbette bu hafta; “Birbirimize
yaptığımız şakalardaki ölçümüz ne
olmalı” konusu üzerine konuşuldu.
Yaşanan olumsuz örnekler üzerinden
birbirini rencide edecek şekilde şakalar
yapmanın ilişkileri zedelediği, isten-
meyen gerginliklerin yaşanmasına
neden olduğu anlatıldı. 

Herkes bu konu üzerine düşünce-

lerini açıkladı. Herkesin şakalara aynı
şekilde tepki vermediği, insanların ara-
larındaki ilişkilerin, kişilik özelliklerinin
şakalara verilen tepkilerde belirleyici
olduğu, asıl önemli olanın birbirine
olan sevgi, saygının şakalarda da gös-
terilmesi gerektiği vurgulandı. 

Birbirine karşı hoşgörülü olundu-
ğunda, kişilerin rahatsız olduğu konu-
larda şaka yapmamaya özen gösteril-
diğinde, bu nedenle yaşanan pek çok
sorunun, gerginliğin yaşanmayacağında
ortaklaşıldı. Yine her zaman olduğu
gibi sohbet sonrası türküler söylenerek
bu haftaki ateş başı sohbet bitirildi.

Yürüyüş

3 Ocak
2016
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Kuruçeşme Devrimci İşçi Hare-
keti Direnen İmbat Maden İşçilerine
Destek Açıklaması Yaptı

Kuruçeşme’ de devrimci işçiler 27
Aralık 2015 Pazar saat 16.00’da ma-
hallenin meydanında, direnen İmbat
Maden işçilerine destek amaçlı basın
açıklaması yaptı. 

İmbat Maden şirketinin işçi düşmanı
patronu Arif Kurtel 17-18 Aralık tari-
hinde birçok işçiye hiçbir gerekçe dahi
sunmadan 29 işçiyi işten atmıştı. İşten
atılma nedenlerini öğrenmek için işyerine
giden işçiler orada patron Arif Kurtel
ihbarı üzerine gözaltına alındılar.

Çıkarılan işçiler arasında Soma Kat-
liamı ardından adalet talep eden ve ma-
den işçilerinin dayanışmasını sağlayan
Maden İşçileri  Dayanışma ve Mücadele
Derneği üyeleri de vardı. Yani işçi düş-
manı patron Arif Kurtel örgütlenen ve
hak talep eden işçilere, onların örgütlü-
lüklerine saldırmayı hedefliyordu. 

Kuruçeşme’de Devrimci İşçiler di-
renen İmbat işçileri-
nin direnişlerinin 10.
günü nedeniyle yap-
tıkları  basın açıkla-
masında “Soma kat-
liam davası sürerken
işçilerin en örgütü
kesiminin de içinde
bulunduğu işçilerin
işten atılmasıyla as-
lında katliamın üze-
rinin örtülmeye ça-
lışıldığını” söylediler. 

Yapılan açıkla-
mada “Şirket yetki-
lilerinin karşısına di-
kilen maden işçileri
“DEDELERİMİ-

ZİN TOPRAKLARINDA BİZ EK-
MEK YİYEMEYECEKSEK SİZE
DE YEDİRMEYECEĞİZ” diyerek
değerlerine ve geleceklerine sahip
çıktılar. Direnerek değerlerine sahip
çıkmaya devam ediyorlar” dediler.

Devrimci işçiler tüm işçilere ör-
gütlenme ve direnme çağrısı yaparak
“kazandığımız üç kuruşu bile göz ko-
yan bu alçaklara karşı işçi meclisle-
rinde birleşelim. Bizler yaratan ve
üretenleriz, biz olmasak, biz çalışmasak
bu işçi düşmanı katiller yolda düz
adım bile atamazlar. Baskılara boyun
eğmeyelim. Birleşelim direnelim, ka-
zanalım” dediler.

Hakları İçin Direnen
İmbat İşçileri
Yalnız Değildir 

Yerimiz Direnenlerin Yanıdır
İzmir’de 23 Aralık’ta Devrimci

İşçi Hareketi ve Halkın Mühendis
Mimarları Soma’da işten atılan İmbat
Madencilik işçilerinin işe geri alın-
maları için eylem yaptı. İzmir Alsan-
cak’taki İmbat Madencilik’in ofisi
önünde yapılan basın açıklamasında
işçi düşmanı, asalak burjuva Arif Kur-
tel halka teşhir edildi. Sloganlarla
başlayan basın açıklaması sırasında
Güvenlik Şube’den olduklarını söy-
leyen sivil polisler DİH’lileri ve
HMM’lileri taciz etmeye çalıştı. Polisin
tacizlerine aldırış etmeyen işçi ve mü-
hendis-mimarlar basın açıklamasına
devam ettiler. “Direne Direne Kaza-
nacağız”, “İşçiyiz Haklıyız Kazana-
cağız”, “Soma İşçisi Yalnız Değildir”
sloganlarının atıldığı eylem 15 dakika
sürdü, açıklamaya 5 kişi katıldı.

DİRENEN İMBAT İŞÇİLERİ 
YALNIZ DEĞİLDİR!

Fotoğraf Etkinliği Yoksulluğun 
Fotoğrafını Çekiyoruz!

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi  “Yoksulluğun Fotoğrafını Çekiyoruz” adıyla bir çalış-
ma başlattı. 

16-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan faa-
liyette amaç, yoksul gecekondu mahallelerinde yaşanan yok-
sulluğu fotoğraflamak olacak.  Kış mevsiminde damı akan,
yakacak kömürü, ayağına giyebileceği bir botu-ayakkabısı
olmayan, akşama yemek bulabilmek için gün boyu uğraşıp
didinen halk sorunlarını,  yoksulluğun nedenlerini sorgulamayı,
bu yoksulluğa son vermenin yollarını tartışmayı hedefleyen
çalışma merkezde tedavi gören hastalarla yapılacak. 

Kurtuluş merkezi çalışanları  herkese “fotoğraf makineni
al da gel” şeklinde çağrı yapıyorlar. Ayrıca merkez çalışanları
çalışmada bir ihtiyaca dikkat çekerek, şunu ifade ediyor:
“Sizlerden eski fotoğraf makinelerinizi, hatta eski-kullan-
madığınız fotoğraf çekebilen cep telefonlarınızı bize vermenizi
istiyoruz. Kısacası fotoğraf çekebilen her şeye ihtiyacımız
var. Gün gün belirlenen programı bir kaç gün içinde açıkla-
yacağız”

“Fotoğraf Makineni 
Al da Gel!”

Eylemlerimizle Dayanışmayı Büyütüyoruz!
Diren Kazova işçileri,  18 Aralık günü Boğaziçi Üniversite-

si’nde dostları ile bir araya gelerek “Kazova Belgeseli”ni izledi.
Daha sonra ise emeği geçen herkese ve sürekli yanlarında
bulunan belgesel yönetmeni Sidar İnan Erçelik’e teşekkürlerini
ilettiler. 19 Aralık günü ise Halk Cephesi’nin Bayrampaşa Ha-
pishanesi önünde yapılan “19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı”
eylemine katılım sağlandı. Ve son olarak 21-23 Aralık’ta
Armutlu’ da bulunan “Dilek Doğan Adalet Çadırı”nda destek
açlık grevi yapıldı.

3 Ocak
2016

Yürüyüş

Sayı: 502

44 7HALK CEPHESİ HEYETİ AMED VE SURUÇ’TA



Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Semineri
EĞİTİM ÇOCUKLARIMIZA

DEĞER KAZANDIRMAKTIR!
29 Aralık’ta, PSAKD Gazi Şehitleri

Cemevi ile Gönüllü Eğitim Toplulu-
ğu’nun düzenlediği “Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi Semineri” yapıldı.  Çocuk
Gelişimi Uzmanı Birsen hoca, GET
derslerine katılan bir öğretmen ve
Kamu Emekçileri Cephesi’nden ko-
nuşmacının katıldığı seminerde, an-
nelerin çocuklarına nasıl yaklaşmaları
gerektiği, nasıl davranış alışkanlıkları
kazandırmaları gerektiği üzerinde du-
ruldu. GET adına katılan Cahit hoca,
ailelerin eğitim denilirken sadece ders
ortalamasının yüksek olmasını anla-
dıklarını, aslında eğitimin kişilik ka-
zandırmak olduğunu anlattı.

KEC adına yapılan konuşmada
ise eğitimle dayanışma, sahiplenme,
yardımlaşma gibi birçok değerin ve-
rilmesi ve çocuğa güvenildiğinin his-
settirilmesinin önemine değinildi. Ço-
cuk Gelişimi Uzmanının televizyondaki
şiddet içerikli filmleri, korku filmleri,
haberleri çocukların yanında izlemeyin,
etkileniyorlar ve kendi dünyalarında
anlamlandıramıyorlar sözleri üzerine
söz alan aileler, Gazi’de yaşadıklarını
ve Gazi’de çocukların hep TOMA’ları,
akrepleri, polisin saldırılarını gördük-
lerini ve bu durumu onlara nasıl izah
edeceklerini sordular. En canlı tartışılan
konu buydu. Ve bu soruda tüm aileler
“çocuklarımıza yalan söylemeyeceğiz,
bunu bir oyun gibi anlatmayacağız.
Bu hayatımızın bir gerçekliği ve ço-
cuklarımız burada bizim gibi büyü-
yecekler.” noktasında ortaklaştı. Yapılan
seminere toplamda 25 aile katıldı.

Adalet İstemeye Devam
Edeceğim!

26 Aralık’ta Trabzon Sanat So-
kağı’nda imza standı açıldı. 1 saat
açık kalan masada yaklaşık 40 adet
imza toplandı. Ayrıca masaya gelen
insanlarla sohbet edilerek keyfi uy-
gulamalarla ilgili mücadele edilmesi
gerektiği konusunda konuşuldu. Ya-
pılan haksızlıkla ilgili Hatice Yüksel
şu sözlere yer verdi: “Eskişehir’den

Trabzon Araklı’ya sürgün edileli 3
aydan fazla süre oldu. Bu keyfi sür-
günün durdurulmasıyla ilgili bir ge-
lişme yaşanmadığı gibi başka soruş-
turmalarla taciz edilmeye devam edi-
yorum. Eskişehir’de kazandığımız
zafere karşı duyulan hırsla, kinle
baskı altına alınmaya çalışılıyoruz.
Bugün haksız yere açığa alınan, sür-
gün edilen kamu emekçilerine “Biz”
dediğim için soruşturma geçiriyor
olmam, bizleri köleleştirmeye çalışan
zihniyetin bilinçli bir komplosudur.
Bu baskıya sessiz kalmayacak, adalet
istemeye devam edeceğim”.

Haklarımızı Kazanmak İçin
Birleşmeli, 
Örgütlenmeliyiz

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezinde yapı-
lacak olan “Birleşelim Örgütlenelim
Haklarımızı Kazanalım” kurultayı için
Kamu Emekçileri Cephesi 25 Aralık
günü Gazi Mahallesi’nde afiş çalışması
yaptı. Şair Abay Lisesi, İstiklal ve
Zübeyde Hanım okulu civarında, du-
raklarda ve mahallenin merkezi yer-
lerinde afiş asıldı. Şair Abay Lisesi’nde
öğretmenler odasında kurultaya çağrı
yapıldı, davetiye broşürü dağıtıldı.
Ayrıca Zübeyde Hanım okulunda da
davetiye broşürleri dağıtıldı.

Nuriye Gülmen 109 Günlük
Hakkını Kazandı

Kamu Emekçileri Cephesi’nden
Nuriye Gülmen 109 günlük hakkını
kazanımıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada kısaca şunlara de-
ğinildi; “Sevgili Dostlar, geçen hafta
duruşmasına girdiğimiz, 109 günlük
süremin öğrenim süreme eklenmesi
davası bugün sonuçlandı. Davayı ka-
zandık. Mahkeme Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nin öğrenim süremi uzat-
mama kararını hukuksuz bularak iptal
etti. Gerekçeli kararın yazılmasını bek-
liyoruz. Durumu değerlendirdikten
sonra tekrar bir açıklama yapacağım” 

Nuriye Gülmen “desteğini esir-
gemeyen herkese teşekkür ederek”
açıklamasını bitirdi.

Evimizi Yıkanların 
Başına Dünyayı Yıkacağız!
Büyük Armutlu’da 23 Aralık’ta akşam

saatlerinde polis ve zabıtayla gelen Sarıyer
Belediyesi 5 evi ikinci katlarının kaçak yapıldığı
bahanesiyle yıktı. Armutlu Halk Cephesi
yıkım yapılan yere gitti ve evleri yıkılan
halkla konuştu. 24 Aralık akşamı halkla
toplantı yapan Armutlu Halk Cephesi “her
zaman yanınızdayız, her türlü desteği veririz.
Burada asla yıkım olmasına belediyenin halkı
mağdur etmesine izin vermeyiz.” diyerek Bü-
yük Armutlu halkına desteğini sundu. Top-
lantıya 20 kişi katıldı. Olumlu tepkiler alan
Armutlu Halk Cephesi 27 Aralık’ta daha
kitlesel bir toplantı yapma kararını halkla bir-
likte aldı. 

Yürüyüş
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Küçük Armutlu Adalet Çadırı Aç-
lık Grevi Günlükleri 

Küçük Armutlu’daki Adalet Ça-
dırı’nda süren açlık grevine her gün
yeni insanlar gelip desteklerini sunu-
yorlar; uzak yerlerde olanlar mesaj-
larını iletiyorlar. Halktan insanlar, kat-
liamların, adaletsizliklerin gün be gün
arttığı ülkemizde, Halk Cepheliler’in
kararlılıklarından güç alıyor ve adalet
için mutlaka herkesin bir şey yapması
gerektiğine olan inançlarını büyütüyor. 

2. Ekip 18. Gün - 23 Aralık
Biz Buradayız

Gözaltına alınan arkadaşlarımız
tutuklandı. Tutuklamalara üzüldüğünü
söyleyen insanlarımıza “biz buradayız,
onların mücadelesini yedi kat daha
büyüteceğiz” ifadesinde bulundular.
Gün içinde gelen misafirler Adalet
Çadırını merak edip geldiklerini dile
getiriyorlardı. Gelenler arasında Adalet
Savaşçısı Bahtiyar Doğruyol’un ak-
rabaları da bulunuyordu. Yapılan soh-
betlerin ardından, devrimci tutsak Yıl-
dız Keskin arayarak Dilek Doğan ve
Erdal Dalgıç için besteledikleri şarkıyı
söyledi. Akşama doğru Büyük Armutlu
tarafında ev yıkımları olduğuna dair
haberler geldi ve bununla ilgili oraya
bakmaya gidenler oldu.

19. Gün - 24 Aralık:

"Halayımızı büyüteceğiz"
Sabah erken saatlerden itibaren ga-

zetelerini okuyan direnişçiler arala-
rındaki sohbetlerde “neredeyse her
haberde bir adaletsizliğe rastladıklarını”
dile getirdi. Daha sonra Hasan Ferit
Gedik mahkemesinde adalet istediği
için tutuklanan 16 yaşındaki Güney
Can Karataş’a mektup yazdılar. Slogan
saati geldiğinde kapıya çıkan direniş-
çilerin yanına bir dolmuş yanaştı ve
içeriden birisi “sizi çok seviyoruz,
yaptığınız bu onurlu mücadeleyi tüm
kalbimle destekliyorum” dedi. İlerleyen
saatlerde İdil Kültür Merkezi ve TA-
YAD çalışanları geldiler. Günün sonuna
doğru Çayan Mahallesi’nden bir kişi
gönüllü açlık grevine başladı.

20. Gün - 25 Aralık:
"Tutsaklıkları

Bizi Güçlendiriyor"
Gün nöbetçilerinin gelmesinin ar-

dından, Hasan Ferit Gedik’in dedesi
ve annesi geldi. Gözaltıları üzerine
sohbet edildi. Sohbet esnasında; “Son
süreçte çok gözaltı oluyor, tutuklamalar
çok oldu. Şimdi hepimize çok görev
düşüyor. Bundan sonra daha sağlam
olmalıyız ki düşman bizi yıldırama-
dığını görsün” denildi. Ve gün içinde
gelen ziyaretçiler arasında Dilek Do-
ğan’ın abisi Emrah ve kuzenleri de
çadıra uğrayanlar arasındaydı.

22. Gün - 27 Aralık:
"Ziyaretçilerimiz sürekli artıyor"
22. gününde İzmir’den bir abi dire-

nişçileri ziyaret etti. Kamu Emekçileri
Cephesi’nden de bir kişi 1 günlük destek
açlık grevine girdi. Sonra TAYAD’lılar,
mühendisler, Armutlu halkı misafiri-
mizdi. Yürüyüş dergisinin 500. sayı
için düzenlediği dayanışma yemeğine
gitmek isteyenler çadırımızda toplandı.
Ve araçla Gazi’ye doğru gittiler. Sonra
dergideki başyazıda yeni yıl mesajı hep
birlikte okundu, üzerine konuşuldu. Ar-
mutlu’dan bir abla oğluyla geldi,  sonra
3 kişi daha geldi. Bitlisli bir kişi ve
Yüksekova’dan bir kişi hastane işi için
İstanbul’a gelmişler. Çadırı görmek is-
temişler ve çadıra gelerek ihtiyaçları
sordular. Devrimci tutsaklardan Burak
Demirci, İleri Kızılaltun ve Özgür Ay-

dın’a mektuplar yazıldı. Gün içinde
TAYAD’dan, FOSEM’den, mimar mü-
hendislerden birçok kişi geldi.

25. Gün 30 Aralık: 
Dergimizi Okuduk

25. gününe giren “Adalet Çadırı”nda
yeni gönüllülere nöbetlerini devrederek
direnişi elden ele yayıyorlar. Bugün
Yürüyüş dergisinin 501. sayısında bu-
lunan “Eylem Örgütlemek” yazısını
okuyarak üzerine konuşup, herkesten
kendi düşüncelerini aldık. TAYAD’dan
gelenler oldu. Tutsaklara mektuplar ya-
zılıp türküler okunan çadıra halkın ilgisi
gün geçtikçe daha çok yoğunlaşıyor.
Gün nöbetçileri olarak belirlenen Halkın
Mühendis Mimarları’ndan gelenler et-
kinlik yaptı. Ardından Dev-Genç’liler
çadıra ziyarete gelerek türkülere eşlik
etti.

DEV-GENÇ, 23 Aralık’ta Kartal
Meydanı’nda Adalet Yürüyüşçülerine
yapılan saldırı için bir açıklama yaptı.
DEV-GENÇ’liler yaptıkları açıklamada
adalet istemenin işkenceyle gözaltına
alınma nedeni olduğunu ifade ederek:

“Bu Ülkede Kan Uykularda  Ev-
lerimizde  İnfaz  Edilmemize  Karşı
Çıkmak  Suç! Bu Ülkede ‘Çocukla-
rımızı Yerde Cansız, Kafasından Kan
Sızarken Görmek Değil, Sokaklarda
Oyun Oynarken Görmek İstiyoruz’
Demek Suç” dediler.

Gazi Halk Cephesi: 17 Aralık
günü Nalbur, Son Durak, Ovacık, Se-
kizevler ve Düz bölgelerinde Ankara
yürüyüşü için ozalitler asıldı. 

Çayan: 13 Aralık günü Çayan
Mahallesi’ne Ankara’ya yürüyüş için
ozalit asıldı.

Bağcılar: 18 Aralık Cuma günü
Bağcılar Yenimahalle’de Ankara yürü-
yüşü için ozalitler asıldı; kapı çalışması
yapılarak halka çağrı yapıldı.

ANKARA: Ankara Tuzluça-
yır’da Dev-Genç’liler, 28 Aralık’ta
Adalet Yürüyüşü bildirileri dağıttı. 29
Aralık’ta Ankara Garı’nda yapılacak
açlık grevinin sesli duyurusu yapıldı ve
iki saat süren çalışmaya 5 kişi katıldı.

"ONLARIN MÜCADELESİNİ YEDİ KAT DAHA FAZLA BÜYÜTECEĞİZ"
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Somalı işçilerden Kürdistan’da kat-
ledilen çocuklarımızın ailelerine kadar
herkesi yanımızda hissediyor, onlar için
yürüyoruz.

“Halkımız siz çok seviyoruz”
Halk Cephesi “Adalet İstiyoruz” kam-

panyası çerçevesinde Ankara’ya yürüyüş
örgütledi.  Ankara’ya yürümek her adımda
yeni bir şehre yeni insanlara taleplerimizi
aktarmak demekti. 

İşte tam da bu nedenle AKP’nin polisi
yürüyüşü engellemek için her türlü baskıyı
ve gözaltıyı uyguladı. 

Faşist AKP iktidarının “adalet” diye
haykıran her sesi boğmaya çalıştığı; toplu
ya da tek tek katliamların alabildiğine
arttığı; çocuklarımızın, gençlerimizin
kendi evlerinde dahi katledildiği böylesi
bir süreçte Ankara yürüyüşünün düşmanla
bir irade savaşına dönüşeceği bilinmez
bir durum değildi.

Elbette sözkonusu olan bir irade savaşı
olduğunda Halk Cepheliler’i vazgeçirmek
de mümkün  olamazdı. 

Halk Cepheliler 23 Aralık tarihinde
Kartal Meydanı’nda toplanarak yürümek
istediler. 

Faşist AKP’nin katil polisleri daha
yürüyüş başlamadan toplanan Halk Cep-
heliler’e saldırdı. 17 kişi işkenceyle göz-
altına alındı. 

Adalet yürüyüşçüleri gözaltından çık-
tıktan sonra ikinci kez 25 Aralık tarihinde
yine Kartal Meydanı’nda buluştular. Bu-
rada ikinci bir saldırı daha yaşandı. 9
kişi gözaltına alındı. Aynı günün akşamı
serbest bırakılan Halk Cephelilerin yü-
rüyüşü tüm engellemelere rağmen coş-
kuyla, inançla ve kararlılıkla devam etti.

“Biz Adaletsizliğin Olduğu
Yerde Hiç Susmadık”

Adalet için Ankara yürüyüşüne katı-
lacak olan 9 yürüyüşçü, 26 Aralık’ta
Gemlik’e ulaşmış olan diğer yürüyüşçü-
lerle buluştu. Burada yaşanan gözaltılar
nedeniyle eksik olan eşyaları tamamladılar.
Saat 18.00’da Dereboyu Caddesi Taşköprü
üzerinde bir açıklama yapıldı. Açıklamada
“Bursa ve Eskişehir üzerinden 29 Aralık’ta
Ankara’da 103 insanımızın katledildiği
Gar Meydanı’nda olacağız. Adalet isteyen

herkesi, halkımızı bu yürüyüşte bi-
zimle olmaya, adalet mücadelesini
birlikte büyütmeye çağırıyoruz”
denildi.

“Engelleri Aşa Aşa
Yürüyoruz”

Adalet için Ankara yürüyüşüne
başlayan Halk Cepheliler, 27 Aralık
gecesi Gemlik’te misafir edildiler. 

Burada AKP’nin katil polisi
başka bir tür saldırı uyguladı. Kor-
kak ve aciz  polis gece kalınan bir
evin önüne  cop bırakarak Cephe-
liler’i tehdit etmeye kalktı. Gücünü
sadece işkence ve baskıdan alan-
ların, kendi varlıkları buna bağlı
olanların bu “kalleş” yöntemine
karşılık Adalet yürüyüşçüleri “ge-
rekirse cevabı copla birlikte gön-
deririz” dediler. 

Sabah dernekte bir araya gelindi. Tut-
saklar için hatıra fotoğrafı çektirilerek
toplu kahvaltı yapıldı. Gece saatlerinde
25 yaşlarında Gemlikli bir gencin öldü-
rülmesine engel olmayan polise halk tep-
kiliydi. 

Saban 08.40’da yürüyüşe Gemlik’ten
katılan 2 kişiyle beraber devam edildi. 

Şehirde “maç ve cenaze” olduğu için
Halk Cepheliler araçla Bursa Kent Mer-
kezi’ne geldiler. Burada gözaltından çıkan
Cafer’in de katılımıyla yola devam edildi. 

28 Aralık tarihinde Kestel ve oradan
da İnegöl’e gelindi. Her uğranılan yerde
halkımızın sıcak sevgisi ile karşılaşan
Adalet yürüyüşçüleri İnegöl dışında yü-
rüyüşe devam ettiler. Yoldan geçen araç-
lardan selam yollayanlar; el sallayanlar,
korna çalanlar... Bir anlamda yüreklerini
ve adalet özlemlerini de Adalet yürüyüş-
çülerinin yanında gönderiyorlardı. 

Eskişehir’de de oradaki katılımcılarla
bir araya gelinerek yürüyüş kolu oluştu-
ruldu. Dövizler, önlüklerle Eskişehir so-
kaklarında yürüyüş başladı. Ali İsmail
Korkmaz ve Haziran Ayaklanması şehitleri
için slogan atılarak selamlama yapıldı.
Adalar Migros önünde açıklama için top-
lanıldı. Burada Pomak halkından bir
kadın, yürüyüştekilerle tanışarak diren-

genliklerini kutladı. Ankara yürüyüşçüleri
yaptıları açıklamada:

“Heyecanlıyız, yarın Ankara’da ola-
cağız. Bugün Mersin’de bir çocuk daha
katledilmiş. 

Bu yürüyüşün siyasi gücünün çok
büyük olduğunun farkındayız. Somalı
işçilerden Kürdistan’da katledilen ço-
cuklarımızın ailelerine kadar adalet isteyen
herkesi yanımızda hissediyor, onlar için
yürüyoruz. Halkımızı çok seviyoruz” de-
diler.

Adalet yürüşçülerine Eskişehir’deyken
yanlarına İzmir’den 2 kişi daha katıldı. 

Yürüyüşçüler yağmurlu ve kötü hava
koşullarında Ankara’ya doğru yola devam
ettiler. 12.30 sıralarında Gar önüne geldiler.
Burada yürüyüşçüleri Ankara Halk Cep-
heliler, ÇHD Genel Başkanı Selçuk
Kozağaçlı ve milletvekili Av. Şenal Sa-
ruhan karşıladı. 

Ardından katliamda ilk bombanın
patladığı yere geçildi, oturma eylemi ve
açlık grevine başlandı. 

Burada ölü bedeni akrep aracına bağ-
lanıp sürüklenen Hacı Birlik’in abisi ile
telefonla görüşüldü. Çatışmalar ve sokağa
çıkma yasağı devam ettiği için Ankara’ya
gelemediklerini, “verdiğimiz mücadelenin
karşısında saygı ve sevgisini paylaştığını”
ifade etti. Saat 20.30’da dilek fenerleri
uçuruldu. 

BİZ ADALET İSTİYORUZ!  ALACAĞIZ!
*Yürüyoruz adım adım Ankara’ya... Engelleri aşarak...
*Yürüyoruz Ankara’ya... Adaletsizliğe uğrayanların gücü olmanın onuruyla...
*Yürüyoruz düşmanın üstüne... Baskı, gözaltı, işkence kar etmez bize...
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-BİRİNCİ BÖLÜM-
Devrimci hareketimizin ülkedeki

sınıflar mücadelesinde yer almasına
paralel olarak, ülke halklarımız üze-
rindeki etkisi, kısa bir süre içinde
Avrupa'ya da yansıdı. 

Türkiye'de faşist rejimin resmi
ve sivil güçlerinin tüm halkımıza
yönelik saldırılarına karşı anti-faşist
direniş içinde şekillenen devrimci
hareketimizin, Avrupa'da da insan-
larımızı etkilememesi imkansızdı. 

1979'dan itibaren devrimci hare-
ketin sempatizanlarının bir araya ge-
lerek örgütlenmeleri, kısa sürede bir
alan örgütlenmesi biçimine
dönüşmüştür. Süreç iradi olarak baş-
lamasa da, devrimci hareketin ya-
rattığı değerler Avrupa'daki örgüt-
lenmeyi de şekillendirmeye başla-
mıştır. 

1979'da örgütlenme çalışması baş-
ladığında, ortalık boş değildi. Ülke-
mizde o dönem var olan reformist,
oportünist tüm yapılar, yıllar önce-
sinden belirli köşe başlarını tutmuşlardı.
Önce varlığımızı kabullenmek iste-
mediler, ama ülkedeki anti-faşist di-
renişin öncüsü durumuna gelmiş olan
devrimci hareketimizin, Avrupa'daki
halkımızı etkilemesini engelleyebilecek
güçleri de yoktu. Çünkü her şey çok
açıktı. Ve kısa süre içinde de tüm
solun saygı duyduğu ve solu asgari
müştereklerde de olsa bir araya getiren
belirleyici güç haline geldi. 

Ülkemizde dünya devrimci hare-
ketine ilkleri kazandıran hareketimi-
zin, Avrupa'daki varlığının da diğer-
lerinden farklı olmaması imkansızdı.
Bizimle diğerlerinin en temel farkı,
Avrupa'ya geliş sebepleri ve örgüt-
lülük düzeyiyle ilgiliydi. 

12 Eylül 1980’de Amerikancı faşist
cuntanın iş başına gelmesiyle birlikte,
ülkemizdeki tüm oportünist, reformist
örgütler, direnmeden ülkeyi terk ettiler.
Yakalananlar yakalanmış; ama geriye
kalan yöneticileri, kadroları ve mili-
tanları Avrupa'ya göçmüşlerdi. Hatta
bunu öylesine ileri götürdüler ki, taraftar

ve halk ilişkilerini bile Avrupa'ya gel-
meye özendirdiler. Zaman içinde, bu
göç belirli kesimler için de bir çıkar
kaynağı olacaktı. Ama aynı zamanda
da büyük bir yozlaşmanın önemli
adımları haline gelecekti. 

Ülkede Amerikancı cunta, yüz-
binleri alıp işkence yaparken opor-
tünist, reformist sol ve milliyetçi
gruplar kendiliğinden göç kararları
almış ve cuntaya karşı savaşmadan
yenildiklerini ilan etmişlerdir. Dev-
rimci hareket ise tek başına tarihsel
bir misyon üstlenerek, Türkiye halk-
ları adına cuntaya karşı direniş kararı
aldı. Devrimci hareketin önderinin
ülke dışına çıkmama kararı, Avrupa'ya
göç eden sol hareketle farkımızı ba-
şından itibaren ortaya koymuştur. 

Bu yazı dizimizde, Avrupa'daki
mücadelemizdeki gelişimi ve tarihi-
mizi anlatmak istiyoruz. El yorda-
mıyla başlayan örgütlenme çalışma-
larımız, devrimci hareketin ülkedeki
atılımıyla birlikte daha iradi bir sürece
evrildi ve Avrupa'da da daha örgütlü
bir yapı haline geldik. 

Bu süreç içinde büyük bedeller
ödenerek bir direniş geleneği yaratıldı.
Gerek Türkiye’de, gerekse Avrupa'da
yaşayan halkımızın sorunlarına yö-
nelik devrimci sahiplenme gelene-
ğimizi anlatmak istiyoruz. 

Bu tarihi anlatmak önemlidir.
Çünkü Avrupa'daki halkımız ve bu-
rada yetişen yeni kuşaklar açısından,
kendine sol, devrimci, sosyalist diyen
güçler arasındaki farkı ve Avrupa'da
yaşayan halkımıza bakış açılarını or-
taya koymak zorundayız. 

Ancak amacımız bir tarih araş-
tırması değildir. Devrimci perspektifle
Avrupa'da yaşayan insanlarımızın ül-
keye ve yerele yönelik sorunlarını
nasıl ele almamız gerektiğini, bugüne
kadar Avrupa'da yaratılan değerleri
ve direniş geleneklerini belirli ör-
neklerle anlatmak istiyoruz. 

Ülkemizdeki cunta ve sonrasın-
daki süreçte, halkımıza karşı ger-
çekleştirilen saldırılara karşı Avrupa'da

geliştirilen kampanyalar, Avrupa'da
yaşayan insanlarımızın sorunlarının
çözümü konusundaki devrimci çözüm
yöntemleri konusunda yaratılan di-
reniş ve emperyalizmin Avrupa'da
da hareketimizi kuşatma çabalarına
karşı geliştirilen geleneklerden öğ-
renmek ve bunları bir adım daha
ileri taşımak zorundayız. 

Yazı Dizimizde Yer Alacak
Konularımızdan Bazıları; 

Faşizmin ülkemizdeki katliamla-
rına ve idamlara karşı kampanyalar, 

Kasım 1982'deki, 12 Eylül'ün fa-
şist anayasa referandumuna karşı ra-
dikal eylemler, 

Ülkemizdeki katliam ve işkence-
lere karşı çalışmalar,

Ülkedeki tutsaklarımıza yönelik
Eskişehir tabutluklarıyla başlatılan
ve F Tipleriyle devam ettirilen bas-
kılara karşı yürütülen kampanyalar
ele alınırken; 

Bir yandan da Avrupa'ya yönelik
çalışmaları, Avrupalı emperyalistlerin
saldırıları temelinde işleyeceğiz. 

Alman devletinin, faşist cuntayla
yeniden ilişkileri normalleştirme sü-
reci, Almanya'daki sığınmacıların fa-
şist rejime teslim edilmesi temelinde,
Cemal Kemal Altun'un Türkiye'ye
yasadışı iadesi süreci başlatılmıştı.
Cemal Kemal Altun'u sahiplenme
kampanyası sürecinde, Cemal Kemal
Altun'un, iadeleri protesto için mah-
keme salonundan kendini atarak yap-
tığı feda eylemi, Almanya'nın tüm
iadeleri durdurmasını sağlamış ve
başvuruları bekletilen on binlerce
insanın sığınma haklarının tanınma-
sını beraberinde getirmişti. 

1982'de faşist anayasa referan-
dumuna yönelik Köln'de Türkiye
Konsolosluğu’na yönelik silahlı işgal
ve rehin alma eylemiyle birlikte gün-
deme gelen yasaklamalar eşliğinde,
o tarihten bu yana Avrupa hapisha-
nelerinde tutsağımız olmayan hiçbir
dönem olmamıştır. 

Avrupa hapishanelerinde kesintisiz

AAvrupa'da da Hareketimizi Kuşatma Çabalarına Karşı Geliştirilen 
Geleneklerden Öğrenmek ve Bunları Bir Adım Daha İleri Taşımak Zorundayız... 

Direniş Geleneğimiz Avrupa'da da Büyüyor
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olarak tutsaklarımız da, ülkedeki Öz-
gür Tutsak geleneklerini sahiplen-
miştir. Almanya'daki 63 günlük İlhan
Yelkuvan'ın yürüttüğü direnişten,
Belçika'da harekete yönelik davalar
sürecindeki tecrite karşı direnişlerden,
Almanya'da son dönem, Şadi Özpo-
lat'ın başlattığı direnişten sonra, Fe-
derasyon davalarında yargılanan tut-
sakların direnişleri, Yunanistan'daki
devrimci tutsakların direnişlerinden,
bugün halen Fransa'da Erdoğan Ça-
kır'ın yürüttüğü açlık grevi direniş-
lerini ve kazanımları da ele alacağız. 

Avrupa'da geliştirilen “Emeği-
mizle Varız, Hakkımızı İstiyoruz”
temelinde yürütülen Federasyon ça-

lışmaları, örgütlenmemiz açısından
önemli adımlardı. Tabi buna yönelik
olarak paniğe giren Almanya'nın
hızla Federasyon’a yönelik operas-
yonlar yapması ve uzun hapis ceza-
larıyla mahkum etmesi, aslında yerele
yönelik çalışmaların ne kadar gerekli
olduğunu da göstermiştir. 

Avrupa'daki hak ve özgürlükleri-
miz için de direnmekten başka bir
yol olmadığını, Evin'in devam et-
mekte olan direnişi temelinde ele
alacağız. 

İhsan Gürz'ün Hollanda'da işken-
ceyle katledilmesi çerçevesinde ge-
liştirilen mücadele, aslında tüm Av-
rupa ülkelerinde gençlerimize yönelik

resmi ırkçı saldırıların maskesini
çekip çıkartmıştır. 

Belçika'daki cenazemizi almak
için yürütülen çalışmalar da, cena-
zelerimizi bile alabilmek için diren-
mek gerektiğini gösteriyor. 

Direnmeden, mücadele etmeden
hiçbir hak kullanılamaz. Bedel öden-
meden hiçbir hak elde edilemez. Bu
bedeli ödeyenlerin başında da Avru-
pa'daki şehitlerimiz vardır. Avrupa'da
şehit düşen veya ülkeye giderek şehit
düşenlerimizi de yeni kuşaklara ak-
taracağız. 

DEVAM EDECEK

Evin Timtik Yalnız Değildir!
24 Aralık’ta Anti Emperyalist Cephe saat 15.00’de Avusturya

Konsolosluğu önünde Evin Timtik’e destek amaçlı yarım saatlik
oturma eylemi yaptı. Eylemde “Evin Timtik Yalnız Değildir” slo-
ganları atıldı. Eylem 15.30’da 4 kişinin katılımıyla son buldu.

26 Aralık’ta da, Kamu Emekçileri Cephesi ve Halkın Mühendis
Mimarları saat 16.00’da Avusturya Konsolosluğu önünde Evin
Timtik’e destek amaçlı basın açıklaması yaptı. 

Biz Er ya da Geç Kazanırız!
Evin Timtik Onurumuzdur!

Halk Cephesi Uluslararası Komite, 28 Aralık’ta bir açıklama
yaparak, Avusturya’da hakları için direnen devrimci Evin Timtik ile ilgili dayanışma
amaçlı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Açlık grevine ara vermiş
olsa da oturma eylemine devam eden Evin Timtik, direnişine haklarını alana
kadar devam edecek. Avusturya devleti, emperyalist Almanya’dan aldığı talimatlar
ile Avrupa’daki devrimci faaliyetleri engellemeye çalışsa da direnişimiz karşısında
çaresizdir. Direnişimiz ile halkların birliğini sağlıyor, sadece bir kişinin açlık
grevi ile de olsa faşist devletlere diz çöktürüyoruz! Buradan sesleniyoruz, keyfi
uygulamalarınız ile hiçbir yere varamazsınız; ya Evin Timtik’in taleplerini kabul
edersiniz, ya da kabul edersiniz. Çünkü siz de biliyorsunuz ki biz geri adım
atmayız. Er ya da geç kazanırız!” 

Kuruçeşme Kültür 
Derneği’nde Toplu Kahvaltı

Kuruçeşme Kültür Derneği’nde
27 Aralık’ta Pazar kahvaltısı 10 kişiyle
yapılarak dergi dağıtımı üzerine sohbet
edildi. Ardından saat 14.00’da Kıraç
bölgesine Yürüyüş dergisi dağıtımına
çıkıldı. 2 saat süren çalışmaya 5 kişi
katıldı.  37 adet, işçilerin ve umudun
sesi Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Sorunlarımızı 
Kahvaltılarımızda

Hep Birlikte 
Çözüyoruz

27 Aralık’ta Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi’nde, her 15 günde bir yapılan
kahvaltı bu hafta da gerçekleştirildi.
Kahvaltının ardından tedavi merkezi-
mizde yaşananlar, gerçekleştirilecek

olan programlar ailelere anlatıldı.  Öne-
rileri, görüşleri soruldu. 16-24 Ocak
tarihleri arasında gerçekleştirilecek
olan ”Yoksulluğun Fotoğrafını Çeki-
yoruz” etkinliği, Ocak ayı sonunda
“Bağımlı insanların aileleri bunu nasıl
anlar, böyle bir durumda nasıl davran-
ması gerekir” konulu seminer ve Şubat
ayında gerçekleştirilecek “Yozlaşmaya
Karşı Mücadele” konulu sempozyum
hakkında ailelere bilgi verildi. 

Ailelere teşekkür edilerek program
bitirildi. 

Yürüyüş
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Gücümüzü Dayanışmadan
Alıyoruz!

Onursuz üst aramasına karşı Özgür
Tutsak Erdoğan Çakır'ın başlattığı aç-
lık grevi 33. gününde devam ediyor.

Avukattan aldığımız bilgiye göre Er-
doğan Çakır’ın 31 Aralık 2015 tarihi-
ne kadar tecritte tutulmasına karar ve-
rildi. Mengele artığı doktorlar, çay, şe-
ker ve B1 vitamini alınmasını onayla-
dı. Avukatı,  moral olarak çok iyi ol-
duğunu ve sonuna kadar direneceğini
de kendisine belirttiğini söyledi.

Erdoğan Çakır’a destek vermek
için süresiz açlık grevine başlayan
Avrupa Dev-Genç’li Sevil Sevimli ve
Ilgın Güler’den sonra da  Erdoğan Ça-

kır’ın  eşi Mine Çakır
ve diğer kızları Gül-
şah ve Şükran, Bel-
guzar Anlas  açlık
grevine başladılar.

26 Aralık 2015 Cumartesi günü
saat 10’da Özgürlük Komitesi çalı-
şanları ve Erdoğan Çakır’ın arkadaşları
hapishane önünde “Erdoğan Çakır
Yalnız Değildir” eylemi gerçekleştirdi.

26 Aralık 2015 günü yapılan eyle-
min bir diğer anlamı ise Erdoğan Ça-
kır’ın onursuz çıplak aramasına karşı
başlatmış olduğu direnişin 30. günün-
de olmasıydı.

Yapılan eyleme Fransız Komünist
Partisi’nin eski Roissy en Brie Belediye
Başkanı Sylvie Fuchs da katıldı. Erdoğan
Çakır, eylem sırasında tesadüfen araya-
rak eyleme mesajını iletti.

28 Aralık'ta Fransa Özgürlük Ko-
mitesi çalışanı 3 kişi,  Erdoğan Çakır’ın

taleplerinin kabul edilmesi için zin-
cirleme eylemi gerçekleştirdi.

Özgürlük Komitesi çalışanları, aç-
tıkları pankartlar ve sloganlar ile Ada-
let Bakanlığı’ndan bir muhatap gelene
kadar eylemlerini sürdürmek istemiş-
lerdi. Ancak Fransa polisi saat 20.00’da
eyleme saldırarak 3 kişiyi gözaltına
aldı. Gözaltılar daha sonra serbest bı-
rakıldı.

30 Aralık 2015 Çarşamba günü saat
14.00- 16.30 arasında Nancy Place Ma-
ginot Meydanı’nda Nancy Halk Cephe-
si bir imza masası açtı. Eylem boyunca,
300 bildiri dağıtımı yapıldı. Erdoğan Ça-
kır için Nancy’den destek açlık grevi baş-
latan Habibe Zincir, açlık grevinin 3. gü-
nünde devam ediyor. Daha önce ve ma-
sada toplanılan 126 imza, Villepinte Ha-
pishenesi yönetimine ve Adalet Bakan-
lığı’na faks yolu ile gönderildi.

Anadolu Federasyonu üyeleri ve
Die Linke (Alman Sol Partisi) Rhein-Erf
Kreis bölge yöneticisi Zeki Gökhan ile
birlikte 19 Aralık ve Maraş Katliamla-
rı’na ilişkin Heinsberg Alevi Kültür Mer-
kezi’nde toplantı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı anma-
da emperyalizm, faşizm ve katliamlar ta-
rihi, bu tarihi yaratan sömürücü ve za-
limler ile bunlara karşı direnişler üze-
rinde duruldu.

Ayrca Maraş Katliamı’nın canlı ta-
nıklarından M. Ali Koku’nun anlattığı
anılar ilgiyle dinlendi. Yaklaşık üç saat
süren toplantının ardından soru-cevap
ve sohbetlerle toplantı sona erdi.

Fransa: Fransa Nancy'de 27 Aralık
günü Saat 14:00 de başlayan anmaya 19
Aralık şehitleri nezdinde Suruç, Anka-
ra ve Paris Katliamları’nda katledilen
halklarımız için bir dakikalık saygı du-
ruşu ile başladı. Anmanın ardından 19
Aralık süreci ile ilgili 6 devrimci kadı-
nımızın katledilmesini içeren bir sin-

evizyon gösterimi yapıldı. Bu sineviz-
yon gösteriminden sonra Paris’te ha-
pishanede 30 günü aşkın süredir açlık
grevinde olan devrimci tutsağımız Er-
doğan Çakır’ın Halk Cepheliler ve tüm
kamuoyuna yönelik yaptığı telefon ko-
nuşması dinletildi. 

Aradan sonra 19 Aralık Katliamı’nı
birebir yaşayan bir ölüm orucu gazisi,
Halk Cephesi adına süreci anlatarak se-
minerini tamamladı.

Avusturya: 26 Aralık 2015 tarihin-
de Avusturya Halk Cephesi,
19-22 Aralık şehitlerini andı.
122’lerin anmasında, Avus-
turya Anadolu Federasyonu
yöneticilerinden Evin Tim-
tik’in 67 gün süren direnişi de
anlatıldı.

122’ler ve tüm devrim şe-
hitleri için saygı duruşuna
çağrıyla başlayan anma,
sinevizyon gösterimiyle de-
vam etti. 19-22 Aralık Kat-

liamı ve Kürdistan’daki katliamların an-
latıldığı sinevizyon gösteriminden son-
ra şiirler okundu.

Grup Zaman’ın türküleriyle süren
program Evin Timtik’in konuşmasıyla
devam etti. 

ADHF adına 19-22 Aralık şehitlerini
saygıyla anarak başlayan konuşma,
Evin Timtik’in direnişine destek veril-
diği söylenerek devam etti. Yapılan
konuşmalardan sonra hep beraber içilen
çaylarla program sona erdi. Programa
100 kişi katıldı.

KATLEDEREK KÜRT HALKINI 
YOK EDEMEZSİNİZ!

23 Aralık Çarşamba günü akşam saat 17.00-
19.00 arasında Köln Dom Kilisesi önünde AKP
faşizminin Kürdistan’daki katliamları protesto edil-
di.

“AKP Kürdistan’da Katliam Yapıyor” pan-
kartının açıldığı eylem, Kürt halkımıza yönelik kat-
liamlara sessiz kalmama kararlılığı ile bitirildi.

Av ru pa’da

ONURSUZ ÜST ARAMASINI
DEVRİMCİ TUTSAKLARA
KABUL ETTİREMEYECEKSİNİZ!

MARAŞ'TA ve 19 ARALIK'DA KATLEDENLER AYNI SOYDANLAR!
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EEVİN TİMTİK'İN DİRENİŞİ AVRUPA'DA YAŞAYAN
BÜTÜN HALKIMIZ İÇİNDİR!

Evin Timtik ile ilgili çıkan gazete haberleri: 
Evin Timtik'in Açlık Grevi direnişi Alman gazete-

lerinde...
21 Aralık tarihli Almanya'da günlük çıkan sol "Junge Welt" gaze-

tesinde Evin Timtik ile yapılan bir röportaj yayınlandı. 
Gene 21 Aralık tarihinde Almanya'da günlük çıkan bir başka sol

gazetesi olan "Neues Deutschland'da" Evin Timtik ile ilgili bir haber
çıktı. 

"Seyahat özgürlüğü için açlık grevi" başlıklı haberde, Evin
Timtik'in neden açlık grevi yaptığı ayrıntılı bir şekilde yazıyor. 

Almanya-Türkiye-Avusturya işbirliğine dayanan bu pasaport ola-
yında, Evin'in bundan öncesinde başka direniş biçimleriyle de soru-
nuna dikkat çektiği belirtiliyor. 

Açlık grevini yaptığı Avusturya Aleviler Birliği'ne de yer veren
haber, Evin Timtik'i destekledikleri için, kendilerine de devlet tarafın-
dan "terörist" muamelesi yapıldğı belirtiliyor. 

24 Aralık tarihinde Avusturya'nın en büyük gazetelerinden birinde,
"Der Standard"a haber oldu Evin Timtik'in açlık grevi. "Pasaportu
verilmeyen Viyana'daki bir Türk, 2 aydan fazla açlık grevinde" başlı-
ğı taşıyan haberde, Avusturya'nın Türkiye'nin kanıtsız bilgilerine
dayanarak, Evin Timtik'e pasaportunu vermediği belirtiliyor. 

Evin Timtik'in 2009 yılından beri Avusturya'da yaşadığını ve
bugüne kadar hiç bir şuç işlemediği yazıyor. 

Avusturya İçişleri Bakanlığı Evin Timtik'in dosyasına "gizli" iba-
resi verildiği için, kendisine neden pasaport verilmediğini öğreneme-
diği ve bu onun savunma hakkını kısıtladığı aktarılıyor. 

Avusturya'daki BFA mahkemesi de tam bu sebeplerden dolayı
kararın yasal olmadığını ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine
hükmetmiş. 

Evin Timtik direnişinin 124.gününde
eylemler devam ediyor. Evin Timtik'in
annesi belediye encümenlerinden biri ve
kurum temsilcileri ile görüşmelerde
bulundular.

Milletvekilleri, Başpiskopos, parti
binaları ve gazete binalarıyla birlikte 6
yere gittiler. 

Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi İçin
Hukukçular Derneği, İçişleri Bakanı Mikl-
Leitner’a hitaben bir mektup yazıp sorunu
çözmesi çağrısında bulunmuştu. Bu mek-
tup; daha geniş kesimlere, Uluslararası Af
Örgütü, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları,
ÖVP, SPÖ’lü milletvekilleri, Belediye
Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve
demokrat kurumlara gönderildi. Oturma
eylemi devam ediyor, halkımıza bildiriler
dağıtılıyor, imzalar toplanıyor bilgi verili-
yor. Avusturya'da bu direnişi her yerde
duyurmaya devam ediyor federasyon çalı-
şanları. Evin Timtik'e destek telefonları hiç
susmuyor neredeyse. AABF Başkanı
Turgut Öker kısa bir ziyarette bulundu.
Hanibal'in şu sözü bize yol gösterir, "Ya
Yeni Bir Yol Bulacağız, Ya Yeni Bir Yol
Yapacağız" hakkımızı kazanmak için
demokratik bütün yolları deniyor Evin
Timtik'in yoldaşları, direnişin direnişimiz-
dir diyerek.

GENÇLİK GÜCÜNÜ 
BİRLİKTELİĞİNDEN ALIR!

23 Aralık günü Anadolu Gençlik kış
kampı başladı. 11 gün sürecek olan
kamp, memleket sıcaklığıyla başladı.
Sabah sporu ile başlanan gün içerisinde,
bilgi güçtür bilinciyle, halkımız, vatanı-
mız, sosyalizm öğreniliyor.
Çalışmalardan sonra kültürel çalışmalar
yapılıyor.

Kültürel çalışmalarda ise; tiyatro
ekibi, şiir ekibi, müzik grubu toplanıyor
ve yılbaşı günü için bir gösteri hazırlı-
yor. 

Akşam saatlerinde ise oyunlar oyna-
nıyor, bilgi yarışmaları yapılıyor, türkü-
ler söylenip halaylar çekiliyor.

Kampa 54 kişi katıldı.

DERGİMİZ AVRUPA 
SOKAKLARINDA!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Yürüyüş’ün 500. sayısını Nancy,
Hayange ve Metz’de 33 adet Yürüyüş dergisini halkımıza ulaştırdık. 

Hayange Alevi Kültür Merkezi’nin kahvaltı sohbetine katıldık ve
halkımıza Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptıktan sonra ülkemiz hakkında
kısa bir değerlendirme yaptık ve ayrıldık.

Londra:
Bu haftaki standlarımız her cumartesi olduğu gibi 14.00 – 16.00

arası açıldı. Gündemimiz Fransa Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsak
Erdoğan Çakır’ın direnişiydi.

Türkiye faşizmi ve Alman emperyalizmiyle işbirliği gereği uygula-
nan tecrit ve onursuz aramalar anlatıldı. Wood Green standında,
Fransa’dan misafir olarak gelen iki ayrı aileyle sohbet edildi Erdoğan
Çakır anlatıldı.

Wood Green’de; 11 Yürüyüş dergisi, 3 Bizim Gençlik ve Edmonton
standda 3 kitap, 2 CD ve 5 Yürüyüş dergisi halklara ulaştırıldı.

Yürüyüş
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İnsanla kapitalist devlet arasında-
ki ilişkiler haklar ve yükümlülükler
çerçevesinde belirlenir. 

Devletler, sundukları haklar kar-
şılığında, o ülkede yaşayan insanlar-
dan yükümlülüklerini yerine getir-
mesini ister. Vergi vs. yükümlülük-
lerinin yanısıra değişik yasa ve yönet-
meliklerle onun düzenine uyulması-
nı ister. İnsanın hemen hemen tüm
yaşamı bunlarla belirlenir. Devletin
yaşayabilmesi için vergisini vere-
cek, onun politikaları için asker ola-
cak, polis olacak, onun okullarında
eğitilecek, ona hizmet edecek. 

Ve bu arada da düzenin sigorta şir-
ketlerine, bankalarına, işyerlerine
muhtaç olacak ve ev kurmasından iş
kurmasına kadar da onun kurallarına
uyacak.

Yükümlülüklerinin tümü yerine
getirilse bile, onun istediği gibi düşün-
mesi istenir halktan. Onun gibi düşün-
meyenlere de cezalar, müeyyideler
uygular. Devletin sunduğu hakların
sınırları ise bir lütuf değildir. Bu
hakları kazanmak için halklar müca-
dele etti, bedel ödedi. 

Yaşam hakkı, ikamet hakkı, düşün-
ce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü,
emeğini özgürce satma hakkı, seya-
hat özgürlüğü, insanca muamele hak-
kı, eğitim-sağlık hizmetleri hakkı,
seçme-seçilme hakkı vs. tüm haklar
için mücadele edilmiştir. Ve bu hak-
lar da hem ulusalararası, hem de ulu-
sal yasalar ve Anayasalarla güvence
altına alınmıştır. 

Avrupa’da yaşayan insanlarımız da
yükümlülüklerini yerine getirmek-
tedir. Bunun için de, yaşadığımız
tüm Avrupa ülkelerindeki tüm haklar,
aynı zamanda bizim haklarımızdır.
Bize sağlanan hak ve özgürlüklerimiz
asla bir lütuf değildir. Birçok insanı-
mızda şükretme ve kanaatkarlık var-
dır. Bundan dolayı da kullanılan hak-
lar için devlete şükran duyguları
duyar. Oysa, şükredecek birşey yok-
tur. Biz bu hakları, emeğimizle kaza-

nıyoruz. Yükümlülüklerimizi yerine
getirerek de, bu hakları sonuna kadar
kullanma meşruluğuna sahibiz. 

Hakları kullanmak için, o ülkenin
milliyetinden olma zorunluluğu yok-
tur. Yükümlülüklerimizi yerine geti-
riyorsak, haklarımız da anamızın
sütü gibi helaldir. Ancak durum böy-
le olmasına rağmen, ‘Yabancı’ olma
şeklinde suni bir kategorilendirmey-
le, bu haklarımızın birçoğu kolayca
tırpanlanabilmektedir. Hatta kendileri
gibi düşünmeye zorlamak için de,
zaten bizim olan haklarımızı gaspe-
debilmektedirler. 

İkamet izni de, vatandaşlık hakları
da yükümlülüklerimizin karşılığı olan
bir haktır. Ama bu hakkı da uyduruk
bir ‘Yabancılar Yasası’ ile gaspede-
biliyorlar. Oturum izni de, vatandaş-
lık hakkı da Avrupa devletleri tara-
fından bazen bir rüşvet olarak, bazen
bir ödüllendirme olarak, bazen de şan-
taj aracı olarak kullanılmaktadır. Bu
haklar bir rüşvet değildir, ödül değil-
dir. Emeğimizle kazandığımız ve
yükümlülüklerimizi yerine getirerek
kazandığımız haklardandır. 

Bu hakların sahibi devletler değil-
dir. Çünkü onlar vermediler.
Emekçiler mücadeleyle kazandılar.
Yani kendilerine ait olmayan haklar
üzerinde sınırlamalar yaparak, düpe-
düz bizim haklarımızı gaspetmekte-
dirler.  ‘Benim dediklerimi yaparsan
bu hakları da ödül olarak alabilirsin,
benim çizdiğim sınırları aşarsan, bu
haklarını gaspederim’ diyorlar. 

Oturum haklarının sınırlanması,
vatandaşlık haklarının gaspedilmesi
özellikle son dönem daha da artmış-
tır. Yabancılar yasaları ile Anayasal
hakların dışında tutulan yabancılara
yönelik bu hakların gaspedilmesi de
bir kısım devlet kurumlarının idari
kararlarına, keyfiyetine mahkum edil-
mektedir. 

Onların istediği gibi olmaz, onla-
rın istediği gibi düşünmezsek, tüm hak
ve özgürlüklerimiz de bize karşı bir

şantaj olarak kullanılmaktadır. Oturum
ve vatandaşlık hakları doğrudan
Avrupa ülkelerinin Yabancılar Polisi
ve istihbarat servislerine havale edil-
miştir. Haklarımızdan biri de adil
yargılanma hakkıdır. Yargılamayı
yapacak olan kurum da bellidir:
Mahkemeler... Ama biz yabancılara
uygulanan müeyyide ve cezalar için
ise hiçbir mahkeme kararı geçerli
değildir. Kazara, eğer hak talebimiz
bir mahkemeye devredilmişse, onla-
rın birincil olarak uyacakları da yasa-
lar değil, gizli servislerin kararlarıdır.
Ve hiçbir mahkeme de gizli servisle-
rin kararlarını tartışmaya almaz. 

Yasal haklarımız ne olursa olsun,
mahkeme kararları hep gizli servis-
lerin keyfiyetine göre alınmaktadır.
Bunu yapan hakimler aslında kendi
varlık koşullarını da reddetmekte-
dirler. Ama bizim savunmamız gere-
ken de yargının, yürütme ile hakları-
nın düzenlenmesi değildir. Bu iş
öncelikli olarak, kendilerini kukla
haline getirenlere karşı, yargının gö-
revidir. 

Avusturya’da, 67 gün açlık gre-
vi direnişi sürdüren Evin Timtik,
sadece kendisi için değil, aslında
tüm Avrupa’da keyfi şekilde özlük
hakları sınırlanan ve gaspedilen
yüzbinlerce, milyonlarca Yabancı
kökenli insanların hakları için
direndi.

Oturum, pasaport, vatandaşlık
gibi kazanılmış haklarımızın bize
karşı bir şantaj aracı haline getiril-
mesine karşı hepimiz direnmeliyiz.
Direnişleri yalnız bırakmamalıyız.

Kendilerinde Yabancılar adına
söz söyleme yetkisi bulan tüm
Yabancı kökenli örgüt ve dernekler
direnmelidir.  Kazanılmış ve anamı-
zın sütü gibi helal olan haklarımızın
Evin nezdinde gaspedilmesi tekil bir
olay değildir. 

Onbinlerce insanın durumu aynı-
dır. Evin, hepimiz için direndi ve biz
de onun bizim haklarımız için öldü-
rülmesine izin vermemekle yüküm-
lüyüz.  Evin’in 67 gün süren direni-
şini desteklemeyenlerin, Yabancıların
hakları konusunda söyleyecek tek
bir sözleri olamaz. 

Oturum İzni, Vatandaşlık...
RÜŞVET Mİ ŞANTAJ MI?

AVRUPA’dakiBİZ

3 Ocak
2016

Yürüyüş
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RRefik Horoz’un Bir  Şiiri :  
Gözlerine kurban olduklarım
Tutmuşlar dağ başlarını
Yürek çaresiz bir serçedir
Çırpınır
Şimdi cihan parçalarının
türkülerine
Silah sesleri karışıyor
Ben zaptetmem yüreğimi
Ah derim ah
Kuşların kanatlarında
şafaklara bulanmak varsa 
O serinlikte ürpermek
vardı ya
Barut kokularında umudu
tadandım
Nehir boylarında 
koşandım
Parmaklarım gömülürken
toprağa
Ölüme yatardım
Ah demedim mi ah
Ah Diyarbekir
Sevdiklerimden ettin beni

12 Ocak - 18 Ocak

Ercan Özçeken
18 Ocak 1996’da İzmir Buca’da kuşatıldığı

evde teslim olmama geleneğimize yeni bir
halka ekleyerek şehit düştü. Aslen Karslıdır.
Küçük yaştayken ailesi İzmir Küçükçiğli’ye
yerleşmiştir. Kürt milliyetindendir. Küçükçiğli’de
devrimci hareketin faaliyetleri içinde yer aldı.
Son görevinde silahlı bir ekibin üyesiydi.

Mustafa Erol: 
Halkının anti-faşist mücadelesinde saf tu-

tan, devrim umuduyla devrimci hareket içinde
yer alan bir devrimciydi. Çeliktepe’de halkın
güvenliğini sağlamakla görevliydi. Bu so-
rumluluğunun bilinciyle hareket ederken 12
Ocak 1980’de gericiler tarafından katledil-
di.

Mustafa Erol

Birtan Altunbaş:
Birtan Altunbaş, 1967 Tekirdağ Malkara İlçesi

Sarıpolat Köyü’nde doğdu. 1987 sonundan itibaren
aktif biçimde DEV-GENÇ saflarında sürdürmeye
başladı. Devrimci mücadele içinde olgunluğuyla, di-
rengenliğiyle öne çıktı. 9 Ocak 1991’de Hacettepe
Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nün çıkışında gözaltına
alındı. Ağır işkencelere maruz kaldı. 16 Ocak’ta iş-

kenceden çıkarılıp Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne götürüldü.
Orada 16 Ocak 1991 günü şehit düştü. 

Birtan Altunbaş

Reyhan Havva İpek, Selim Yeşilova,
Hüseyin Deniz, Refik Horoz

12 Ocak günü Diyarbakır’da gözaltına
alınan Refik Horoz’la birlikte eve gelen
polis içeride bulunan Reyhan, Selim,
Hüseyin ile birlikte Refik’i de katlettiler.
Hepsi de TÖDEF’li öğrencilerdi. 

Reyhan Havva İpek, 1970 Siverek
doğumluydu. Kürt (Zaza) milliyetin-
dendi. Dicle Üniversitesi Fizik Bölümü
3. sınıf öğrencisiydi. 93’te mücadeleye
katıldı. Mezarı Urfa Siverek ilçesinin
bir köyündedir. 

Hüseyin Deniz, 1974 Adana Ceyhan
doğumlu ve Kürt milliyetindendi. Yoksul

bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü
3. sınıf öğrencisiydi. 93 Ekimi’nde örgütlü ilişkiler içinde yer almaya
başladı. Mezarı Adana Ceyhan Kızıldere köyü mezarlığındadır.

Refik Horoz, 1971 Antakya doğumlu ve Arap milliyetindendi.
Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. Bir
dönem Diyarbakır’da demokratik alanda yöneticilik yaptı. Mezarı
Hatay Yaylıca’dadır.

Selim Yeşilova, Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4. sınıf
öğrencisiydi. Arap milliyetindendi.

Reyhan Havva İpek

Hüseyin Deniz

Selim Yeşilova

Refik Horoz

Ercan Özçeken

“Eve polis getirip yoldaşın yakalanmasına 
neden olacağıma orada ölürüm”

Birtan Altunbaş

Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht
Alman devriminin kararlı, cüretli

iki önderiydi Rosa ve Karl. Polonyalı
olan Rosa, daha 15 yaşında mücade-
leye katıldı. Alman Sosyalist Demokrat
Partisi (SPD) içinde devrim ve sos-
yalizm için dövüştüler. SPD revizyo-
nistleştikçe, onlar Marksizm’in bay-

rağını yükselttiler. 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı başladığında
Sosyalist Demokrat Parti’nin birçok önderi burjuvaziyle aynı safta
yer alırken, buna karşı çıkan sadece iki kişi vardı: Rosa ve Karl.
1916’da Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring ve
Clara Zetkin’in önderliğinde bir grup, Spartaküs Birliği’ni oluş-
turdular. Spartaküs Birliği, 1918 sonunda ayaklanmaya önderlik
ederek, sosyalist devrimi gerçekleştirmeye çalıştı. 15 Ocak 1919’da
SPD’li İçişleri Bakanı’nın emrindeki polisler Rosa ve Karl’ı bir
otelde tutuklayarak orada kurşuna dizdiler.

Rosa Luxemburg Karl Liebknecht



Dört TÖDEF’liydi onlar. Selim, Refik, Reyhan ve Hüseyin...
1995’in 12 Ocak’ını 13 Ocak’a bağlayan gece katledildiler.
Aslında bu dörtlü ve onların şehadeti, halkımızın, devrimimizin,
ülkemizin pek çok karakteristik yanına tanıklık ediyorlar
adeta... 

Onların katledilişi Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki yüz-
lerce kontrgerilla cinayetinden herhangi biri belki. Ama yine
de onların Kürdistan TÖDEF’ten olmaları, sahip oldukları
ulusal kimlikleri, kişilikleri oldukça şey söylüyor bize. Bu
katliamda ayrıştırmamız gereken yanlar olduğunu söylüyor:

Amed’deki dört şehit ne söylüyorlar bize? Şehadetleri ne
gösteriyor?

Halklarımızın Kardeşliğini Gösteriyorlar Bize: Refik,
Maraş Katliamı’nın protestosunda gözaltına alınmış ve mah-
kemeye çıkarılmıştı. Hakim “Oğlum sen Arapsın, ne işin
var Kürtlerin arasında?” diye soruyordu ona... Selim de
Arap’tı... Reyhan ise bir Zaza kızı. Hüseyin bir Kürt’tü...
Ulusal değerlerine bağlıydılar. Örneğin Selim’in normalde
son derece sakin, sessiz bir yapısı vardı, ama Arapça konuş-
tuğunda o sakinliğinden pek eser kalmaz, ateşli bir konuşmacı
oluverirdi. Diğerleri de en az onun Arap olduğu kadar
Kürt’tü, Zaza’ydı. Ama onlar halkların kardeşliğine, kar-
deşlikten öte, birlikte savaşması gerektiğine inanıyorlardı.
İşte bu yüzdendi ki, halkların kardeşliğine yakılmış bir
türküydü onların şehadetleri.

Bazı sekter, çarpık yaklaşımlarla da karşılaşmıyor değillerdi
elbette. Refik’e Diyarbakır’da bir Arap olarak mücadele
etmeyi “yakıştıramayan” sorgu hakimi gibi, Reyhan’a da
bazıları “sen Kürtsün, Kürt halkına ihanet ediyorsun, TÖ-
DEF’lilerle dolaşma” diyorlardı. Ama onlar bu ülke gerçeğini
bir ucundan yakalamışlardı. Onun için mücadele içindeydiler.
Onun için TÖDEF içindeydiler. Onun için, onların ışığı Par-
ti-Cephe ışığıydı. 

Gençliğimizin Fedakarlığını Gösteriyorlar; Reyhan’ın
babası bir aşiret reisiydi. Annesi de bir aşiret reisinin kızı.
Bu düzen içinde çok rahat yaşayabilecek koşullara sahipti.
Ama o aşiret ağalarına karşı yoksul köylüsünün, halkının
yanında yer almayı tercih etti. Yani kendi sınıfına karşı
halkının yanında... O halkını tercih ederken, mücadelenin
saflarına gelirken ailesinin “aşiret” soyundan gelen herhangi
bir burnu büyüklüğü de yanında taşımamıştı. Tam tersine
halkını tercih ederken, halk olmayı, halkının özellikleriyle
donanmayı da başarmış, bu yolda epeyce mesafe katetmişti.
Herhangi bir şeye ihtiyaç olduğunda onun ağzından çıkan
sözler hep “ben bulurum”, “ben yaparım”, “ben giderim”
olmuştur. Refik de düzen içinde aynı olanaklara sahipti.
Selim tam tersine, maddi durumu pek de iyi olmayan orta
halli bir çiftçi ailesinin çocuğuydu. Fedakardı, okulundan

arta kalan zamanda pazarlarda bir şeyler satıp okumaya ça-
lışıyordu. Ve onlar tüm bu aynılık ve ayrılıklarına karşı

kavgada birlikteydiler. Aslında hepsi düzen içinde iste-
dikleri gibi bir yere sahip olabilirlerdi. Fizik, Matematik,
Biyoloji bölümlerinde 3., 4. sınıf öğrencisiydiler... 

Ne var ki, onların hayatının “kendini kurtarmaktan”
öte amaçları vardı. İşte onlar Amed’de devrimci olmayı,
Amed’de demokratik mücadele yürütmeyi böyle bir
amacın parçası olarak kavramışlardı. Dicle Üniversite-

si’nde boykotlarda hep onların emeği, çabası, fedakarlığı,
kahramanlığı vardı. 

Kontrgerillayı Gösteriyorlar; Türk, Kürt, Arap, Çerkes,
Laz, Gürcü tüm ulus ve milliyetlerden gençliğin örgütlülüğü
olan TÖDEF çatısı altında demokratik üniversite mücadelesi
yürütüyorlardı. Kaldıkları evde açıkça infaz edilmişlerdi. Ne
çatışma vardı, ne başka bir şey. Yalnızca bu olayı hatırlamak
bile bugün ortalıkta “temiz siyaset” diye, “hukuk devleti”
diye dolaşanların ikiyüzlülüğünü görmek için yeter. İnsanın
midesini bulandıran, öfkesini beynine sıçratan bir ikiyüzlülüktür
hem de bu. 

Tipik bir kontrgerilla katliamında yitirdik onları. Bugün
“hukuk devleti” falan diyenlerin hiçbiri o gün bu katliam
karşısında ses çıkartmamışlardı. 

Çıkartmasınlar. Biz “katilleri kontrgerilladır” diye hay-
kırmayı sürdürdük. Bizim haykırışlarımız olmasaydı, kuşkusuz
Susurluk da Susurluk olmazdı.

Yıllardır ölen bizdik. Katledilen bizdik. Ölen Refik’ler,
Selim’lerdi. Onların yerdeki kanı temizlenmeden, o kanın
hesabı sorulmadan hiçbir şey temiz olmayacaktır bu düzende. 

Birleşerek Savaşmanın Gereğini, Yani Kazanmanın
Yolunu Gösteriyorlar: Onların ilham kaynağı kurtuluşun
yıldızıydı. Cephe’nin yıldızıydı. Cephe yıldızı halkları birleşip
savaşıp kazanmaya çağırıyordu. Onlar bu çağrıya kulak ver-
mişlerdi. Ne diyordu sorgu yargıcı; oğlum sen Arapsın
Kürtlerin içinde ne işin var? Bir başkasına aynı şey, sen
Türksün, Van’da niye ortalığı karıştırıyorsun diye söylenir.
Bir başkasına İstanbul’da bak işte buraya da gelmişsin, bırak
artık Kürtlüğü, Kürdistan’ı falan diye ifade edilir... Mesele
halklar birbirinden ayrı dursun, mücadeleden uzak dursundur.
Bu, elbette ki oligarşinin meselesidir.

Bizim meselemizse, Reyhan, Selim, Hüseyin, Refik gibi
yanyana gelmektir. Amed şehitleri
işte bu meseleyi çözmüşlerdir. Yan-
yana kavga etmiş, yanyana şehit düş-
müşlerdir. Halklarının gençliğine
kurtuluşun ışığını, yolunu
göstermişler-
dir. 

***

Amed’de Dört Genç...  
Dört Yoldaş, Dört Kardeş...

Anıları Mirasımız



Kıssadan Hisse

Şiir
varacağız menzile

yıkımlardan, yangınlardan,

sürgünlerden,

mayın tarlalarından geldik.

yanmış meşe ormanları gibi

sürgün verdik her yandıkça,

dallandık, budaklandık,

kök saldık hep, vuruldukça

biz ki, güneşten sağılır

baldan süzülür

sudan arınır

topraktan fışkırır gibi

geldik bugüne

içtiğimiz su değildi

sabır ve direnç şarabıydı

ezilmiş ve horlanmışların

aşk yeminiydi

zafer türkülerimiz

yarın, bir daha

şiirler ezgisiz

sular dizginsiz akmayacak

uyumlu bir orkestra gibi

MUHAREM ÇETİNKAYA

(....) Seni, benden ve benim gibilerden daha üstün kılan, korku-
suzca dünyaya soru sorman ve hiç bıkıp usanmadan cevap ara-
man. Kendini kör akıntıya bırakmaktansa, akıntıya karşı yüzme-
ye, hatta batmaya bile hazırsın. 

Elini attığın her işte bir mücadeleci oluyorsun. Doğanın sana
bahşettiği dev bir beyne sahip olan sen; peki kalbin var mı ki?”
“Bunu anlaman için Bernays yardım etmedi mi?” diye ahenkli, iç-
ten bir kahkaha attı Karl. Gülüşünde henüz ince çocuk notaları
vardı: 

“Benim kalbim mi? İçerisinde karanlıklar var, fırtınalar kopu-
yor. 'Kalbim', ne anlıyorsun sen bu sözcükten? Sevebiliyor muyum?
Sevdiğim insana karşı iyi miyim? Ama ne için, kimin için? Annen,
baban, karın çocukların için. Seven, minnettar bir oğul-koca-baba.
İşte insanlığın ideali. Küçük ölçek-küçük yürek. İyi bir Hristiyan, iyi
bir kral hizmetkarı, ne kadar çok yapmacıklık var. Robespierre'in,
Gracchus kardeşlerin, Spartaküs'ün ise yürekleri kocamanmış.” 

Sular, ormanları besleyerek öpecek,

Güneş toprağı ısıtarak kucaklayacak.

“Ağaç meyvesi olunca, başını aşağı salar"

Ata Sözü

Karikatür



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Tıpkı bir gerilla gibi düşünecek ve savaşta
uzmanlaşacağız... Demokratik kurumlarda
çalışıyor olmanın rehavetine kapılmayacak,
temel işimizin savaşı büyütmek olduğunu

unutmayacağız. 
- Devlet tarafından ezilen, sömürülen, horlanan,
yaşamsal ihtiyaçlarından mahrum bırakılan bir

halk, hayatta kalmak, hakları için
savaşmak  zorundadır. 

- Kölece bir yaşamı kabul etmeyen, ulusal onuruna,
emeğine, geleceğine sahip çıkan herkes

savaşmak zorundadır. 
- Her yer savaş alanıdır. Düşman her yerdedir.

Teslim olmama, uzlaşmama ve her yerde düşmana
biraz daha fazla vurma anlayışımızı geliştirmeli ve

her yeri savaş alanına dönüştürmeliyiz. 
- Savaş, sadece cephedeki askerler ve ileri silahlarla

sürdürülmez. Devrimci savaş, her şeyden önce
karşılıklı mevzilerde sürdürülen bir kararlılık

savaşıdır. Düşmanın her hamlesine devrimciler de
karşılık vermek, gerek fiziki ve gerekse de ruhen

düşmanı bozguna uğratmak zorundadırlar.
- Doğanın kanunudur, canına kastedilen her canlı

kendini korumaya alır. 
Köleliğin dayatıldığı bir halk, savaşçı olur. 

Halkımızı Adaletsiz Bırakmayacağız!
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D İ L E K ’ İ N  K A T İ L İ
Yüksel Moğultay

Sokağa Çıkma Yasakları ve Katliamlarınızla
Direnen Halkları Teslim Alamazsınız!

Kürdistan, Kürt Halkınındır!

AKP Faşizmi, Kürdistan’da Katletmeye Devam Ediyor!

Kürt Halkı Yalnız Değildir!
Halk Cephesi Heyeti Amed ve Suruç’ta


